
 
 

 
 

 

 

 خانه( آب و فاضالبارتقاء تاسیسات )شبکه و تصفیههای کارگاه: چهارممحور

 مقدمه 

ازامکانات آب شرب  یو برخوردار یساتلزوم احداث و توسعه تاس یردرچند دهه اخ یو توسعه جوامع شهر یترشد روزافزون جمع

 1368سال در ییبه تنها فاضالب یساتتحت پوشش تاس یشهر یتجمع یکه. بطورنمایدیم یفاضالب را ضرور یهوتصف یآورو جمع

 یهتصف 185درحال حاضر بالغ بر  ینکهضمن ا است. یدهنفر رس یلیونم 30به حدود  96درسال  ینفر بوده ول یلیونم 2.5کمتراز 

 و یتوجه به نگهدار ،در مدار یساتتاس یشافزا با توام .است یبردارخانه آب در مدار بهره یهتصف 140از  یشخانه فاضالب و ب

-یتاولو ءجز ینو مطلوب به مشترک یدارپا یرسانبه منظور خدمات یارزشمند مل یهایهبه عنوان سرما یساتتاس یاصول یبرداربهره

توجه  مورد یدبا یزفرسوده ن و یمیقد یساتتاس یارتقا و یبازساز یدجد یساتبه موازات احداث تاس و باشدیم یرومهم وزارت ن های

 . یردقرار گ

 (12:30تا  9:30اردیبهشت، از ساعت  18 شنبهسه) خانه آب و فاضالبارتقاء شبکه و تصفیهکارگاه اول: 

 ی: آموزش هایسرفصل

 و ارتقاء یبازساز  

 فاضالب آب و یهتصف یننو هایفناوری 

 (کشور، شرکت مهندسی آب و فاضالب نظارت بر بهره برداری فاضالبمدیرکل دفتر ) وکیلی مهندس مدیر کارگاه:

 (خش خصوصی)ب مهندس هرمزیآقای  مدرس داخلی:

 از کشور ژاپن مدرس بین المللی:

 مشهد های آبفای تهران وشرکت :همکارانانتقال تجربیات 

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

 

 فاضالب و آب( خانهتصفیه و شبکه) تاسیسات ارتقاء: محورچهارم

 تا 9:30 ساعت از اردیبهشت، 18 شنبه سه) فاضالب و آب خانهتصفیه و شبکه ارتقاء: اول کارگاه

12:30) 

 ثبت نام 9:30-9:15

 (فاضالب برداری بهره بر نظارت دفتر مدیرکلوکیلی ) مهندس آقای خیرمقدم و معرفی کارگاه 9:45-9:30

 (بخش خصوصی) آقای مهندس هرمزی سخنرانی اول 10:45-9:45

 استراحت 11:00-10:45

 ,Mr. Kentaro Koide (Yokohama Municipality سخنرانی دوم 12:00-11:00

Japan) 

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

 پاسخ
 های آبفای تهران و مشهد به همراه مدرسینشرکت

 



 
 

 
 

 

 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 

تا  9:30اردیبهشت، از ساعت  17 دوشنبه) آب و فاضالب در جوامع کوچک و پراکنده مدیریتکارگاه دوم: 

12:30) 

 ی: آموزش هایسرفصل

 روستاییآب و فاضالب  مدیریت 

 آبرسانی ناپیوسته 

 (، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورنظارت بر بهره برداری فاضالبمدیرکل دفتر ) وکیلی مهندسکارگاه:  یرمد

 (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) ندافیدکتر  داخلی: مدرس

 (UNESCO) شورهای ژاپن، فرانسه و یونسکوازک مدرسین بین المللی:

 آبفار سیستان بلوچستان  و هرمزگان های آبفاشرکت انتقال تجربیات داخلی:

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

 

 فاضالب و آب( خانهتصفیه و شبکه) تاسیسات ارتقاء: محورچهارم

 ساعت از اردیبهشت، 17 دوشنبه) پراکنده و کوچک جوامع در فاضالب و آب مدیریت: دوم کارگاه

 (12:30 تا 9:30

 ثبت نام 9:30-9:15

 (فاضالب برداری بهره بر نظارت دفتر مدیرکلیلی )وک مهندس آقای خیرمقدم و معرفی کارگاه 9:45-9:30

 (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) دکتر ندافیآقای  سخنرانی اول 10:45-9:45

 استراحت 11:00-10:45

 ,Mr. Bruno Nguyen (UNESCO-IHP and IWA سخنرانی دوم 11:30-11:00

France) 

 Mr. Rui OWASE (JOKASO, Japan) سخنرانی سوم 12:00-11:30

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

 پاسخ
 به همراه مدرسین بلوچستان سیستان آبفار و هرمزگان آبفا هایشرکت

 

 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/
http://www.iranabfa.ir/

