
 
 

 
 

 

 

 اضطراری شرایط مدیریت و آوریتابهای گاهکار محور اول:

 مقدمه 

 به جهان بالخیز کشور 10 از یکی عنوان به ایران دارد و ایران درامکان وقوع  آن مورد 33 احصا شده، طبیعی بالیای نوع 43 از

هزار نفر تخمین زده می شود  200بالغ بر  طبیعی بالیای ناشی از تلفات جانی گذشته، سال 90 در رسمی، آمار بنابر .رودمی شمار

در کنار  .است بوده طبیعی بالیای سایر اثر بر درصد 11 و سیل اثر بر درصد 13 زلزله، اثر بر درصد 76 حدود تعداد این از که

خسارات مالی بسیار زیادی همراه هستند که نیاز به صرف نیروی انسانی و منابع مالی بسیار جهت  خسارات جانی، اینگونه بالیا با

در این زمینه می توان به  وقوع زمین لرزه های متعدد در ماههای اخیر در اقصی نقاط کشور  باشد.برگشت به شرایط عادی می

د و های بلنریزیچگونگی برنامهکارگاه های تخصصی نشان داد.  اشاره کرد که  به خوبی اهمیت پرداختن این موضوع را در فالب

مدت، جذب و آموزش و ارتقای نیروی انسانی مرتبط، سازماندهی و تشکیالت مناسب برای کار در شرایط بحران، فرآیندهای کوتاه

د های فراسازمانی مورایجاد هماهنگیو همچنین ی الیت در شرایط غیرعادحمایت و پشتیبانی مالی، قانونی، اداری و فنی برای فع

  باشد.های آموزشی مربوط مینیاز مستلزم حضور متصدیان، کارشناسان و مسئوالن بخشهای مختلف در دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (17:00 تا 14:00اردیبهشت، از ساعت  15شنبه شرایط اضطراری ) مدیریت: اولکارگاه 

 ی: آموزش هایسرفصل

 یاضطرار یطشرا یو فرمانده مدیریت (ICS & NIMS) 

  تخمین خسارات 

 یاضطرار یطدر شرا و انرژی آب ینتام هزینهو کم یننو هایروش 

 (شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مدیرکل دفتر) کرکانیمهندس  مدیر کارگاه:

مهندس ابراهیمی )بخش  (شرکت آبفای تهرانپدافند غیرعامل یس مرکز مدیریت بحران و رئنسب ) احمد مهندس مدرسین داخلی:

 خصوصی(

-UN) برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحدو  (UNESCO) از کشورهای ترکیه، فرانسه، یونسکو :مدرسین بین المللی

HABITAT)  

 های آبفا و آبفار کرمانشاهشرکتانتقال تجربیات همکاران: 

 مهندس صادقی، مدیریت آب شهری )تحت پوشش یونسکو(ای مرکز منطقه و گزارشگر: هماهنگی محتوایی



 
 

 
 

 

 

 

 اضطراری شرایط مدیریت و آوریتاب: اول محور

 (17:00 تا14:00 ساعت از اردیبهشت، 15 شنبه) اضطراری شرایط مدیریت: اول کارگاه

 ثبت نام 14:00-13:45

 (لغیرعام پدافند و بحران مدیریت دفتر مدیرکلکرکانی )آقای مهندس  خیرمقدم و معرفی کارگاه 14:15-14:00

 ,Mr. Bruno Nguyen (UNESCO-IHP and IWA سخنرانی اول 14:45-14:15

France)  

 سخنرانی دوم 15:15-14:45
رییس مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آقای مهندس احمدنسب )

 (شرکت آبفای تهران

 استراحت 15:30-15:15

 Mr. Mehmet Akdogan (UN-HABITAT, Turkey) سومسخنرانی  16:00-15:30

 آقای مهندس ابراهیمی )بخش خصوصی( چهارمسخنرانی  16:30-16:00

17:00-16:30 
انتقال تجربیات و پنل 

 پرسش و پاسخ
  شرکتهای آبفا و آبفار کرمانشاه به همراه مدرسین

 اطالعات الزم: سایر 

ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس نفر می باشد.  80رفیت کارگاه ظارگاه یک میلیون ریال )صد هزارتومان( و ک اینهزینه ثبت نام در 

