
 
 

 
 

 

 

 تقاضا و مصرف های مدیریتکارگاه: دومحور م

 مقدمه 

 یاهالزم از چالش یتوامان عرضه و تقاضا و فقدان ارتباطات اجتماع یریتمد یبرا یمناسب و ضرور یعدم وجود ساختار و سازوکارها

 موثر و یریتجهت مد یرو،محترم ن یراعالم شده توسط وز یهایاستها و سبرنامه ینباشد. از جمله مهمتریموجود در صنعت آب م

و  ییاتتجارب عمل یمنظور جهت بررس ینتقاضا و مصرف است. به هم یریتمد یدجد یکردرو گیریبکار یزن یکارآمد منابع آب

در  یو نگهدار برداریبهره هاییجشنواره توانمند ینسوم»در « تقاضا و مصرف یریتمد» یهاکارگاه یریتی،و مد یفن هاییشرفتپ

 .برگزار خواهد شد یالمللینب و یبرجسته داخل ینتوسط مدرس یرز یرمحورز سهدر « اضالبصنعت آب و ف

 (17:00 تا 14:00ساعت  از اردیبهشت، 15شنبه )های اجتماعی اول: ارتقا مشارکتکارگاه 

 ی: آموزش هایسرفصل

 تماعی در سازگاری با کم آبیجمشارکت ا 

  رسانهبازتعریف نقش روابط عمومی ها و ارتباط با 

 (کشور فاضالب و آبمهندسی  شرکت ،مردمی ارتباطات و عمومی روابط کل مدیرپیر ) خلیلی مدیر کارگاه:

مشاور وزیر نیرو و عضو هیئت علمی دانشگاه ) فاضلی دکترمهندس جانباز )مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( و  داخلی: سخنرانان

 (شهید بهشتی

 (IWA)المللی آب و انجمن بیناز کشور اسپانیا  المللی:مدرسین بین

 آذربایجان شرقی شرکت آبفای  انتقال تجربیات همکاران:

 دکتر چاوشیان -تهران )تحت پوشش یونسکو( –مدیریت آب شهری  ایمرکز منطقه و گزارشگر: هماهنگی محتوایی

 

 تقاضا و مصرف محور دوم: مدیریت

 (17:00 تا 14:00ساعت  ازاردیبهشت،  15 اجتماعی )شنبههای کارگاه اول: ارتقا مشارکت

 ثبت نام 13:45 -14:00

 (و ارتباطات مردمی مدیر کل روابط عمومی) خلیلی پیر آقای خیرمقدم و معرفی کارگاه 14:00 -14:15

 آقای مهندس جانباز )مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( سخنرانی اول 14:15 -14:45

 (مشاور وزیر نیرو و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) دکتر فاضلی آقای دومسخنرانی  14:45 -15:15

 استراحت 15:15 -15:30

 (مشاور وزیر نیرو و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیدکتر فاضلی ) آقای سخنرانی دومادامه  15:30 -16:00

 Mr. Francisco Gonzalez (IWA Strategic Council سخنرانی سوم 16:30-16:00

Member, Spain) 

17:00-16:30 
انتقال تجربیات و پنل پرسش و 

 پاسخ
 شرکت آبفای آذربایجان شرقی به همراه مدرسین

 



 
 

 
 

 

 

 (17:00تا  14:00اردیبهشت، از ساعت  18 سه شنبه) فشار یریتیابى و مدشتهاى نوین نروش دوم: کارگاه

 ی: آموزش هایسرفصل

 یابی و مدیریت فشارنشتهای نوین و عملیاتی روش 

، شرکت مهندسی آب و  ، خدمات مشترکین و کاهش هدر رفت آبمدیرکل دفتر مدیریت مصرفمهندس سیدزاده ) مدیر کارگاه:

 (فاضالب کشور

 (دانشگاه شهید بهشتی) دکتر جلیلی قاضی زاده مدرس داخلی:

 (IWA) المللی آبانجمن بین  اسپانیا و  و از کشورهای ژاپن مدرسین بین المللی:

 : شرکت آبفای مشهد انتقال تجربیات همکاران

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

 

 تقاضا و مصرف محور دوم: مدیریت

 (17:00 تا 14:00 ساعت از اردیبهشت، 18 شنبه سه) فشار مدیریت و یابىنشت نوین هاىروش: دوم کارگاه

