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 مجتبی فاضلی  جناب آقای دکتر 

شهید بهشتی و دانشگاه  هیئت علمی  محترم    عضو

 1401پیشکسوت برگزیده سال 
 

از سوابق  علمی و کاری خود   * اجمالی  لطفا یك معرفی 

 ارائه فرمایید. 

که به من فرصت معرفی داده شده است،  با سالم و تشکر از این   -

التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز،  من فارغ

محیط  عمران  مهندسی  ارشد  دکترای کارشناسی  و  زیست 

زیست هر دو از دانشگاه تهران هستم. تخصصی مهندسی محیط

چنین دیپلمای عالی مهندسی بهداشت از دلفت هلند را دارم. هم

شامل   من  اجرایی  آب    15سوابق  در  صنعتی  فعالیت  سال 

از  منطقه  پژوهشی و مشاوره    20ای، بیش  سال سابقه آموزشی، 

بهشتی   دانشگاه شهید  و  برق  و  آب  دانشگاه صنعت  در  صنعتی 

های صنعتی و  فعالیت 1395است و متعاقب بازنشستگی در سال 

کرده دنبال  را  عالوهپژوهشی  من  دانشگاهی  فعالیت  دوره  بر  ام. 

ریاست گروه   های اجرایی مانندتدریس دروس فنی شامل فعالیت

آموزشی، ریاست دانشکده و ریاست دفتر پژوهشی دانشگاه بوده  

 است.
 

های خود در زمینه آب و فاضالب  فعالیتلطفاً گزارشی از    *

 را بیان فرمایید. 

های ملی تامین آب شرب  در دوره فعالیت صنعتی مدیریت طرح  - 

های  فعالیتعهده داشتم و در دوره  ( را بر1376تا    1370زنجان )

عالوه ایستگاهدانشگاهی  )شامل  دروس  تدریس  پمپاژ،  بر  های 

و خانهتصفیه  آب  کیفیت  و  صنعتی  فاضالب  تصفیه  آب،  های 

فعالیت بر  فاضالب(،  بالغ  شامل  پژوهشی  پروژه    40های  فقره 

رسانده انجام  به  را  مرتبط  آنپژوهشی  اتفاق  به  قریب  که  ها  ام 

یع پتروشیمی و چند نمونه سفارش صنعت آب و فاضالب و صنا

 های مدیریت منابع آب بوده است.هم در زمینه

مقاله    25المللی و چاپ  مقاله کنفرانسی داخلی وبین  98ارائه  

سر و  عنوان  دو  چاپ  خارجی،  و  داخلی  علمی  مجالت   در 

و   تدوین  فاضالب،  و  آب  با  مرتبط  کتاب  عنوان  یک  ویراستاری 

رد ملی در ارتباط با تجهیزات مشارکت در تدوین دو عنوان استاندا

های متعدد پژوهشی و تدوین  نظارت بر پروژه  زدایی، داوری ونمک

به   صنعتی  مشاوره  ارائه  فاضالب،  و  آب  با  مرتبط  استانداردهای 

کمیته  در  عضویت  و  بخش  از مدیران  برخی  تحقیقات  های 

های آب و فاضالب استانی و شرکت مهندسی آب و فاضالب  شرکت

هم و  و کشور  مهندسی  دفتر  آب  کمیته  در  عضویت  چنین 

های مرتبط وزارت نیرو از دیگر فعالیت  یمعیارهای فنی آب و آبفا

عالوهاین نیز  اکنون  هم  است.  بوده  فعالیتجانب  ادامه  های  بر 

گفته افتخار عضویت در کمیته بازیافت انجمن آب  پژوهشی پیش

 ( را دارم.IWWAو فاضالب ایران )
 

رو در حوزه آب و فاضالب در  های پیشچالشترین  مهم  *

  دانید؟ کشور را چه می

توان به این موارد ها در این زمینه میترین چالشاز جمله مهم  -

 اشاره کرد: 

