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گزارش

از سوی انجمن آب و فاضالب ایران و با همکاری  1401آذرماه سال  3تا  1در تاریخ  چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

ای از روند چه در پیش رو دارید خالصهبرگزار شد. آنای قم های آب و فاضالب و آب منطقهپزشکی قم و شرکتو علوم  قم هایدانشگاه

 است. کنگرههای اجراشده در برگزاری و برنامه

شورای سیاست گذاری همایش:

 بودند از:گذاری همایش تعیین شدند. اعضای شورا عبارت ریزی همایش، شورای سیاستدر اولین گام برنامه

«شورا سیو رئ رانیانجمن آب و فاضالب اهیئت مدیره  سیرئ» ، استاد دانشگاه تهراندکتر مسعود تابش

«کنگره ریدب» ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قمیعال میرح دکتر

«کنگره یعلم ریدب» ، دانشیار دانشگاه قمآشفته ساداتسایپر دکتر

«کنگره ییاجرا ریدب» دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشیار یاریاحمدرضا  دکتر

«یگذاراستیس یعضو شورا» ، نماینده شرکت آب و فاضالب استان قمانتظام یحسن فرمان دکتر

«یگذاراستیس یعضو شورا» نماینده شرکت آب منطقه ای قم ،یاریا... روح دکتر

«یگذاراستیس یعضو شورا» ، نماینده دانشگاه قمیراونج یمهد دکتر

«یگذاراستیس یعضو شورا» ، نماینده شرکت مهندسی آب و فاضالب کشوریاحیاحمد س دکتر

 تشکیل دبیرخانه و تهیه و ارسال ارسال فراخوان:

و تشکیل شورای گاه علوم پزشکی قم نامه بین انجمن آب و فاضالب ایران و دانشبا امضای تفاهم 1400 از دی ماه کنگرههای فعالیت

ای شرکت آب منطقه و چنین شرکت آب و فاضالب استان قم در فروردین ماه، دانشگاه قم در خردادماههم . دش دبیرخانه آغاز گذاری وسیاست

با امضای تفاهم نامه با انجمن آب و فاضالب ایران به جمع برگزارکنندگان کنگره اضافه شدند. دبیرخانه کنگره نیز از  1400قم در تیرماه 

با های اجرایی کنگره شکل گرفتند. تدریج کمیتهدانشجویان دانشکده بهداشت دانشکده علوم پزشکی قم تشکیل شد و بهبهمن ماه با حضور 

آماده  کنگرههای الزم انجام و برنامه اجرایی ریزی، برنامهو کمیته های اجرایی جلسه دبیرخانه 20گذاری و جلسه شورای سیاست 15 برگزاری

شد.

صورت روزانه بهکنگره رونمایی شده و اطالعات مربوط به  www.iwwa-conf.ir به نشانی کنگرهسایت ی اولیه، از وبهاسازیپس از آماده

نیز ادامه کنگره شد، که این امر تا روز روزرسانی میطور روزانه بهمند رسید. اطالعات سایت بهاطالع مخاطبان عالقه سایت، بهاز طریق وب

ها و مراکز تمامی معاونین پژوهشی دانشگاهرسانی به، اطالعکنگره رسانی و تبلیغات، پس از طراحی و نهایی شدن پوستر یافت. در حوزه اطالع

ت زیسها، ادارات کل محیطای استانهای آب منطقهشرکتها و ها و شهرستانهای آبفای استانآموزشی و پژوهشی کشور، تمامی شرکت

های نیرو، راه و شهرسازی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن، تجارت و ها، وزارتخانهاستان

رسانی وزارت علوم صورت های آب و فاضالب از طریق ایمیل، دورنگار و سامانه یکپارچه اطالعمهندسین مشاور و پیمانکاران کشور در زمینه

در این مرحله برای استفاده ایمیل و پیامك در چندین نوبت ارسال شد.  10000از طریق حدود کنگره چنین اطالعات مربوط به . همپذیرفت

