
تعريف دقيق مسئلهتبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيقعنوان مشكل كليدي قابل حل توسط تحقيقاسناد باال دستينوع تحقيقعنوان تحقيقعنوان شركترديف
 دستاوردها و نتايج كاربردي 

تحقيق
محصول نهايي

1
شركت آب منطقه اي 

زنجان

بررسي گسترش و حجم آبخوان تحت 
فشار زنجان رود و امكان بهره برداري از 

آن براي مصارف شرب و بهداشت و 
صنعت

پايان نامه دانشجويي
اولويت هاي پژوهشي و فناوري 

كشور در زمينه آب

 بررسي علل و عوامل كاهش رواناب حوضه ها و افت 
 آبخوان ها و تاثيرات آب هاي زيرزميني و سطحي بر

يكديگر
مشخص نمودن ابعاد، حجم و مشخصات فيزيكي و هيدروليكي انتهاي محدوده زنجانرود

با توجه به وضعيت انتهاي محدوده زنجانرود بنظر مي 
رسد بايستي گسترش و حجم آبخوان فوق الذكر مجدداً 

بررسي و در صورت امكان نسبت به تامين منابع بخشي از 
آب شرب و بهداشت و صنعت منطقه اقدام نمود

تامين قسمتي از آب شرب و بهداشت 
و صنعت منطقه

حل مسئله و چالش

2
شركت آب منطقه اي 

زنجان
بررسي راهكارهاي افزايش بهروري  

اقتصادي طرحهاي عمراني استان زنجان
تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و فناوري 
كشور در زمينه آب

افزايش توجيه مالي و اقتصادي پروژه هاي بخش آب
پايين بودن درآمد و توجيه مالي طرح كه موجب هدر رفت و عدم استفاده بهينه از منابع مالي و 

اقتصادي كارفرما پس از بهره برداري از طرح مي گردد.

با توجه به تفاضل زماني مطالعه تا اجراي طرحهاي 
عمراني در سنوات قبل، ضرورت دارد نسبت به بازنگري 
پتانسيل نهفته در طرح ها در زمينه ايجاد درآمد و تامين 
منابع مالي نوين براي شركت هاي دولتي اقدامات الزم 

صورت پذيرد.

افزايش بهره وري و درآمد زايي و 
امكان واگذاري پروژه به بخش 

خصوصي
حل مسئله و چالش

3
شركت آب منطقه اي 

زنجان

بررسي مدل برون سپاري فعاليت هاي 
تصدي گري شركت آب منطقه اي 
زنجان در زمينه مديريت منابع آب

تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و فناوري 
كشور در زمينه علوم انساني و 

معارف اسالمي

 مباحث اقتصاد آب (تعيين ارزش اقتصادي و ذاتي 
آب، عملياتي نمودن تجارت مجازي آب)

دستيابي به مناسبت ترين راهبردهاي پياده سازي مدل برون سپاري فعاليت ها

در جهت تحقق اهداف برونسپاري از جمله كاهش 
هزينه ها، بهبود و تسريع فرآيندها و پرداختن به اهداف 
اصلي در شركتهاي دولتي بنظر مي رسد با تجربياتي كه 
در سنوات قبل در اين زمينه كسب شده است نسبت به 

تعميم تجربيات و راهبردهاي جديد در خصوص 
برونسپاري فعاليتهايي كه تاكنون در مورد آنها اقدام نشده 

است در راستاي اهداف سازماني اقدامات الزم صورت 
پذيرد.

پياده سازي مدل برون سپاري براي 
فعاليتهاي تصدي گري اولويت دار

ارائه راه حل مشكل

اولويت هاي پژوهشي آب منطقه اي زنجان در سال 1400