ترین چالش در حوزه آب و فاضالب شهری عدم توزیع  بزرگ •

مناسب جمعیت شهری و روستایی هم راستا با ظرفیت پایدار  

های با منابع  که در استانایگونهاست. بهمنابع آب در کشور  

آب شکننده مانند تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین 

ثقل جمعیت مستقر شده و در نوار ساحلی دریاهای جنوبی با  

از منابع دریایی ثقل جمعیت قابل   ظرفیت باالی تامین آب 

 ؛مقایسه نیست

جوی و  های  های مربوط به تغییر اقلیم و کاهش بارشبحث •

قرارر اهمیت  دوم  درجه  در  بارش  آمایش  ژیم  با  و  داشته 

 ؛محور سرزمین بسیاری از مسائل اقلیمی قابل تعدیل استآب 

فاضالب • مرحله مسئله  در  کشاورزی  و  شرب  صنعتی،  های 

بعدی اهمیت قرار دارند و کنترل انتشار آلودگی و آسیب به  

یک از  تجدیدپذیر  آب  امنابع  و  تصفیه  قابلیت  و  ستفاده سو 

 ؛تاملی استظرفیت تامین آب مسئله قابل یمجدد و احیا

منابع  • از  آب  تامین  و  باران  آب  از  مستقیم  برداشت  قابلیت 

غیرمتعارف و در کالن، افزایش ضریب تبدیل بارش به ذخیره،  

آن   باید در  که مدیریت کالن آب کشور  موضوعاتی هستند 

 د.  توجیه تعریف و اجرا نماینهای قابلموارد طرح 
 

چنین  * چه عواملی باعث تشدید بحران آب در کشور و هم

سیاست کارایی  تصمیمذگعدم  و  مسئولین گیریاری  های 

 مربوطه شده است؟ 

 برخی از این موارد عبارتند از: -

مسئولین  • توجه  عدم  و  آب  منابع  ظرفیت  به  استانی  نگرش 

به   اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  و  اجتماعی  سیاسی 

برنامه تعریف  و  با  تنظیم  هماهنگ  پایدار  توسعه  های 
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 ؛ های آبیظرفیت

و   • کشور  آب  منابع  مدیریت  در  مهندسی  دیدگاه  حاکمیت 

ای و از گرایش به انتقال آب از منابع دوردست )میان حوضه

های اجتماعی و اثرات  بع دریایی( بدون توجه به بازخوردمنا

 ؛یزیستمحیط

با مسائل آب و انتظار تامین آب برخورد انفعالی وزارت نیرو   •

توسعه  فعالیت  هرگونه  شهرکبرای  ایجاد  از  اعم  های  ای 

فعالیت و  معادن  توسعه  صنایع،  استقرار  های  مسکونی، 

خدمات وظایف  )تعریف  بهکشاورزی  برق  و  آب  جای رسانی 

 .مدیریت منابع برای وزارت نیرو(
 

است   توانسته  جنابعالی  تحقیقات  حد  چه  تا  های خالء* 

 موجود در حوزه آب و فاضالب را پر کند. 

جانب سفارش صنعت  های پژوهشی ایندرصد پروژه  90بالغ بر    -

بوده و نتایج آن برای اجرا در اختیار کارفرمایان مربوط قرارگرفته 

 است.
 

زدایی، عالی در زمینه نمكهای جناب* با توجه به فعالیت

مشکل آب کشور کارگشا  تا چه حد این موضوع را در حل  

  دانید؟می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:      در این زمینه می -

گرفتن کشور در موقعیت آب و هوایی خاورمیانه  با توجه به قرار •

های  ترین محدودهو شمال آفریقا که در مجموع جزو کم بارش

های شور  زدایی آب دریایی و آبشود، نمکجهانی ارزیابی می

لب از شوو  استفاده  با  فاضالب  تکمیلی  تصفیه  و  داخلی  ر 

های بدون شبهه ارزیابی  حلهای مرتبط، از جمله راهفناوری

برنامهمی لیکن  از ظرفیت شود.  استفاده  و  ریزی  موجود  های 

    پذیردبالقوه باید با مالحظات ویژه صورت

آب،  • ذاتی  ارزش  به  توجه  با  سرزمینی  درون  مناطق  در 

با  نمک هیچزدایی  به  متعارف  تلفات  قابلدرصد  توجیه وجه 

های استفاده  های نو و یا دیسیپلیننیست و استفاده از فناوری

مجدد از پساب بدون اثرات سوء بر منابع آب باید در دستور 

 کار قرار گیرد

صنایع مستقر در سواحل   که تامین آب برخی شهرها ودرحالی •

مانند سد کوثر، سد    جنوبی با انتقال آب از منابع آب داخلی

می انجام  غیره  و  نمکمیناب  خلیج  شود،  از  انتقال  و  زدایی 

فارس و دریای عمان به مراکز داخلی در دستور کار است که  

جز معدودی که دارای توجیه سیاسی و اجتماعی  هازنظر من ب

   ؛باال هستند، الباقی محلی از اعراب ندارد

میبه • توسعه  نظر  که  ساحلی زیرساخترسد  نوار  در  ها 

مهاجرت  هب برای  انگیزه  ایجاد  و  جنوبی  دریاهای  خصوص 

مناطق  این  به  داخلی  جمعیت  پر  مناطق  جمعیت  سرریز 

بر حل مشکالت کمبود آب در مناطق مرکزی تواند عالوهمی

 به توسعه پایدار جمعیت و اقتصاد کشور انجامد

 