 گاهیپا ،(ISCعلوم جهان اسالم ) یاستناد گاهیپا، سیویلیکاهای در سایت کنگرهاطالعات مربوط به کنگره حداکثری از فضای مجازی، معرفی 

 یرساناطالع گاهیپا، ابی کنفرانس، (Symposia) رانیا یهاشیهما، کشور یهاکنفرانس هینما مرجع، رانیا یعلم یدادهایرو یرساناطالع

نیز  کنگرهکانال و گروه تلگرامی و واتساپی  .قرارداده شد هاکنفرانس یرسانو اطالع یعلم مرجع و )کنفرانس جو( رانیمعتبر ا یهاکنفرانس

 های اجتماعی انجمن آب و فاضالب ایران نیز استفاده شد.چنین از تمام شبکهبا عضویت صدها نفر تشکیل و هم
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 :کنگرهمحورهای 

صنعت آب  یمختلف دانش و فناور یهاشوند که حوزه نییتب یآن، تالش شد تا محورها به نحو یبا توجه به رسالت کنگره و اهداف کل

انتخاب  ریموضوعات ز کرد،یرو نیبا ا نیموجود در صنعت مذکور را مورد پوشش قرار دهند. بنابرا یهاو چالش ازهایو فاضالب را با توجه به ن

:دش

 یو انتقال به فالت مرکز ایآب از در نیتأم یهاچالش ی: بررسژهیمحور و -1

 آب و فاضالب یهاطرح زاتیو ساخت تجه نهیبه یو اجرا یدر طراح نینو یهایو فناور کردهایرو -2

 در حوزه آب، پساب و استفاده مجدد از آب یفیک یهاچالش -3

 آب و فاضالب هیدر تصف ییغشا یهایو فناور ینقش نانوفناور -4

 یسطح یهافاضالب و آب افتیاستفاده مجدد و باز ،یبازچرخان ه،یانتقال، تصف ،یآورجمع -5

 شورشور و لب یهاچون پساب و آبنامتعارف هم یهااستفاده از آب -6

 آب و فاضالب ساتیدر تأس یمنیو ا یتیارزش، مباحث امن یمهندس رعامل،یپدافند غ -7

 آب و فاضالب ساتیدر تأس یمصرف آب و انرژ تیریو کنترل و مد یمترتله ،یسازهوشمند -8

 آب و فاضالب یهااز سامانه یبردارپاک در بهره یهایسبز و انرژ تیریمد -9

 آب شرب یمنیو ا عیتوز ه،ی(، تصفنیسرزم شیآما کردیو انتقال آب )با رو نیتأم -10

 یو بازساز یسازمقاوم ،یآب و فاضالب: ارتقاء، بازطراح یسامانه ها یآورتاب شیافزا -11

در خدمات آب و فاضالب یردولتیو استفاده از منابع غ داریپا یمنابع مال نیتأم ،یمنابع انسان یوربهره تیریمد -12

 آب و فاضالب یهاسامانه یاستانداردها، ضوابط و تجارب بوم -13

 یآببا کم یمصرف آب و سازگار تیریدر مد یستیز طیو مح یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یفن یکردهایرو -14

فاضالب در روستاها و جوامع کوچك یآب و دفع بهداشت نیتأم نینو یکردهایرو -15
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های علمی و اجرایی:کمیته

مختلف  یهاو متخصصان صنعت آب و فاضالب از سراسر کشور، با لحاظ کردن حوزه دینفر از اسات 71کنگره مشتمل بر  یعلم تهیکم

نفر مسئول و  10کمیته اجرایی همایش نیز با مشارکت حدود . مقاالت را عهده دار بودند یابیکنگره ارز یبا لحاظ نمودن محورها یدانش فن

جلسه  20تهران تشکیل شد و با برگزاری بیش از  و دانشگاه ، دانشگاه قمدانشگاه علوم پزشکی قمها از دانشجویان فعال نفر عضو کمیته 40