در هر کارگاه انجام می شود. به شرکت کنندگان در هرکارگاه گواهینامه حضور از طرف یونسکو اعطا می شود. برای ثبت نام به سایت 

 مراجعه فرمایید.  www.iranabfa.irجشنواره به ادرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت  ازو  12:30 تا  9:30اردیبهشت، از ساعت  16)یکشنبه  2و  1 تداوم خدماتآوری و : تابدومکارگاه 

 (17:00 تا 14:00

 ی: آموزش هایسرفصل

 و تداوم خدمات  یآورتاب ارتقاء 

 (بحران و پدافند غیرعامل، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور مدیرکل دفتر مدیریتکرکانی ) مهندس مدیر کارگاه:

 و ژاپن از کشورهای هلند مدرسین بین المللی:

 رسندیوخمهندس  -ای مدیریت آب شهری )تحت پوشش یونسکو(مرکز منطقه و گزارشگر: هماهنگی محتوایی

 

 

http://www.iranabfa.ir/


 
 

 
 

 

 

 

 اضطراری شرایط مدیریت و آوریتاب: اول محور

 (12:30تا  9:30از ساعت  اردیبهشت، 16 یکشنبه) یک خدمات تداوم و آوریتاب: دوم کارگاه

 ثبت نام 9:30-9:15

 ل(غیرعام پدافند و بحران مدیریت دفتر مدیرکلکرکانی )آقای مهندس  خیرمقدم و معرفی کارگاه 9:45-9:30

 ,Mr. Kentaro Koide (Yokohama Municipality سخنرانی اول 10:15-9:45

Japan)  

 Mr. Rombout Jongejans (Dutch Water سخنرانی دوم 10:45-10:15

Authorities ,the Netherlands) 

 استراحت 11:00-10:45

 Mr. Hans Schepman (Dutch Water Authorities ,the سخنرانی سوم 11:30-11:00

Netherlands) 

 Ms. Miranada Pieron (Dutch Water سخنرانی چهارم 12:00-11:30

Authorities ,the Netherlands) 

 با حضور مدرسین پنل پرسش و پاسخ  12:30-12:00

 

 اضطراری شرایط مدیریت و آوریتاب: اول محور

 (17:00 تا 14:00ساعت  ازاردیبهشت،  16)یکشنبه  دوتداوم خدمات آوری و سوم: تابکارگاه 

 ثبت نام 14:00-13:45

 ل(غیرعام پدافند و بحران مدیریت دفتر مدیرکل) کرکانیآقای مهندس  کارگاهخیرمقدم و معرفی  14:15-14:00

 Mr. Rombout Jongejans (Dutch Water سخنرانی اول 15:15-14:15

Authorities ,the Netherlands) 

 استراحت 15:30-15:15

 Mr. Hans Schepman (Dutch Water Authorities ,the سخنرانی دوم 16:00-15:30

Netherlands) 

 Ms. Miranada Pieron (Dutch Water سخنرانی سوم 16:30-16:00

Authorities ,the Netherlands) 

 با حضور مدرسین پنل پرسش و پاسخ 17:00-16:30

 اطالعات الزم: سایر 

ترجمه انگلیسی به فارسی و نفر می باشد.  80رفیت هر کارگاه ظهزارتومان( و  دویستمیلیون ریال ) دوارگاه ک دو هزینه ثبت نام در

بالعکس در هر کارگاه انجام می شود. به شرکت کنندگان در هرکارگاه گواهینامه حضور از طرف یونسکو اعطا می شود. برای ثبت نام 

 مراجعه فرمایید.  www.iranabfa.irبه سایت جشنواره به ادرس 

http://www.iranabfa.ir/