 ثبت نام 13:45 -14:00

 خیرمقدم و معرفی کارگاه 14:00 -14:15
 خدمات مصرف، مدیریت دفتر مدیرکلسیدزاده ) مهندس آقای

 (آب رفت هدر کاهش و مشترکین

 (بهشتی شهید دانشگاه علمی هیئت عضوزاده ) قاضی جلیلی دکتر سخنرانی اول 14:15 -15:15

 استراحت 15:15 -15:30

 Mr. Francisco  Gonzalez (IWA Strategic Council سخنرانی دوم 15:30 -16:00

Member, Spain) 

  *Mr. Rui OWASE (JOKASO, Japan) سخنرانی سوم 16:30-16:00

17:00-16:30 
 و شپرس پنل و تجربیات انتقال

 پاسخ
 شرکت آبفای مشهد به همراه مدرسین

ر دشود و سخنرانی آقای مهندس شاهرخ شنبه ارایه میبا توجه به محدودیت پروازی سخنران ژاپنی، سخنرانی ایشان در روز سه*

 .)کارگاه آب های نامتعارف( انجام می شود اردیبهشت  19روز چهارشنبه  دریابی با گاز هلیوم نشتخصوص روش نوین 
 

 

 

 اطالعات الزم: سایر 

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

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

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

http://www.iranabfa.ir/


 
 

 
 

 

تا  9:30اردیبهشت، از ساعت 19 شنبه)چهار یرشربآب شرب و غ ینامتعارف و جداساز یهاآبسوم:  کارگاه

12:30) 

 ی: آموزش هایسرفصل

 های عملیاتی جداسازی آب شرب و غیرشربروش 

 هاکنآبهای نامتعارف و آب شیرین 

، شرکت مهندسی آب و ، خدمات مشترکین و کاهش هدر رفت آبمدیرکل دفتر مدیریت مصرف) مهندس سیدزاده مدیر کارگاه:

 (فاضالب کشور

، شرکت مهندسی آب ، خدمات مشترکین و کاهش هدر رفت آبمدیرکل دفتر مدیریت مصرف)مهندس سیدزاده  مدرسین داخلی:

 ،(و فاضالب کشور

 (خش خصوصی)ب مهندس شاهرخ ، (برداری آبفای هرمزگانمعاون بهرهاد )نژمهندس امیریان 

 (UNESCO)از کشور فرانسه و یونسکو  مدرسین بین المللی:

 شرکت آبفای مرکزی :همکارانانتقال تجربیات 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آقای  شود و سخنرانیارایه می )کارگاه نشت یابی( شنبهبا توجه به محدودیت پروازی سخنران ژاپنی، سخنرانی ایشان در روز سه*

 اردیبهشت منتقل شد. 19یابی با گاز هلیوم به روز چهارشنبه نشتدر خصوص روش نوین مهندس شاهرخ 

 

 

 مصرف و تقاضا مدیریت: دوم محور

از  اردیبهشت، 19 چهارشنبه) غیرشرب و شرب آب جداسازی و نامتعارف هایآب: سوم کارگاه

 (12:30تا  9:30ساعت 

 ثبت نام 9:30-9:15

 خیرمقدم و معرفی کارگاه 9:45-9:30
 و مشترکین خدمات مصرف، مدیریت دفتر مدیرکلسیدزاده ) مهندس آقای

  (آب رفت هدر کاهش

 Mr. Bruno Nguyen (UNESCO-IHP and IWA, France) سخنرانی اول 10:15-9:45

 (*بخش خصوصی) آقای مهندس شاهرخ سخنرانی دوم 10:45-10:15

 استراحت 11:00-10:45

 سخنرانی سوم 11:30-11:00
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و ) مهندس سیدزادهآقای 

 (کاهش هدر رفت آب

 (برداری آبفای هرمزگانمعاون بهره) نژادامیریان مهندس آقای سخنرانی چهارم 12:00-11:30

12:30-12:00 
انتقال تجربیات و پنل 

 پرسش و پاسخ
 شرکت آبفای مرکزی به همراه سایر مدرسین



 
 

 
 

 

 

 اطالعات الزم: سایر 

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

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

www.iranabfa.ir  .مراجعه فرمایید 

 

http://www.iranabfa.ir/