 کنندگان فراهم نماید.تفاده شرکتفضای مناسبی را برای اس کنگرهریزی و هماهنگی، توانست در طول برگزاری برای برنامه

 مقاالت:

مقاله  293تعداد  نیمقاالت را برعهده داشتند که از ا نیا یداوران، داور اتیکنگره ارسال شد و ه رخانهیمقاله به دب 401در مجموع 

مقاالت شفاهی که دربرگیرنده محورهای . دشارائه  یصورت شفاهمقاله به 120صورت پوستر و مقاله به 173تعداد مقاالت،  نیشد. از ا رشیپذ

طور به یمجازصورت شده بهروز ارائه شدند. مقاالت پوستری نیز با توجه به برنامه از پیش اعالم 2جلسه موازی در طول  10 دربودند  کنگره

اند.ارائه شده 6تا  1های . اطالعات آماری مقاالت در شکلارائه شدندبخش  4دو روز در  یزمان طهم

شده در چهار کنگره رشیو پذ یتعداد مقاالت ارسال -1شکل 

کیتفکبه شدهرفتهیمقاالت پذ عیتوز -2شکل 
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کیتفکبه یو شفاه یمقاالت پوستر عیتوز -3شکل 

 )ب( )الف(

یو شفاه یپوستر شدهرفتهی)الف( تعداد کل و )ب( درصد مقاالت پذ -4شکل 

هاآب و فاضالب مراکز استان یهاشرکت از شدهرفتهیتعداد مقاالت پذ -5شکل 
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هامقاالت دانشگاه عیتوز -6شکل 

بر اساس محورهای مختلف کنگرهمقاالت  عیتوز -7شکل 

هیئت داوران:

 نیاز متخصص ایو  یها و ادارات دولتسازمان نیسراسر کشور و متخصص یهادانشگاه دیاسات نینفر بودند که از ب 108داوران شامل  ئتیه

 سه داور ارسال شد. یبرا نیانگیطور ماند. هر مقاله بهشدهسراسر کشور انتخاب  یمانکاریپ ایمشاور و  یهااعم از شرکت یبخش خصوص

 مراسم افتتاحیه:

را ارائه  کنگرهماه گذشته در دبیرخانه  11های انجام شده در گزارشی از فعالیت کنگرهدبیر محترم  عالیدر ابتدای مراسم آقای دکتر 

دانشگاه محترم معاون پژوهشی مصری رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی قم و حجت االسالم دکتر فراهانی فرد دکتر  اندادند. سپس آقای

در حوزه مهندسی آب و  هاهای ارزنده آنتو فعالی قمعلوم پزشکی قم و  هایمدگویی به کلیه حضار، به معرفی دانشگاهآضمن خوش قم

مهندس بختیاری مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان قم مقدم شرکت کنندگان را گرامی داشتند. فاضالب پرداختند. در ادامه آقای 
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های آتی های انجمن و برنامهگزارشی از فعالیت ،رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ،دکتر مسعود تابشدر پایان این بخش نیز 

محترم مهندسی و معاون مهندس آقازاده جناب آقای  کنگرهسخنران کلیدی های انجمن را تشریح کردند. های همایشآن را ارائه و ویژگی

پرداختند. آقای های آن ها و چالشتوسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بودند که به تشریح وضعیت آب و فاضالب کشور و موفقیت

خانم پروفسور در قسمت پایانی مراسم افتتاحیه نیز از برگزاری کنگره در شهر قم استقبال کردند. اون محترم استاندار قم نیز عدکتر معتمدی م

روز در حوزه  ستاوردهای علمیح آخرین دتشری سخنران کلیدی از خارج از کشور بهعنوان به (تر انگلستانسراضیه فرمانی )استاد دانشگاه اگ

ند.پرداختو فاضالب  آب

و صبح روز دوم بعد از ارائه مقاالت شفاهی و کلینیك  لهای تخصصی در روز اول بعد از مراسم افتتاحیه و در بعدازظهر روز اونشست

صنعت نیز در ظهر روز اول به شرح زیر برگزار شدند.

