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 معرفی کتاب

 ویرایش سوم   - رو )منهول(بازرسی و بازسازی آدم:  عنوان

 Joanne Carrollشده توسط  روها؛ بازنگرینویسندگان: کمیته بازرسی و بازسازی آدم

 ( ASCE) انجمن مهندسان عمران آمریکاناشر:  

 2023زمان انتشار:  سال  

 

( کتاب  سوم  شیوهMOP 92ویرایش  در  (،  را  جدیدی  خصوص های 

ها( در اختیار خوانندگان قرار روها )منهولعملیات بازرسی و بازسازی آدم

 شده این کتاب، شامل موارد زیر است: روزموضوعات به دهد.می

دارای فصل جدیدی در زمینه طراحی ضخامت دیواره برای بازسازی   •

 ، روهای با عمق زیادآدم

 ، روهاآدماهمیت استانداردسازی ارزیابی وضعیت  •

روش • انواع  مورد  در  مفصلی  فصل  فناوریحاوی  و  مختلف  ها  های 

 ؛ روهابازسازی آدم

 . روهااهمیت بازرسی و بازسازی مناسب آدم •

های شناسایی  تواند در زمینهارزشی است که می  کتاب مذکور منبع با

دارایی آنمناسب  و مدیریت  و وضعیت سازهها  ارزیابی  روها،  آدمای  ها، 

روشتصمیم و  مواد  خصوص  در  همگیری  و  بازسازی  ارائه  های  چنین 

از روش ها و راهبردهای  اقدامات کلیدی کنترل کیفیت هنگام استفاده 

 سزایی نماید. روها، کمک بهبازسازی آدم

 
 

 فهرست اصلی مطالب این کتاب به قرار زیر است: 

 ؛ ( مقدمه1

 ؛ ( ایمنی کارگران2

 ؛ بازرسی( 3

 ؛ای( نشتاب، آب نفوذی و شرایط سازه4

 ؛ روهاهای بازسازی آدم( روش5

 ؛ روهاصرفه بودن بازسازی آدم( بررسی مقرون به6

 ؛ روهای با عمق زیاد ( طراحی ضخامت دیواره برای بازسازی آدم7

 ؛( مدیریت کیفیت8

 ( خالصه9

 

 توضیحات بیشتری از این کتاب، در پیوند زیر موجود است:
https://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784416099 

 

https://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784416099
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 معرفی کتاب

 آورد همراه میهای آب: پیچیدگی، سادگی را بههوشمندسازی شرکت:  عنوان

 پرنیل اینگیلدسن و گوستاو اولسون   نویسندگان:

 (IWA) المللی آبناشر: انجمن بین

 2022زمان انتشار:  سال  

  

اگرچه برداشت   .های آبی وجود داردای روی زیرساخت امروزه فشار فزاینده

اما نیاز    ،تواند برای مدتی اتفاق افتاده و ادامه داشته باشدناپایدار آب می

د که در درازمدت پایدار باشد. ما  شوای مدیریت  است که آب باید به شیوه 

رسان آب، هوشمندتر رفتار کنیم. بدین منظور، های خدماتباید با شرکت

صرفه، در دسترس ا هزینه مقرون بههای جدید، کارآمد و ب ابزارها و فناوری

بوده و وجود دارند. کیفیت و پایداری حسگرها به سرعت در حال افزایش 

ها، مدیریت خودکار فرآیندهای حیاتی را قادر  بوده و قابلیت اطمینان آن 

تر و  برداری ایمنو در زمان واقعی، به معنای بهره  برخطسازد. کنترل  می

 مؤثر است.

حسگره از  فنترکیبی  و  خوب  یک آوری ای  آب،  تصفیه  جدید  های 

توانند با  ها میخانه . تصفیهاستعامل کارآمد برای تصفیه غیرمتمرکز آب  

اداره   انسانی  نیروی  حضور  در شوحداقل  حسگر  هزاران  آینده،  در  ند. 

روشی مؤثر  های جاری را بهرسان آب، تمام پیچیدگیهای خدماتشرکت

 مدیریت خواهند کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد. این امر با  گیری( در اختیار خوانندگان قرار میتصمیم  -تجزیه و تحلیل    –گیری  )اندازه   M-A-Dاین کتاب، چارچوبی را براساس  

سازد. کتاب رسان آب قادر میسازی هوشمند را در یک شرکت خدماتهای پشتیبان، ساماندهی و پیادهها و روشارائه مرور کلی فناوری

دهد؛ یک جعبه ابزار برای  دست آورد را در اختیار قرار میتوان به چه میاندازی از آن ها و ابزارها ارائه کرده و چشمای از روش ر، مقدمهمذکو

رسان آب ضروری های خدماتهای آب مقرر داشته و لذا مطالعه آن برای مدیران، مهندسان، مشاوران، طراحان و محققان شرکتتمام چالش

 است.

 فهرست مطالب کتاب:

 ( مقدمه؛ 1

 ( رویکرد؛ 2

 گیری؛( اندازه3

 ( تجزیه و تحلیل؛ 4

 ( تصمیم؛ 5

 ( مطالعات موردی؛6

 ( روندها؛ 7

 های جدید؛ ( دیدگاه8

 های بعدی ( قدم9

  
 صورت رایگان، از لینک زیر قابل دریافت است:این کتاب به

 Simple-Made-Complexity-Utilities-Water-https://iwaponline.com/ebooks/book/864/Smart 


