
 
 

 
 

 

  آب یعو شبکه توز یساتهوشمند تاس یریتمدکارگاه : پنجممحور

 مقدمه 

با توجه به شرايط جغرافيايى كشور و خشكسالى حاكم در سالهاى اخير، اطالع از وضعيت منابع توليد و شبكه هاى انتقال و توزيع آب 

در هر زمان و بدست آوردن اطالعات آمارى از تاسيسات توليد و انتقال آب و در نتيجه بكارگيرى يك سيستم اتوماسيون متمركز با 

ات و امكان كنترل نظارتى از راه دور، الزامى مى نمايد. با توجه به تاكيد اهداف استراتژيك بخش آب كشور قابليت جمع آورى اطالع

بر مديريت در حوزه هاى مختلف از جمله مديريت منابع، مديريت مصارف، مديريت كيفيت، مديريت انتقال ميان حوزه اى، مديريت 

از نحوه بهره بردارى سنتى به يك سيستم نوين بر اساس تكنولوژى روز در شبكه توزيع آب شهرى و مديريت اطالعات لزوم گذر 

تاسيسات آب و فاضالب را دوچندان مى كند. در اين راستا جهت بررسى تجارت هوشمند سازى در سطح كشورهاى دنيا و نحوه 

 توانمندى هاى بهره بردارى و نگهدارىاسقرار سامانه مذكور، كارگاه مديريت هوشمند تاسيسات و شبكه توزيع آب در سومين جشنواره 

در صنعت آب و فاضالب زير نظر متخصصين برجسته داخلى و بين المللى برگزار خواهد شد. در اين كارگاه به مباحثى از قبيل مديريت 

سازى سامانه  هاى پيادهمنابع توليد و شبكه توزيع با استفاده از استقرار سامانه اسكادا، مديريت هوشمند خطوط انتقال بزرگ، استاندارد

، شاخص هاى اثربخشى سامانه هاى هوشمند و مديريت دارايى هاى فيزيكى Smart Networkingهاى هوشمند تاسيسات، 

 مطرح خواهد گرديد و مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت.

 (12:30تا  9:30اردیبهشت، از ساعت  18 سه شنبه) آب یعو شبکه توز یساتهوشمند تاس یریتمدکارگاه: 

 ی: آموزش هایسرفصل

 آب يعتوز یهاهوشمند شبكه يريتمد 

 یو راهبر يشپا يننو تجهيزات 

 (مسئول دفتر تله متری، شركت مهندسی آب و فاضالب كشورمحمدی ) مهندس مدیر کارگاه:

 (تعميرات و نگهداری انجمن) رمضانی دكتر داخلی: مدرس

 (IWA)المللی آب و انجمن بين پرتغالسپانيا، ااز كشورهای ژاپن،  مدرسین بین المللی:

 اصفهان شركت آبفایانتقال تجربیات همکارن: 

 مهندس عليپور -تهران )تحت پوشش يونسكو( –ی مديريت آب شهری امركز منطقه و گزارشگر: هماهنگی محتوایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 آب توزیع شبکه و تاسیسات هوشمند مدیریت: محورپنجم

 تا 9:30 ساعت از اردیبهشت، 18 شنبه سه) آب توزیع شبکه و تاسیسات هوشمند مدیریت: کارگاه

12:30) 

 ثبت نام 9:30-9:15

  متری تله دفتر مسئول محمدی، مهندس آقای خيرمقدم و معرفی كارگاه 9:45-9:30

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

 Ms. Helena Alegre (IWA, Portugal) سخنرانی دوم 10:45-10:15

 استراحت 11:00-10:45

 Mr. Takuya Yamada(MLIT, Japan) سخنرانی سوم 11:30-11:00

 تعميرات و نگهداری رمضانی، انجمن دكتر آقای سخنرانی چهارم 12:00-11:30

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

 پاسخ
 به همراه مدرسين  اصفهان آبفای شركت

  سایر اطالعات الزم:

ترجمه انگليسی به فارسی و نفر می باشد.  80رفيت هر كارگاه ظارگاه يك ميليون ريال )صد هزارتومان( و ك اينهزينه ثبت نام در 

بالعكس در هر كارگاه انجام می شود. به شركت كنندگان در هركارگاه گواهينامه حضور از طرف يونسكو اعطا می شود. برای ثبت 

 مراجعه فرماييد.  www.iranabfa.irنام به سايت جشنواره به ادرس 

 

http://www.iranabfa.ir/