های تخصصینشست
اعضای نشست عنوان نشست ردیف

مهندس ، نایتوکلی ب دیمهندس عبدالحم، یآقازاده حبش دیمهندس مج، زادهیقاض یلیمحمدرضا جلدکتر 

 یریبش دیدکتر سع، اوسط یمهندس مهد، یاکبر ملکوت یمهندس عل، دزادهیس یعل

آب و فاضالب، با  یهاسامانه یآورتاب

نگاه به تجربه همدان و شهرکرد
1

، دکتر علی همتی شعبانی، مهندس محمد حسن اسدی، مهندس فرهاد قادریان، مهندس ییدکتر بنفشه زهرا

 دکتر علیرضا بازارگانانوش نوری اسفندیاری، مهندس احمد حاجی حسینی مسگر، دکتر علی مریدی، 

به فالت  ایانتقال آب در یهاچالش

 یمرکز
2

خواه، دکتر اصغر مردان، مهندس آرش نیك ، دکتر انوشیروان محسنی بندپی، دکتر سعیددکتر عباس اکبرزاده

 ، دکتر حسین نایبجهانی بهنمیری، مهندس حمیدرضا ارومیه

 یهااستفاده دوباره از پساب یهاچالش

سبز یدر صنعت و فضا یشهر
3

 برنامه کلینیک صنعت

نمتخصصا موضوع

دکتر عبدالمهدی میرسپاسی ،یهنر درضایمهندس حم، دزادهیس یمهندس عل زاده،دکتر محمدرضا جلیلی قاضی  و هدررفت آب عیتوز یهاشبکه

یشهرک یهاشم یدکتر مهدو  بیناحسین دکتر  ،یفاضل یدکتر مجتب فاضالب هیآب و تصف افتیباز

آب کیفیت  یو مهندس قناد یبغدادمجید دکتر  دکتر زهرا اکبری، باغبان،مهتاب دکتر 

مراسم اختتامیه:

آقای دکتر تابش رئیس هیئت  سپسهمایش ارائه شد.  ،دبیر علمی خانم دکتر آشفتهدر این مراسم ابتدا گزارش علمی همایش توسط 

نامه برتر و داوران برگزیده نشریه های انجمن برای انتخاب پیشکسوت برگزیده، پایانو فعالیت مدیره انجمن آب و فاضالب در خصوص برنامه

شرح و فاضالب توضیح دادند. سپس برگزیدگان این سه بخش که توسط انجمن آب و فاضالب ایران انتخاب شده اند به علوم و مهندسی آب

چنین پیام پیشکسوتان برگزیده نیز پخش شد.زیر معرفی شدند. هم

پیشکسوتان برگزیده دانشگاه و صنعت

)وزارت نیرو( انیمحمود یعل دیمهندس س (شهید بهشتی)دانشگاه ی فاضل یدکتر مجتب
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ضو برنامه ویژه مراسم اختتامیه برگزاری یادواره مرحومه خانم پروفسور سیمین ناصری استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران، ع

در این  .ت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران و هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب بودئیهیئت موسس و عضو اولین دوره ه

رابطه ضمن پخش بروشور و کلیپ تهیه شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران جناب آقای دکتر عزیزی همسر گرامی ایشان با ارائه زندگینامه 

