
عنوان پژوهشنوع پژوهشردیف

مدیریت اجرایی برنامه هاي سازگار با کم آبی در مقیاس استانیطرح تحقیقاتی1

بکارگیري روشهاي نوین در نمک زدایی از آبهاي شور و لب شورطرح تحقیقاتی2

امکان سنجی بهره برداري بهره برداري از آبهاي غیرمتعارف و منابع آب شور در محدوده هاي مطالعاتی شهرستان طبسو محاسبه قیمت تمام شده آب و مقایسه آن با قیمت تمام شده سایر منابعطرح تحقیقاتی3

انجام بررسی هاي تطبیقی روشهاي پایش مستقیم (پایش زمینی) و غیر مستقیم (سنجش از دور) در زمینه مصارف آبطرح تحقیقاتی4

ارزیابی عملکرد طرح تعادل بخشی و تدوین نقشه راه مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی استان خراسان جنوبیطرح تحقیقاتی5

توسعه سیستم هشدار سیالب با کمک اینترنت اشیاءطرح تحقیقاتی6

توسعه روشهاي تشخیص آلودگی به کمک رویکرد بیولوژیک در مخازن سدهاي آب شربطرح تحقیقاتی7

شناسایی، ارزیابی و نحوه کنترل آالینده هاي ناشناخته و نوظهور در منابع آب و پسابطرح تحقیقاتی8

بررسی شبکه درهم تنیدگی مسائل آب استان خراسان جنوبی با نگاه جامع به منابع آب شرق کشورطرح تحقیقاتی9

طراحی شبکه بهینه پایش کیفی آبخوان بیرجندطرح تحقیقاتی10

تعیین معادله برآورد نیاز آبی گیاه مرجع در استان خراسان جنوبی با استفاده از داده هاي الیسمتري و هواشناسیطرح تحقیقاتی11

بررسی اثرات بارندگی و تعیین درصد تاثیر آن در سفره هاي آب زیرزمینی در آبخوان ها استان خراسان جنوبیطرح تحقیقاتی12

طراحی و پیاده سازي نظام مدیریت دانشپایان نامه13

ارزیابی وضعیت بهره برداري از منابع آب نامتعارف در مدیریت تقاضاي بخش کشاورزي و ارائه راهکارها و راهبردهاي بهبود وضعیت موجودپایان نامه14

بررسی روند و پایش خشکسالی ها در استان خراسان جنوبی با استفاده از شاخص هاي دینامیکیپایان نامه15

ارزیابی اقتصادي طرح هاي آبرسانی شرب - کشاورزيپایان نامه16

عناوین تحقیقات و دوره هاي فرصت مطالعاتی شرکت آب منطقه اي استان خراسان جنوبی در سال 1399



عنوان پژوهشنوع پژوهشردیف

عناوین تحقیقات و دوره هاي فرصت مطالعاتی شرکت آب منطقه اي استان خراسان جنوبی در سال 1399

مطالعات پدافند غیرعامل با موضوع ارزیابی اثرات اجتماعی تهدیدات منابع آب در استان خراسان جنوبی با اولویت بررسی منابع شرب شهري و روستاییپایان نامه17

بررسی اقدامات تصفیه تکمیلی و بازچرخانی آب در واحدهاي صنعتی، شهري و کشاورزي (مطالعه موردي: ............)پایان نامه18

بررسی اثرات توسعه زیرساختهاي صنایع و معادن بر مدیریت اکولوژیکی منابع آب استان (مطالعه موردي: شهرستان طبس)پایان نامه19

مطالعات جامع آثار و سازه هاي آبی تاریخی شهرستان طبسپایان نامه20

افزایش چابکی سازمان / بهیود عملکرد / هماهنگی راهبردي عناصر سازمانی / یکپارچه سازي فرآیندهاي مهندسی سیستم ها و روشها / بهبود ساختارپایان نامه21

بهره گیري از حمایت مالی بین المللی در اجراي پروژه هاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه ايپایان نامه22

شناسایی پلوم و پهنه آلودگی احتمالی آبخوان در تاسیسات و ارائه برنامه پایش و پاکسازي آلودگیپایان نامه23

ارائه راهکار عملیاتی جهت تصفیه پسماندهاي ویژه حاصل از الیروبیپایان نامه24

اصالح فرآیندهاي تصفیه و ارائه راهکار جهت انتخاب بهترین روشپایان نامه25

نیازسنجی پژوهشی شرکت آب منطقه اي خراسان جنوبیپایان نامه26

ترسیم و بیان چالشها و بحرانهاي شرکت آب منطقه اي خراسان جنوبی در 20 سال آینده و ارائه راهکارهاي مقابله با آنپایان نامه27

شناسایی و ارزیابی ریسک هاي بارز HSE و تدوین مستندات مربوطه بر اساس متد مناسبپایان نامه28

استقرار روش کمی ارزیابی ریسکپایان نامه29

ارائه راهکار در خصوص انعقاد قراردادها با در نظر گرفتن رویکردها و برنامه هاي جدید سامانهپایان نامه30

مدیریت و برنامه ریزي استراتژیکپایان نامه31

بررسی و آسیب شناسی فرآیندهاي سازمانی و رفع گلوگاه هاي کاريپایان نامه32
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عناوین تحقیقات و دوره هاي فرصت مطالعاتی شرکت آب منطقه اي استان خراسان جنوبی در سال 1399

مدیریت ارتباطات برون سازمانی به منظور ارائه راهکارهایی در خصوص بهینه نمودن تعامالت سازمانیپایان نامه33

ارائه روشهاي نوین منابع انسانی در راستاي افزایش سطح رضایت مندي کارکنانپایان نامه34

تهیه مدل بهینه ساز شبیه ساز حرکت آلودگی در محیط غیر اشباعپایان نامه35

استفاده از مدلهاي ترکیبی در تعیین معادالت نفوذ آب در خاكپایان نامه36

تهیه مدل بهینه ساز شبیه ساز در تعیین مسیر انتقال آب از دید پدافند غیرعامل و اقتصاديپایان نامه37

بررسی پتانسیل سیل خیزي استان خراسان جنوبیپایان نامه38

ارائه روشهاي نوین و کاربردي براي کاهش تبخیر آبهاي سطحی در سدهاي استانپایان نامه39

کاربرد عناصر نانوتکنولوژي در کاهش آلودگی آبپایان نامه40


