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 امیر تائبیدکتر  یجناب آقا

 دانشگاه صنعتی اصفهان محترم بازنشسته استاد

سال انجمن آب و فاضالب ایران در  دهیبرگز شکسوتیپ و

1397 

 

خود  ایحرفهو  ی* لطفا یك معرفی اجمالی از سوابق  علم

 ارائه فرمایید.

کارشناسی ارشد مهندسی بهسازی محیط را از دانشگاه تهران  -

و دکترای مهندسی محیط زیست را از دانشگاه  1363در سال 

 1363دریافت نمودم. از سال  1372دیویس در سال -کالیفرنیا

دانشگاه صنعتی  عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران

مرتبه استاد تمام ارتقاء یافتم. در  به 1386اصفهان شدم. در سال 

های دانشگاهی، مدیر ، در کنار فعالیت1381تا سال 1378سال 

 کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بودم.  
 

های آموزشی و پژوهشی خود در لطفاً گزارشی از فعالیت* 

 زمینه آب و فاضالب را بیان فرمایید.

اینجانب عمدتاً در  های آموزشی و پژوهشیتحصیالت و فعالیت -

زمینه آب و فاضالب و نیز مدیریت و کنترل کیفیت منابع آب 

را  "ب شهریهای توزیع آشبکه"بوده است. در این زمینه، کتاب 

را در  "کیفیت آب: مبانی و محاسبات"و کتاب  1379در سال 

نوشتم که هر دو توسط انتشارات دانشگاه صنعتی  1398سال 

های و هر دو کتاب نیز منتخب جشنوارهاصفهان به چاپ رسیدند 

ام در بیش از صد های پژوهشیدوساالنه کتاب شدند. نتایج فعالیت

 گزارش به چاپ رسیدند.   20مقاله و 

 

رو در حوزه آب و فاضالب در های پیشترین چالشمهم* 

خصوص در زمینه کیفیت و تصفیه آب کشور را به

 دانید؟میچه

نظر اینجانب، حوزه آب و فاضالب کشور، هماهنگ با به -

کند و عموماً درگیر های علمی و فناوری حرکت نمیپیشرفت

تواند این صنعت را روزمرگی است. ادامه چنین وضعیتی می

توان از طور مثال، میبار بکشاند. بهسمت پیامدهای تأسفبه

ب های تصفیه آب و فاضالهای غیراستاندارد سیستمخروجی

های سطحی و شهری و صنعتی و نیز تنزل کیفیت منابع آب

  زیرزمینی نام برد. 
 

تا چه حد تحقیقات و انتشارات جنابعالی از جمله دو  *

کتاب ارزشمند شبکه های توزیع آب و کیفیت آب، توانسته 

 های موجود در حوزه آب و فاضالب را پر کند؟  است خالء

به کمبود منابع مناسب برای تدریس دو کتاب نامبرده را با توجه  -

اند ای تدوین شدهگونهدروس مربوطه نوشتم. البته هر دو کتاب به

عنوان مرجع نیز در بر رفع نیازهای دانشگاهی، بتوانند بهکه عالوه

اختیار مهندسان و متخصصان صنعت آب و فاضالب کشور 

 قرارگیرند. خوشبختانه، تجدید چاپ مکرر این کتب، گویای

های ها است. اکثر پژوهشاستقبال متخصصان کشور از آن

ها قابل استفاده در اینجانب نیز جنبه کاربردی داشتند و نتایج آن

                               صنعت آب و فاضالب هستند. 
 

برای اطمینان یافتن مردم از ایمنی و کیفیت آب چه  *

مرسوم تصفیه و های اقداماتی باید انجام شود؟ آیا شیوه

 دانید؟توزیع آب به شهرها را مناسب می

های آب و فاضالب کشور با حداکثر توان در تالش هستند شرکت -

تا آب پاک در دسترس مردم قرار دهند، لیکن این صنعت نیاز به 

های روز دنیا دارد. با توجه به افزایش تحول و هماهنگی با پیشرفت

ها، مصرف آب و افزایش آالیندهدنبال آن افزایش جمعیت و به

های تصفیه قدیمی و نیز عدم کنترل توان با شیوهدیگر نمی

های طبیعی، به امر تهیه آب پاک اطمینان کیفیت منابع آب

 داشت.  