ان را گرامی داشتند. ایشان، یاد بانوی آب ایر

(1401-1330)مرحومه پروفسور سیمین ناصری 

(1401رتر )سال برندگان ششمین دوره مسابقه پایان نامه ب

بخش مقطع
نام و نام 

یخانوادگ
دانشگاه نامه انیعنوان رساله/پا

و  د راهنمایتااس

مشاور

 سال

دفاع

دکتری

آب و  هیتصف

فاضالب

 مانهیپ

عطابخش

انسانی پایش ملکولی روتاویروس و آدنوویروس 

 اصفهاندر سیستم آب و فاضالب 

 – یدانشگاه آزاد اسالم

 دانشکده -جهرم واحد

هپای علوم

استاد راهنما: دکتر 

محمد کارگر

استاد مشاور:دکتر 

یعباس دوست

1398

یمهسا طاهر

سازی بیوراکتور غشایی ناپیوسته با مشخصه

عملیات متوالی حاوی نانو رس در تصفیه 

 فاضالب حاوی رنگزا

دانشکده -ریرکبیدانشگاه ام

مهندسی عمران و 

 طزیستیمح

راهنما: دکتر  دیاسات

دکتر -نرگس فالح

بهرام ناصرنژاد

1400

 یالهه جواد
آلوده توسط یفنل از آب ها لینون -4حذف 

توسانیک-نانوصفحات گرافن هیبر پا روژلیآ

– یدانشگاه آزاد اسالم

- قاتتحقی علوم واحد

و  یعیدانشکده منابع طب

ستیز طیمح

راهنما: دکتر  دیاسات

دکتر -یبغداد دیمج

یتقولعبت 

1399

 یهاشبکه

آب و 

فاضالب

 دیس

احمدرضا 

انیشاهنگ

 رشیموثر بر پذ یندهایعوامل و فرآ یبررس

: کاربرد یمصرف آب خانگ تیریمد یرفتارها

عامل  یسازو مدل یروانشناخت یهایتئور

 انیبن

دانشکده -دانشگاه تهران

 عمران یمهندس

استاد راهنما: دکتر 

مسعود تابش

استاد مشاور: دکتر 

پناهزدانیمسعود 

1401

 مانیا

 یمصلح

یبهارانچ

 یبرا یریگمیتصم بانیسامانه پشت كیتوسعه 

 یهادر سامانه یهدررفت واقع تیریمد

 یرسانآب

 -یبهشت دیدانشگاه شه

دانشکده عمران، آب و 

 ستیز طیمح

استاد راهنما: دکتر 

 یلیمحمدرضا جل

زاده یقاض

1400

هوشنگ  ریام

یتیآ

اساس بر  یآبرسان یهاستمینشت در س نییع

 نیماش یریادگی کردیگذرا و با رو انیجر

 -دانشگاه چمران اهواز

عمران  یدانشکده مهندس

 یو معمار

استاد راهنما: دکتر 

 یقیحق یعل
1400
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کارشناسی 

ارشد

آب و  هیتصف

فاضالب

یخیش رایسم

 ونیداسیاکس ندیفرآ ییکارا یبررس

  کشدر حذف آفت  Fe(VI)/PMSشرفتهیپ

 یسطح یهااز آب فوسیریکلرپ

 یدانشگاه علوم پزشک

بهداشت دانشکده -زیتبر

استاد راهنما: دکتر 

یحسن اصالن
1400

فاطمه اکبر 

یبندر

چارچوب  یسیو سنتز نانوجاذب مغناط یطراح

از  نونیدروکیحذف ه یبرا یفلز یآل

 یآب یهامحلول

 -سهند یدانشگاه صنعت

یمیش یدانشکده مهندس

راهنما: دکتر  دیاسات

دکتر -یحیمحمد ذب

فر یفاتح لیاسماع

1398

 یهد

خوشوقت

با  یآب یهااز محلول ییدارو یهاندهیحذف آال

 (CBR) یکلیس یکیولوژیباستفاده از راکتور 

-یدانشگاه خوارزم

یو مهندس یدانشکده فن

استاد راهنما: دکتر 

محمد دلنواز

استاد مشاور: دکتر 

یلیل یمصطف

1398

 یهاشبکه

آب و 

فاضالب

محسن 

ییرضا

فاضالب  یهادر شبکه ینفوذ یهاآب یبررس

 یبر آب باران نفوذ دیمجزا با تاک

دانشکده -دانشگاه تهران

 عمران یمهندس

