
 
 

 
 

 

 کیفیت آب و فاضالبهای گاه: کارسوممحور 

 مقدمه 

رو به  روند .است یسالم و بهداشت یدنیآب آشام ینکننده سالمت افراد جامعه است تأمیندر کشور که تضم یربنائیاز خدمات ز یکی

 ییرغاز ت یمستمر ناش یهایطرف و خشکسال یکمنابع آب از  یفیک یمحر یتعدم رعا یدار،منابع آب، توسعه ناپا یهایندهرشد آال

و  یفیتکده کننیدعوامل تهد یکنون یتکه اگر وضع یاقرار داده است. به گونه یرآب را به شدت تحت تأث یفیتک یگراز طرف د یماقل

 یهابا چالش یایدکاهش مخاطرات به عمل ن یالزم برا یهانشوند و اقدام ییشناسا یتا نقاط مصرف به خوب منابعسالمت آب از 

 شد.  یممواجه خواه یندهدر آ یمتعدد

 (12:30تا  9:30اردیبهشت، از ساعت  17 دوشنبهو فاضالب ) آب یمنیا برنامهکارگاه اول: 

 ی: آموزش هایسرفصل

  و تجربیات بین المللیو فاضالب چگونگی حفظ کیفیت آب با اجرای برنامه ایمنی آب 

 های کنترل و پیشگیری از رسوب و خوردگیروش 

 (، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورنظارت بر بهداشت آب و فاضالبمدیرکل دفتر ) اعظم واقفی مهندس مدیر کارگاه:

 (صنعت نفتپژوهشگاه )مهدیارفر دکتر  مدرس داخلی:

 (UN-HABITAT) متحد ملل سازمان بشر اسکان برنامهو  (IWA)المللی آب ، انجمن بیناز کشور پرتغال مدرسین بین المللی:

 شرکت آبفای گیالن :همکارانانتقال تجربیات 

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

 فاضالب و آب کیفیت: سوم محور

 (12:30 تا 9:30 ساعت از اردیبهشت، 17 دوشنبه) فاضالب و آب ایمنی برنامه: اول کارگاه

 ثبت نام 9:30-9:15

 خیرمقدم و معرفی کارگاه 9:45-9:30
 و آب بهداشت بر نظارت دفتر مدیرکل) واقفی اعظم مهندس آقای

 (فاضالب

 ,Mr. Rui Sancho (Water Safety Plan and IWA سخنرانی اول 10:45-9:45

Portugal) 

 استراحت 11:00-10:45

 Mr. Tuladhar Bhusan (UN-HABITAT, India) دومسخنرانی  11:30-11:00

 (پژوهشگاه صنعت نفت) دکتر مهدیارفر آقای سومسخنرانی  12:00-11:30

12:30-12:00 
انتقال تجربیات و پنل پرسش و 

 پاسخ
 به همراه مدرسین گیالن آبفای شرکت

 اطالعات الزم: سایر 

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

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

http://www.iranabfa.ir/


 
 

 
 

 

 

 

 (17:00تا  14:00، از ساعت اردیبهشت17دوشنبه ) سنجش کیفیت آب و فاضالبهای نوین روشکارگاه دوم: 

 ی: آموزش هایسرفصل

 نوظهور هاییندهو آال یاسنجش لحظه یژهبه و یفیتک سنجش 

 از آب و فاضالب هایندهحذف آال یننو یهاروش 

 (، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورو فاضالب تر نظارت بر بهداشت آبدف یرکلمدی )اعظم واقف مهندسکارگاه:  یرمد

 (دانشگاه صنعتی شریف(، دکتر برقعی )دانشگاه تهراندکتر حسن ) مدرسین داخلی:

 (IWA)المللی آب و انجمن بین : از کشور اسپانیامدرس بین المللی

 آبفار خراسان رضوی شرکت :همکارانانتقال تجربیات 

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

 

 فاضالب و آب کیفیت: سوم محور

 تا 14:00 ساعت از ،اردیبهشت17 دوشنبه) فاضالب و آب کیفیت سنجش نوین هایروش: دوم کارگاه

17:00) 

 ثبت نام 13:45 -14:00

 خیرمقدم و معرفی کارگاه 14:00 -14:15
 و آب بهداشت بر نظارت دفتر مدیرکل) واقفی اعظم مهندس آقای

 (فاضالب

 (تهران دانشگاه علمی هیئت عضوحسن ) دکتر آقای 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) 

 (شریف صنعتی دانشگاه علمی هیئت عضوبرقعی ) دکتر آقای سخنرانی سوم 16:30-16:00

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

 پاسخ و
 به همراه مدرسین رضوی خراسان آبفار شرکت

 

 اطالعات الزم: سایر 

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

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