 

توان به کاربردی شدن نتایج تحقیقات چگونه می *

 ها کمك کرد؟دانشگاه

مشکالت این اگر مدیریت آب و فاضالب کشور خواستار رفع  -

گاه نتایج های علمی و نیز تحول و نوآوری شود، آنصنعت با شیوه

طور یقین ارتباط بین کند و بهتحقیقات دانشگاهی خریدار پیدا می

 شود. تر میتر و صمیمانهصنعت و دانشگاه گسترده
 

با توجه به سوابق کاری خود، وضعیت پژوهش در  *

های نیرو از جمله شرکتهای تحقیقاتی تابعه وزارت بخش

ها کنید؟ برای رفع ضعفآب و فاضالب را چگونه ارزیابی می
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های موجود در این زمینه چه اقداماتی باید انجام و خالء

 شود؟ 

افزاری پژوهشی موجود افزاری و سختمتأسفانه از امکانات نرم -

طور جد های تحقیقاتی تابعه وزارت نیرو، بهها و بخشدر دانشگاه

را در جانب دلیل عمده آنشود که اینمحسوس استفاده نمی و

روند روزمرگی، کمبود بودجه و عدم عزم راسخ برای تحول و 

 بینم.نوآوری می

 

های آب و های اجرایی ازجمله شرکتنظر شما دستگاهبه *

قدر اند؟ چهفاضالب چه ارتباط ارگانیکی با دانشگاه داشته

قدر از مسئله تعریف کنند و چهاند برای دانشگاه توانسته

تحقیقات دانشگاهی را برای رفع مشکالت خود 

های اند دادهها توانستهقدر این شرکتاند؟ چهکارگرفتهبه

 های تحقیقاتی دانشگاهی را تامین کنند؟ مورد نیاز طرح

های اخیر، ارتباط دانشگاه و صنعت بیشتر از گذشته در سال -

رسد که هنوز بستر الزم برای استفاده نظر میشده است، ولی به

وجود نیامده است. اگر بخش مکفی از نتایج تحقیقات دانشگاهی به

های آب و فاضالب توجهی از وقت و توان مدیریتی شرکتقابل

ها و ها به دانشگاهگاه نیاز آنصرف تحول و نوآوری شود، آن

 تر خواهد شد. مؤسسات پژوهشی بیشتر و ضروری

 

های علمی از جمله انجمن آب و جایگاه انجمن نقش و *

فاضالب ایران را در توسعه و رشد علوم و صنعت آب و 

 دانید؟فاضالب کشور در چه حد می

توانند ویژه انجمن آب و فاضالب ایران، میهای علمی، بهانجمن -

پژوهشی باشند. -رابط خوب و مؤثری بین صنعت و مراکز علمی

ها فارغ از بروکراسی و مقرارت دست و انجمنبه بیان دیگر، این 

دهنده کننده و انتقالتوانند دریافتراحتی میپاگیر هستند و به

توانند مشکالت صنعت به واحدهای پژوهشی باشند. درضمن می

سازی نتایج پژوهشی در صنعت مشاورهای مؤثری برای پیاده

 باشند. 

 

یته تخصصی که جنابعالی عضو هیئت کمبا توجه به این *

کیفیت آب انجمن هستید نظر خود را در رابطه با نحوه 

های تخصصی های کمیتهعملکرد و ارتقا و اثربخشی فعالیت

ها توانسته است به رسالت انجمن بیان کنید. آیا این کمیته

 خود برای ارتباط متقابل بین دانشگاه و صنعت دست یابد؟

انجمن آب و فاضالب ایران تاکنون عملکرد قابل دفاع و  -

جانب، کنم که همکاران اینمحسوسی داشته است و توصیه می

چه در دانشگاه و چه در صنعت، به عضویت این انجمن درآیند و 

های مختلف آن نقش آفرین باشند. درواقع این انجمن، در کمیته

 ه.محلی است برای درک متقابل صنعت و دانشگا

 

انجمن  1397جا که جنابعالی در همایش سال از آن *

عنوان پیشکسوت نمونه برگزیده مورد تقدیر قرار به

های انجمن در تقدیر از گونه برنامهگرفتید، لطفا تاثیر این

های برتر، مقاالت برتر و غیره را نامهپیشکسوتان، پایان

 بیان فرمایید. 

تا تشکر و سپاس خود را از  کنماول از این فرصت استفاده می -

بابت انتخاب اینجانب به عنوان پیشکسوت نمونه ابراز نمایم. 

نامه، های تقدیر از پیشکسوتان، پایانگونه برنامهطورکلی، اینبه

های رفاقتی و نیز رقابتی بین مقاالت و غیره، در تقویت جنبه

متخصصان کشور، بسیار مؤثر و سازنده است و باعث تقویت 

 شود. ای افراد میهای حرفهیزهانگ

 

ای با توجه به توان علمی و تشکیالتی انجمن چه توصیه *

برای جامعه دانشگاهی و صنعت آب و فاضالب برای 

 گیری از توان انجمن را دارید.بهره

کنم که به کلیه همکاران دانشگاهی و نیز صنعتی توصیه می -

بستر مناسبی که این حتماً به عضویت این انجمن درآیند و از 

ای از وسیله، حلقهانجمن فراهم نموده است، استفاده کنند و بدین

اجرایی آب و فاضالب کشور شوند. درواقع، این -زنجیره علمی

بستر وفاق بین دانشگاه و صنعت است و این  انجمن فراهم کننده

تواند باعث تسریع در روند حل مشکالت و تحول و نوآوری وفاق می

 و فاضالب کشور شود.  در آب