استاد راهنما: دکتر 

 مسعود تابش
1399

 میکوثر ابراه

یزاده ازبر

 ارهیچندمع یریگمیتصم نینو یهاتوسعه مدل

با  جینتا لیپساب و تحل نهیبه صیدر تخص

 یاضاف تیتابع مطلوب دیجد کردیرو

 یدانشکده فن-دانشگاه قم 

 یو مهندس

استاد راهنما: دکتر 

 سادات آشفته سایپر

مشاور: خانم  استاد

گلفام نیمهندس پرو

1400

صادق 

درخشان

 یموضع یفرورفتگ ندیفرآ یشگاهیآزما یبررس

 یپل نیبا رزشده  ریانتقال آب تعم یهالوله

 یاستر تحت فشار داخل

دانشکده  -اسوجیدانشگاه 

 یو مهندس یفن

راهنما: دکتر  دیاسات

-نژاد كیعباس ن

ییایض مایدکتر س

1398

آب و فاضالب ایران  نفر از داوران برگزیده نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب که از سوی انجمن 3چنین دبیر تخصصی برگزیده و هم

.منتشر می شود به شرح زیر مورد تقدیر قرار گرفتند

دبیر تخصصی و داوران برگزیده

، زادهدکتر محمد حسین صراف: دبیر تخصصی برگزیده

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی، 

 دانشگاه تهران

استادیار گروه اقتصاد  ،فردکتر سید حسین سجادیداور برگزیده: 

می واحد شهریار و مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت دانشگاه آزاد اسال

 ب استان تهرانمصرف و مطالعات اجتماعی شرکت آب و فاضال

دکتر عبدالکاظم نیسی استادیار دانشگاه داور برگزیده: 

علوم پزشکی اهواز

می واحد استادیار دانشگاه آزاد اسال ،دکتر ستار صالحیداور برگزیده: 

 گرمسار
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پس از سخنان نماینده قم در مجلس شورای اسالمی، از برگزیدگان مقاالت، حامیان مالی و غرفه برتر به اختتامیه در نیمه دوم برنامه 

شرح زیر تقدیر شد.

برندگان مقاالت برتر
نویسندگانمقاله عنوانردیف

احمد شرف بایگیهای انتقال آبهای پمپاژ و مخازن تعادلی در سامانهجانمایی بهینه ایستگاه1

2Microbial exposure risk assessment of urban wastewater by 

irrigation of agricultural products
محمدرضا خاکسار ،رحیم عالی ،احمدرضا یاری ،یداله غفوری

3 
خانگی شهر قم با استفاده از رگرسیونسازی زمان پرداخت قبوض آب در بخش مدل

کاکس

عباس  ،حسن فرمانی انتظام ،حسن بختیاری ،قاسم امینی

 آبادیداود

4 
هایهای موجود با برنامههای توزیع آب بر اساس عدم قطعیتبررسی کارایی شبکه

بازسازی و نوسازی متفاوت
سعید هاشمی ،مهدی دینی ،پریسا احدپور

5Intelligent Pressure Management by Networked Sensors and Internet 

of Things (IoT)
احمد حضوری ،کیان حریری اصلی ،کاوه حریری اصلی

6 
AHPکارهای سازگاری با کم آبی با استفاده از روش بندی راهشناسایی و اولویت

)مطالعه استان بوشهر(
مریم حراقی ،مسعود حراقی

7 
سازی سیستم تصفیه فاضالب نهراکسیداسیونجهت مدل BSM1بازتوسعه مدل 

خانه فاضالب جنوب تهران(کاروسل )مطالعه موردی: تصفیه
سارا نظیف ،علی خواجویان ،آناهیتا پورمحمدی ،یاسر خطیبی

واسنجی هیدرولیکی و کیفی یك مدل آزمایشگاهی شبکه توزیع آب 8
 ،زادهیمحمدرضا جلیلی قاض ،جعفر یزدی ،سوندیمحمد شاه

