
فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1398 شرکت آب و فاضالب مشهد 

نوع موضوع                     عنوانردیف

موضوعات حوزه آب

۱
مستندسازی تجربیات، ارزیابی اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی برای اصالح لوله های فرسوده در حال بهره برداری 

با استفاده از روش ها و فناوری های نوین پوشش لوله از داخل
طرح پژوهشی

طرح پژوهشیراهکارهای حذف ریشه و جلوگیری از رشد ریشه در محل انشعابات آب و فاضالب۲

طرح پژوهشیامکان سنجی و شناسایی منابع آب زیرزمینی جنوب شرق دشت مشهد جهت حفر چاه های آب شرب۳

4
تحلیل و بررسی تغییرات لیتولوژی آبخوان دشت مشهد و پارامترهای مؤثر در آن با رویکرد بهره برداری بهینه از منابع آب 

زیرزمینی به ویژه چاه های آب شرب
طرح پژوهشی

5
طراحی سنسور نرم افزاری )Soft Sensor( در جهت اندازه گیری مقادیر دبی خروجی از چاه، فشار سیال و پارامترهای 

)Machine Learning( الکتریکی مبتنی بر روش های یادگیری ماشینی
طرح پژوهشی

طرح پژوهشیبهینه سازی مکانی و زمانی نقاط و مسیرهای نمونه برداری منابع، مخازن و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر مشهد6

موضوعات حوزه فاضالب

طرح پژوهشیبررسی چگونگی امکان تولید برق در کلکتورهای فاضالب۱

پایان نامه   ارائه راهکارهای عملی و اجرایی حذف بو در سازه  مقسم تصفیه  خانه های فاضالب غرب مشهد۲

پایان نامهامکان سنجی انجام تصفیه اولیه فاضالب طی مسیر انتقال به تصفیه خانه/ مطالعه موردی: خط انتقال فاضالب تصفیه خانه اولنگ۳

پایان نامهبررسی امکان بهبود کیفیت پساب خروجی تصفیه فاضالب با استفاده از گیاهان/ مطالعه موردی: تصفیه خانه های شهر مشهد4

5
بررسی انواع پوشش های بکاررفته در سازه های در تماس با فاضالب در تصفیه خانه های شرکت آبفا مشهد و ارائه بهترین 

پوشش با مشخصات آن
پایان نامه

طرح پژوهشیارائه راهکارهای کاهش تولید لجن بیولوژیکی در فرآیند لجن فعال/ مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضالب شماره 4 مشهد6

7
امکان سنجی افزایش ظرفیت بار آلی ورودی به تصفیه خانه فاضالب با استفاده از بسترهای رشد بیولوژیکی معلق/ 

مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضالب شماره 4 مشهد
طرح پژوهشی

طرح پژوهشیراهکارهای کاهش مصرف مواد شیمیایی در آبگیری لجن تصفیه خانه فاضالب شهری/ مطالعه موردی: تصفیه خانه شماره 5 مشهد8

طرح پژوهشی/پایان نامهحذف پدیده فومینگ در تصفیه خانه فاضالب پرکندآباد یک9

پایان نامهتعیین ضرایب بیوسینتیک فرآیند لجن فعال به روش MLE/ مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضالب شماره 4 مشهد10

پایان نامه/ اینترنشیپامکان سنجی استفاده از پساب در کاربری های مختلف شهر مشهد11

پایان نامه/ اینترنشیپبررسی راه های مؤثر بر افزایش آبگیری لجن در تصفیه خانه های فاضالب التیمور و خین عرب مشهد در شرایط موجود12

موضوعات حوزه مشترکین، مدیریت مصرف، انرژی

پایان نامهبررسی و امکان سنجی پوشش مخازن روباز سدها، مخازن و... و ارزیابی فنی ـ اقتصادی آن۱

طرح پژوهشی/ پایان نامهیکپارچه سازی سیستم های اندازه گیری، کنترل، و حفاظت هوشمند در الکتروموتورهای فشار قوی۲

پایان نامهبهره گیری از فناوری های نوین تصفیه آب با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و ارزیابی  آن۳

طرح پژوهشیتعیین سرانه شبانه آب مشترکین خانگی/ مطالعه موردی: یکی از مناطق شهر مشهد4

5
آسیب شناسی اجرای خدمات غیر حضوری در حوزه مشترکین )بررسی علل مراجعات حضوری علیرغم وجود زیرساخت ها( 

و ارائه راهکارهای بهبود
طرح پژوهشی

6
بررسی تأثیر نصب انشعابات به صورت تکی )حجمی( و مقایسه آن با نصب کلکتوری و تأثیر آن بر مدیریت مصرف 

مشترکین در سطح شهر مشهد
پایان نامه/ اینترنشیپ

موضوعات حوزه منابع انسانی، مدیریتی، مالی و...

طرح پژوهشیارزیابی فرآیندهای موجود تأمین کاال در حوزه آب و فاضالب داخل و خارج کشور و شناسایی مدل های موفق تر۱

اینترنشیپ/ پایان نامهتحلیل مدیریت ریسک پروژه های آب و فاضالب مشهد و استقرار الزامات عملیاتی شدن آن در نرم افزار کنترل پروژه۲

اطالعیه
شرکت آب و فاضالب مشهد در راستای مرتفع ساختن چالش ها و مسائل مرتبط با حوزه صنعت آب و فاضالب و انجام طرح های پژوهشی کاربردی، 
مطابق روال همه ساله اقدام به احصاء نیاز های پژوهشی از طریق برگزاری جلسات طوفان فکری با حضور مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف 
می نماید. در این راستا، اولویت های پژوهشی سال ۱۳98 به شرح جدول ذیل اعالم می گردد. لذا، از کلیه اساتید دانشگاهی، دانشجویان دوره های 
تحصیالت تکمیلی و کلیه پژوهشگران حوزه آب و فاضالب به منظورانجام طرح های پژوهشی مورد نیاز این شرکت و پیاده سازی نتایج آن ها در 
حوزه اجرایی دعوت به همکاری می گردد. عالقمندان می توانند ضمن مراجعه به "پورتال تحقیقات شرکت آب و فاضالب مشهد" به نشانی 
http://rd.abfamashhad.ir و آگاهی از نیاز ها و اولویت های پژوهشی این شرکت در "سامانه جامع نرم افزاری تحقیقات )محقق(" به 

نشانی http://research.abfamashhad.net ثبت نام نموده و نسبت به ارائه پروپوزال ذیل این موضوعات اقدام نمایند. 


