
 
 

 
 

 

 )دو کارگاه مجزا( یزیکیف هایییدارا یریتو مد گذارییهسرماای هکارگاه: ششممحور

 مقدمه 

 ذاریگیهموجود در کنار جذب سرما هاییرساختمناسب ز یریو بکارگ یدر گرو نگهدار یهر کشور یاز منابع آب ینهبه یبرداربهره

هم دولت دوازدهمانطور که در برنامه پیشنهادی وزیر محترم نیرو نیز ذکر شده است، است.  هایرساختز یبه منظور توسعه و ارتقا

منابع آب کشور،  یریتموجود در جهت بهبود نحوه مد هاییرساختامکانات و ز یریو بکارگ یدر صدد آن است که ضمن نگهدار

ها فراهم از آن یبرداها و بهرهطرح یدر اجرا یردولتیمشارکت بخش غ یشو افزا هاگذارییهجذب سرما یمناسب برا یسازوکار

 . یدنما

 17 دوشنبه)گذاری و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای بهره برداری سرمایهکارگاه اول: 

 (17:00تا  14:00اردیبهشت، از ساعت 

 :یآموزش هایسرفصل

  کاهش هدررفت آبهای در پروژه توسعه مشارکت 

  اسکادا هایدر پروژه توسعه مشارکت 

  آب یفیتک یارتقا هایدر پروژه توسعه مشارکت 

  یانرژ یدتول هایدر پروژه توسعه مشارکت 

  یزاتتجه یارتقا هایدر پروژه توسعه مشارکت 

، شرکت مهندسی آب و فاضالب برداری بهره بر نظارت و راهبری معاون) پاکروح مهندس :و انتقال تجربیات داخلی مدیر کارگاه

 کشور(

معاون بهره برداری مهندس محمودی ) ( ومدیر دفتر تجهیز منابع مالی آبفای استان تهران) هندس مظاهریم مدرسین داخلی:

 (منطقه یک

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

 فیزیکی هایدارایی مدیریت و گذاریسرمایه :محورششم

 17 دوشنبه) برداریبهره فرآیندهای در خصوصی بخش مشارکت توسعه و گذاریسرمایه: اول کارگاه

 (17:00 تا 14:00 ساعت اردیبهشت، از

 ثبت نام 13:45 -14:00

 خیرمقدم و معرفی کارگاه 14:00 -14:15
 تحت پوشش ای مدیریت آب شهریمدیر مرکز منطقه) چاوشیاندکتر آقای 

 یونسکو(

 (برداری بهره بر نظارت و راهبری معاون) پاکروح مهندس آقای سخنرانی اول 14:15 -15:15

 استراحت 15:15 -15:30

 سخنرانی دوم 15:30 -16:30
 و (تهران استان آبفای مالی منابع تجهیز دفتر مدیر) هندس مظاهریم آقای

 (تهران آقای مهندس محمودی )معاون بهره برداری منطقه یک

17:00-16:30 
 پنل و تجربیات انتقال

 پاسخ و پرسش
 مدرسینحضور  با



 
 

 
 

 

 

 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 

 

 (17:00تا  14:00اردیبهشت، از ساعت  18 سه شنبه) های فیزیکیمدیریت داراییکارگاه دوم: 

 ی: آموزش هایسرفصل

 اهداف و کاربرد 

 های جهانیسازی و نمونهاجرا و پیاده 

 (، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورمدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آب) هرمزیمهندس  کارگاه: یرمد

  (بخش خصوصی) احسانیدکتر  مدرس داخلی:کشور

 (IWA)المللی آب و انجمن بین پرتغالاز کشورهای ژاپن، مدرسین بین المللی:

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

 

 فیزیکی هایدارایی مدیریت و گذاریسرمایه :محورششم

 (17:00 تا 14:00 ساعت اردیبهشت، از 18 شنبه سه) فیزیکی هایدارایی مدیریت: دوم کارگاه

 ثبت نام 13:45 -14:00

 آب برداری بهره بر نظارت دفتر مدیرکل هرمزی، مهندس آقای خیرمقدم و معرفی کارگاه 14:00 -14:15

 خصوصی بخش احسانی، دکتر آقای سخنرانی اول 14:15 -15:15

 استراحت 15:15 -15:30

 Mr. Takuya Yamada (MLIT, Japan) سخنرانی دوم 15:30 -16:15

 Ms. Helena Alegre (IWA, Portugal) سخنرانی سوم  16:15 -17:00

 

 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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