 عبداهلل رشیدی مهرآبادی

مطالعه و بررسی دالیل کاهش آبدهی چاه های فلمن 9
حسین عالم، ناصر اکبری، آسیه سادات مالباشی، احمدرضا 

 کریمی، محمد حاجی کتابی، محمد مهدی احمدی

10
های عدسك آبی در بهبود کیفیت پساب خروجی برکه ارزیابی گیاه پاالیی با پوشش

 تثبیت
مسعود طاهریون ،یاوری حسین

11
 ANFISسازی عملکرد واحد لجن فعال در تصفیه فاضالب شهری با استفاده از مدل

 فاضالب شهرکرد( خانه)مطالعه موردی: تصفیه
شروین جمشیدی ،امیر نیك سیر

12
های توزیع آب شهری با پذیری کمی تامین نیاز شرب در شبکهارزیابی اطمینان

 نوبتیرویکرد تأمین 

سینا  ،محمدرضا نیکو ،فریبرز معصومی ،محدثه دادرس

 زادهمعصوم

13 
یندآسازی در حذف کدورت از آب توسط فرمقایسه و بررسی اثر انعقاد و لخته

مستغرق غشایی
عباس اکبرزاده ،فرزاد هاشم زاده

14
منظور برآورد ریسك با های توزیع آب بهمحاسبه احتمال شکست کیفیت شبکه

 ای بیزیناده از استف
مسعود تابش ،سارا مشهدی تفرشی

15
برآورد مقدار مصرف شبانه خانگی در روش تحلیل حداقل نشت شبانه با استفاده از 

 پایش انفرادی مشترکین )مطالعه موردی: روستای چم زیار اصفهان(

شورش وزیری، ایمان مصلحی، محمدرضا جلیلی قاضی زاده، 

 رضا صفایی بروجنی

حامیان و غرفه برتر

ب استان قم شرکت آب و فاضال حامی برتر:

مدیر عامل: مهندس حسن بختیاری

شرکت سهامی آب منطقه ای قم حامی برتر:

مدیر عامل: دکتر علی اصغری 

 شرکت بلندای صنعت جهان افزار غرفه برتر:

مهندس حسن مویدی خسروشاهی مدیرعامل: 
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 های آموزشیکارگاه

شرح زیر ارائه شدند.وزشی توسط خبرگان دانشگاه و صنعت بمکارگاه آ 12 بعدازظهر روز دوم تا انتهای روز سوماز 

مدت 

)ساعت(
مدرس عنوان کارگاه ردیف

2 یدکتر زهرا اکبر ییروستا یهادر بخش یآب خاکستر تیریمد 1

2
وجاصالح مهندس، یمهندس ثابت

محور مکان کردیاصطالح و توسعه و ...( با رو ،ی)رفع خراب اتیعمل یهاو گزارش داده یسنجصحت ،یجمع آور

(CRM+GIS) 
2

2 اینسهراب نیمهندس نوش ISO17025الزامات استاندارد  یبا مبان ییآشنا 3

2 یبانیقاسم شر ترایدکتر م آب یمنیبرنامه ا یمبان 4

4  5 آب عیتوز یهاها در شبکهقطر لوله نییمختلف تع یهاروش یگیمهندس احمد شرف با

2  6 سكیآب براساس شاخص ر عیتوز یهاشبکه یهالوله یبازساز یاستراتژ نییتع یدکتر ستار صالح

8  GPS-X 7افزار فاضالب با استفاده از نرم هیتصف یهاندیفرآ یسازهیو شب یسازمدل یقاسم یمهد دیمهندس س

2 کارشناور و ارائه راه یهازودرس و کاهش عمر الکتروپمپ یعوامل خراب حیتشر مهندس غالمرضا مهرنوش  8 

