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در  یارشد علوم در آب و فاضالب شهر یاست که در برنامه کارشناس یآموزش یاصل ارکان شامل  "یآب شهر عیبر توز یامقدمه"کتاب 

، جهان از چهل کشور شیهستند که از ب یاحرفه یبرنامه افراد نیکنندگان در ا. شرکتشودمیآموزش آب استفاده  یدلفت برا IHEموسسه 

هستند  یکسان مخاطبان این کتاب نیتر، مناسبیادشدهمخاطبان  نیا برعالوهکنند. یتوسعه، در بخش آب و فاضالب کار مدر حال عمدتاً

ها توانند از آنیسر و کار دارند م شرفتهیپ مسائل که با  یحال، متخصصاننی. با امطلع نیستند ایدارند  یموضوع اطالعات کم نیکه درباره ا

  .دانش خود استفاده کنند دیعنوان تجدبه

 عیشده در توزاعمال یاانهیرا یسازو مدل کیدرولیه یاست که اساس طراح ماندگارحالت  کیدرولیدرک ه ،کتاب این در یتمرکز کل

 یبرا ستمیدر س یکیدرولیه یاصل یاز پارامترها یو مکان یدرک زمان جادی، اتألیف این کتاباز  یهدف اصل در واقع دهد.یم لیآب را تشک

و  هیدر تجز یاز عناصر اساس یکیآب است که  یدر مورد تقاضا یکتاب شامل بحث مفصل نی، انیبر اتقاضا است. عالوهمختلف  یوهایسنار

همراه با  یکیاست و مواد الکترون ریتصو 700کتاب شامل حدود  نیشبکه است. ا یو نگهدار یبردارساخت، بهره یشبکه و اصول کل لیتحل

است. یاانهیرا ناتیحل مشکالت کارگاه و تمر یمدل شبکه برا یهاصفحه گسترده و پرونده یهاشامل تمام برنامه ،آن
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، متخصصغیر، پرسنل انیدانشجو فاضالب، و  آب متخصصین مانند یمخاطبان متنوع رای، ب، چاپ چهارمو کاربردها میمفاهعلوم آب: 

 .، قابل استفاده استو شهروندانگذاران حوزه منابع آب ، سیاستیکارشناسان فناپراتورها، 

متن  نی، اکتابسوم  شیرایاست. با استفاده از و یواقع یایدن اتیبر تجرب یفراوان و مبتن ی، شامل اطالعات علماین کتابچاپ چهارم 

عنوان  شدمشکل درحال ر کیعنوان آب را به یدهد و آلودگیرا مورد استفاده قرار م نهیزم نیانجام شده در ا قاتیها و تحقداده نیآخر

 یها را بر روآن ریدهد و تأثیرا پوشش مدر طبیعت ها ندهیآال نیاوجود  آب و علت یهاندهیاز آال یاگسترده فیکند. مطالب کتاب طیم

و فاضالب  نیریو استفاده مجدد از آب شوء برداشت و اثرات استفاده انسان، س یداریپا نیچن. همردیگیدرنظر م ینیرزمیو ز یمنابع آب سطح

 شود.یم یبررس یطور کلآب به نیتأم یبر رو

آب و نقش  رهیاستفاده از ذخ زانیم یشده است، به بررس یمطالب موجود در مورد آب طراح ءپرکردن خال یکتاب که برا نیا

صدور مجوز و  یهاگذراندن آزمون یرا که اپراتورها برا یدانش عمل چنین. همپردازدیم یریگمیتصم ندیدر فرا ریدرگ گذاراناستیس

های قبل های نسخروز شده از تمامی فصلکتاب نسخه به نیکند. ایداشته باشند، فراهم م دیمربوطه با راتییگام شدن با تغو هم نامهیگواه

 شده است.ارائه نیز  پوشش داده نشده است یقبل یهاکه در نسخه یو اطالعات یاضیر مسائلاز  یمتعدد یهامثال نیز هست.
 




