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    دهيچك
 در نيسـت.  پوشـيده  بركسـي  ،توسعه و در رشد تحقيقات نقش و اهميت پيوسته، بوقوع اطالعات انقالب آن در كه كنوني عصر در

چهار درصد توليد ناخالص ملـي  به نحوي كه . است شده پژوهش و تحقيقات مسئله به اي ويژه نيز توجه برنامه ششم توسعه قانون
و افـزايش  رشد جمعيـت  با توجه به وجود مشكالتي نظير  است. در شركتهاي آب و فاضالب نيز به بخش پژوهش اختصاص يافته

ها و نوسانات جوي و برداشت بيش از حد از آب سفره هاي  بحران ناشي از خشكسالي ر،تقاضا براي دستيابي به آب با كيفيت بهت
، براساس چشم انداز بيست سال آينده در صنعت آب و فاضالب، توجه ويژه اي به امر تحقيقات و استفاده از فناوريهـاي  زيرزميني

 شاخصـهاي  بررسـي  ضـمن  مقالـه  ايـن به همين جهت در نوين و پيشرفته در حل مشكالت توليد آب و دفع فاضالب شده است. 
 در توسـعه  و تحقيـق  واحـدهاي  پيشـروي  چالشـهاي  توسعه كشـور، بـه   مشش برنامه در آن چشم انداز و اخير سالهاي در پژوهش

 انجـام  در دانشـگاهيان  كارآمـدي  و تجربـه  عـدم  .بويژه شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي ميپردازد اجرايي، سازمانهاي
انجام شـده،   و تحقيقات مطالعات نتايج و اطالعات و آمار دسترسي به و اطالع رساني سيستم اجرايي، ضعف و كاربردي هايپروژه

 سـازماني  تحقيق، سـاختار  امر سازمان به مديران ارشد باور و پژوهش، اعتماد بخش در نيروهاي كيفي نگهداري و جذب مشكالت
نيـز بـه منظـور     پايـان  در. معرفي شده انـد  تحقيقات پيشروي چالشهاي عنوان مهمترين توسعه و ... به و تحقيق واحدهاي نامناسب

  .است شده ارائه اجرايي راهكارهاي پيشنهادها و سازمانها، در تحقيقات پيشروي چالشهاي كاهش
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