2  نیدکتر حس، یفاضل یدکتر مجتب

بینا
 9 یصنعت یهامستقر در شهرک عیبا تمرکز بر صنا یصنعت یهافاضالب هیتصف

2 دکتر ، یمراد الدیمهندس م

بینا نیحس

با تمرکز  یسازانعقاد و لخته ندیفرآ یسازنهیحذف کدورت و جامدات معلق از آب و فاضالب و به یندهایفرآ

دیکلرا ومینیآلومیبر پل  
10

2  11 شهر قم یمطالعه مورد-تنوع محصول یاستراتژ قیاز طر یآب شهر یتقاضا تیریمد نظرزاده یمهندس مهد

2 افضل نیوز یمهندس مجتب یآبرسان یهالوله زیسا یالمللنیب یاستانداردها 12

 :جانبی نمایشگاه

شرکت آب و  ران،یانجمن آب و فاضالب اکنندگان در نمایشگاه عبارت بودند از: برگزار شد. شرکت مختلفهای در غرفه کنگرهاین  جانبییشگاه نما

ی صنعت جهان ، شرکت بلندابان، شرکت نهرابقم، شرکت آب یاستان قم، دانشگاه قم، دانشگاه علوم پزشک یفاضالب استان قم، شرکت آب منطقه ا

.بآشرکت ازن و  شرکت رادآب گستر برنا، افراز

 بازدیدهای علمی:
نفر از شرکت کنندگان در کنگره برگزار شد. 50شرح زیر با حضور حدود گروه به 3صبح روز سوم بازدیدهای علمی در 

مدت بازدید )ساعت(  شماره گروه بازدید محل بازدید آدرس

4

دانشگاه قم  سیستم بازچرخانی فاضالب دانشگاه قم

1
بلوار غدیر  آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب

بلوار غدیر  کنسیستم آب شیرین

بلوار غدیر  متری شرکت آب و فاضالبتله

5 روستای دودهك خانه آب قمتصفیه 2

4  3 جامع قم خانه فاضالبتصفیه تهران-جاده قم

شرح زیر در غنای بیشتر کنگره کوشیدند.ای کنگره نیز بهحامیان معنوی و علمی، مالی و رسانه

کنگرهحامیان معنوی و علمی 
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اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 

 کشاورزی استان قم
جهاد دانشگاهی استان قم دانشگاه تهرانموسسه آب 

پژوهشکده زیست فناوری و 

زیست دانشگاه صنعتی محیط

 شریف
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کنگرهحامیان مالی 

شرکت آب و فاضالب 

 آذربایجان شرقیاستان 
شرکت رعد آب آب سالمشرکت 

مشاور  نیمهندس

 آب نیپارس آر
ایپرش یطراح نهیبه شرکت دریارود جنوب

)POD( 

کنگرهرسانی های اطالعسامانه

زیر است: حلینك فیلمهای جلسات کنگره به شر

https://www.aparat.com/v/OB57Iمراسم افتتاحیه

https://www.aparat.com/v/16VTEآب تیفیمحور ک -صنعت كینیکل

https://www.aparat.com/v/PupUv و هدررفت آب عیتوز یهامحور شبکه -صنعت كینیکل

https://www.aparat.com/v/hr8Qs فاضالب هیآب و تصف افتیمحور باز -صنعت كینیکل

https://www.aparat.com/v/Lzf1g یبه فالت مرکز ایانتقال آب در یهاچالش ینشست تخصص

آب و فاضالب، با نگاه به تجربه همدان  یهاسامانه یآورتاب ینشست تخصص

 و شهرکرد
https://www.aparat.com/v/B5Lle

در صنعت و  یشهر یهااستفاده دوباره از پساب یهاچالش ینشست تخصص

 سبز یفضا
https://www.aparat.com/v/41JAS

https://www.aparat.com/v/nRdX3مراسم اختتامیه

https://aparat.com/v/kIHYqمحمودیانپیام آقای مهندس 

https://aparat.com/v/Uaun9کارگاه

https://www.aparat.com/v/nRdX3
https://aparat.com/v/kIHYq
https://aparat.com/v/Uaun9



