
 

 شرکت آب و فاضالب شهری استان زنجان

 معاونت برنامه ریسی و منابع انسانی

 دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

 :(1)پژوهشی عنوان پروژه

بررسی تحلیلی وضعیت هسینه ها و درآمد های جاری شرکت آبفای زنجان و ارائه ی راهکارهای علمی جهت اقتصادی 

 راستای نظریه ی اقتصاد مقاومتینمودن آنها در 

 شرح خدمات:

   در ضهرک  َها     تررسی تطثیقی مطالعات داخلی ي خارجی در خصًظ افسایص درآمذ ي کاَص َسیىهٍ َها

 متًلی خذمات ي مىاتع آب ي فاضالب  

  ضهرک  آب ي فاضهالب تهر اسها       ، ي وسث  َا  مالی َسیىٍ َا ،مطالعٍ ي تررسی يضعی  ي ريوذ درآمذَا

 يظایف ي تکالیف ضرک  در طی پىج سال اخیر

  مهذیری    ي راَکارَا  اعمالتررسی چگًوگی تٍ کفای  رساوذن درآمذ جار  ضرک  ترا  پًضص َسیىٍ َا

 عملکرد مالی  

  ضرک  آب ي فاضالب تر مثىا  اقتصاد مقايمتی ضىاسایی چالص َا ي پتاوسیل َا  درآمذ 

    تررسی ي معرفی متغییرَا ي عًامل مًثر تر افسایص درآمذ ي کاَص َسیىٍ َا  ضرک 

   ضىاسایی ي تعییه ريش َا  علمی ، مىاسة ي کارترد  درآمذزایی ي مذیری  َسیىٍ َا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :(2)پژوهشی عنوان پروژه

 
ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی فعالیت ها و خدمات برون سپاری شده شرکت آب و فاضالب استان زنجان و ارائه 

 مدل بهینه جهت برون سپاری خدمات آتی

 شرح خدمات:

  ترين سپار الگً َا  مطالعات داخلی ي خارجی در خصًظ تررسی 

 ترين سپار  ضذٌ  ي کیفی فعالی  َا  ، اقتصاد ارزیاتی فىی 

  تررسی اثرات اجتماعی ترين سپار  فعالی  َا  ضرک 

 ي ارائٍ   ساختار  ضرک  پس از ترين سپار  فعالی  َاویري  اوساوی  ساختار سازماوی ي تجسیٍ ي تحلیل

 سازماوی مىاسة

  فعالی  َا ترين سپار  پس از ضرک  مالی تجسیٍ ي تحلیل يضعی 

  ضرک   (کارائی ي اثرتخطی)تُرٌ ير تُثًد تررسی اثر ترين سپار  تر 

 فعالی  َا  ضرک ي چالص َا  ترين سپار   َاسی ریسک ترر 

   اتالغ ضذٌ تٍ ضرک ن سپار  تر اسا  مذل تريارائٍ   الگً  تُیىٍ ترا  ترين سپار  فعالی  َا  ضرک 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 ضمارٌ تما  جُ  َماَىگی:

77173333 

 (احمذ )12373472173

 

 

 


