اولویت های پژوهشی شرکت آب و فاضالب روستائی استان فارس در سال 39
شزکت آة ٍ فبضالة رٍستبیی استبى فبرس اس کلیِ هحممیي ،اسبتیذ داًشگبّْب ،هزاکش تحمیمبتی ،هختزعیي ٍ داًشجَیبى همبطع
کبرشٌبسی ارشذ ٍ دکتزا جْت آهبدگی اًجبم طزح ّبی تحمیمبتی ،ارائِ طزح ّبی سبخت تجْیشات صٌعتی هَرد استفبدُ ٍ اًجبم
پبیبى ًبهِ ّبی هزتجط ثب ٍظبیف ایي شزکت دعَت ثِ عول هی آٍرد.
لذا هتمبضیبى هی تَاًٌذ ثعذ اس تبریخ اعالم فزاخَاى فزم ّبی پزٍپشال را داًلَد ،تکویل ٍ ثِ آدرس پست الکتزًٍیکی
 tahghighat@abfar-fars.irارسبل فزهبیٌذ.
عناوین طرح های تحقيقاتی سال 39


هویشی ٍ شٌبسبئی رٍشْبی تبهیي اًزصی هَرد ًیبس ایستگبّْبی پوپبص



ثزرسی ٍ ارسیبثی تعذاد حَادث ٍ اتفبلبت ٍ ارائِ راّکبرّبی کبّش آى در شجکِ ّبی آة



ثزرسی ٍکبرثزد رٍشْبی ًَیي در شٌبسبئی آثْبی سبسًذی



راّکبرّبی ًحَُ جذة سزهبیِ خیزیي ٍ جلت هشبرکتْبی هزدهی ثزای طزحْبی آة ٍ فبضالة رٍستبئی استبى



ثزرسی آسیت ّبی حبصلِ اس سزلت تبسیسبت آة ٍ فبضالة ٍ ارائِ راّکبرّبی کبرثزدی هلی



ثزرسی هذیزیت هصزف اًزصی در سیستن تلِ هتزی شزکت آثفبر استبى فبرس ٍ ارائِ طزح اجزائی در کویٌِ شذى ّشیٌِ
ثب تْیِ دستَرالعول



ثزرسی راّکبرّبی سیستوی ًوَدى کلیِ هزاحل تبهیي کبالّب اس هزحلِ درخَاست تب تحَیل جٌس ٍ ارائِ پیشٌْبد
دستَرالعول هلی



ثزرسی راّکبرّبی احیبء چبّْبی دارای سَلفیذ ّیذرٍصى در پزٍصُ ّبی استبى ٍ ارائِ گشیٌِ ثزتز (پبیلَت اجزائی)



ثزرسی ٍ هطبلعِ اهٌیت تجبدل اطالعبت در سیستن تلِ هتزی ٍ شجکِ داخلی ثب ارئِ پزٍتکل ّبی تبئیذ شذُ



ثزرسی چبلشْبی کوی ٍ کیفی تبهیي آة در هٌبطك رٍستبئی استبى ٍ ارائِ راّکبرّبی کبرثزدی

ضوٌبً ایي شزکت ثِ هٌظَر شٌبسبیی ٍ حوبیت اس ًَآٍراى ٍ صبحجبى ایذُ ّبی ًَ هزتجط ثب ٍظبیف خَد لصذ دارد تسْیالتی را در
جْت دستزسی ًَآٍراى ثِ اهکبًبت ٍ خذهبت علوی ٍ فٌی فزاّن ًوبیذ ،لذا افزاد فَق هی تَاًٌذ ایذُ ّبی ثبلفعل (کِ ثِ ًتبیج هعیي
دست یبفتِ) یب ثبلمَُ خَد کِ هزتجط ثب ٍظبیف ایي شزکت هی ثبشذ را ثِ صَرت هشزٍح ٍ ثِ ّوزاُ هستٌذات هزثَطِ ثِ پست
الکتزًٍیکی  tahghighat@abfar-fars.irارسبل فزهبیٌذ.
داًلَد فزم پزٍپَسال :فزم پیشٌْبد طزح ّبی تحمیمبتی doc.
ٍاحذ حوبیت کٌٌذُ :گزٍُ تحمیمبت ٍ ثْزُ ٍری شزکت آثفب رٍستبیی استبى فبرس
تلفي0122-1140922-8 :
فزد هسئَل پیگیزی :اثَطبلت عجبسی

