» عناوين اولويت هاي پژوهشي شركت آب منطقه اي يزد در سال «١٣٩٩
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عنوان
تدوين برنامه جامع مديريت عرضه و تقاضا در بخش هاي مختلف مصرف كننده آب استان يزد با
لحاظ سناريوهاي مختلف توسعه استان )رشد جمعيت ،رشد صنعت و (...
ارزيابي آسيب پذيري و تعيين حريم كيفي آبخوان هاي استان
بررسي ميزان فرونشست زمين در دشت هاي استان با استفاده از تصاوير راداري  ،علت يابي و ارائه
راهكارهاي پيشگيرانه
تعيين حداكثر عمق كف شكني چاه ها در دشت هاي استان
بررسي اثرات ملموس و ناملموس قنوات و سازه هاي تاريخي آبي استان در مديريت منابع آب و ارائه
راهكارهاي عملي استفاده از ظرفيت آن ها جهت توسعه صنعت گردشگري
بررسي ميزان مصرف آب در صنايع مختلف و غالب استان و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي و
ارائه راهكارهاي عملي مديريت مصرف
تغييرات كمي و كيفي شبكه آب شرب شهرهاي تحت پوشش استان يزد ناشي از تعرض به خطوط
انتقال آب و اثرگذاري آن بر سﻼمت رواني و جسمي جمعيت تحت پوشش
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استفاده از علم سنجش از دور و تصاوير ماهواره اي براي شناسايي چاه هاي غيرمجاز استان
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آسيب شناسي فرهنگ سازماني و راهكارهاي ارتقاء آن در سطح شركت آب منطقه اي يزد

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

ارزيابي كيفيت پساب انواع آب شيرين كن ها و بررسي اثرات آنها بر كيفيت منابع آب زيرزميني و
ارائه راهكارهاي عملي استفاده بهينه از اين پساب ها با در نظر گرفتن هزينه هاي اجرايي
ارزيابي آسيب شناسي تصفيه خانه هاي آب شرب استان و ارائه راهكارهاي عملي ارتقاء و بهبود
ارزيابي اثرات احداث سازه هاي آبي و برداشت مصالح رودخانه اي بر مورفولوژي و تصرفات بستر و
حريم رودخانه هاي استان
بهبود فرآيندهاي ارائه خدمات شركت آب منطقه اي يزد با رويكرد معماري اطﻼعات
بهبود فرآيندهاي ارائه خدمات به ذينفعان شركت آب منطقه اي يزد با استفاده از اطﻼعات مكان
محور
ارتقاء فرآيند تصميم گيري در شركت آب منطقه اي يزد با استفاده از پايگاه داده تحليلي و داشبورد
مديريتي