می  * تحقچگونه  نتایج  شدن  کاربردی  به  یقات توان 

 ها کمك کرد؟ دانشگاه

به  - و  دانشگاه  و  صنعت  بین  ارتباط  ایجاد  برای  عبارتی  تالش 

حل معضالت پیشرفت کشور از جمله   برایهمکاری این دو بخش  

مواردی است که سابقه بسیار طوالنی در کشور داشته و متاسفانه  

توان هنوز هم از حد مطلوب بسیار فاصله دارد. در این زمینه می

 به مسائل زیر پرداخت:

ت علمی در مبادی  ئهی  یایجاد ظرفیت فرصت مطالعاتی اعضا •

بررسی مشکالت  های آب و فاضالب با هدف  صنعتی و شرکت

های پژوهشی مبتنی بر نیاز  موجود و شناسایی و تعریف پروژه

تحقیقاتی می   انجام  به  منتهی  با مشارکت صنعت  و  صنعت 

 سازی باشدشود که مستقیماً قابل پیاده

های تحقیقاتی مکمل که در مجموع بتواند به  تعریف خوشه  •

شود و مسئولیت یک فناوری مورد نیاز صنعت منتهی توسعه 

ت علمی با توانایی تحلیل راهبردی ئهی  یآن با یکی از اعضا

 باشد. 
 

در   پژوهش  وضعیت  خود،  کاری  سوابق  به  توجه  با   *

های های تحقیقاتی تابعه وزارت نیرو از جمله شرکتبخش

ها کنید؟ برای رفع ضعفب را چگونه ارزیابی میآب و فاضال

انجام و خالء باید  اقداماتی  چه  زمینه  این  در  موجود  های 

 شود؟  

اینبه  - بخشنامهنظر  به  توجه  با  و  جانب  نیرو  وزارت  های 

های آب و  های پژوهشی در شرکتهای اعتباری، فعالیتظرفیت

قابل به  استقبول  فاضالب  توجه  با  لیکن  و  .  دیدگاه  تفاوت 

اعضادغدغه صنعتیئهی  یهای  مدیران  با  علمی  درصد    ، ت 

پیادهقابل به  منتهی  شده  انجام  تحقیقات  از  مؤثر توجهی  سازی 

شود و اغلب در مرحله جنینی رها شده و به نتیجه مطلوب نمی

 رسد.   نمی
 

های آب های اجرایی از جمله شرکتنظر شما دستگاه* به

چه   فاضالب  داشتهو  دانشگاه  با  ارگانیکی  اند؟ ارتباط 

توانستهچه و قدر  کنند  تعریف  مسئله  دانشگاه  برای  اند 

قدر از تحقیقات دانشگاهی را برای رفع مشکالت خود چه

های اند دادهها توانستهقدر این شرکتاند؟ چهکارگرفتهبه
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 های تحقیقاتی دانشگاهی را تامین کنند؟ مورد نیاز طرح

های وزارت نیرو های پژوهشی برای تعیین اولویتپروژهتعریف    -

حال  در  آنان  از  برخی  که  صنعت  کارشناسان  توسط  اغلب 

شود. لذا در مورد اول بیشتر  تحصیالت تکمیلی هستند انجام می

بهره تامین محدود و در مورد به مسائل و مشکالت  یا  برداری و 

 شود.  دانشجویی مربوط مینامه و رساله دوم به تعریف پایان

موضوعات کاربردی بوده ولی بعد نوآوری در   ،در صورت اول

بعد کاربردی آن ضعیف    ،حد توسعه فناوری را ندارد و در مورد دوم

اعضا از  لذا  کمیته ئهی  یاست.  در  که  علمی  تحقیقات  ت  های 

رود که با نگاه از  های آب و فاضالب حضور دارند انتظار میشرکت

هایی که ارتباط صنعت  ها در تعریف پروژهمسائل شرکت  بیرون به

کنند اهتمام بورزند و در این امر از مشورت و دانشگاه را تقویت می

اعضا تامین  ئهی  یسایر  جریان  در  و  نموده  استفاده  علمی  ت 

 های الزم برای پژوهشگران نیز تسهیل الزم ایجاد نمایند. داده
 

این به  توجه  با  جناب*  تخصصی که  کمیته  عضو  عالی 

انجمن هستید انجمن آب و فاضالب   ، بازیافت آب  جایگاه 

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

 دانید؟کشور در چه حد می

انجمن آب و فاضالب از ابتدا سعی بر آن داشته است که حلقه    -

مجموعه   ارتباط  دیگر  سوی  از  و  بوده  صنعت  و  دانشگاه  واسط 

بین  صنعت مراجع  با  را  فاضالب  و  نماید.  آب  تسهیل  المللی 

همایش تخصصی،  وبینارهای  انتشبرگزاری  ساالنه،  علمی  ار های 

های الزم درجهت سنجی و مشاورهنشریه، برگزاری مسابقات و نظر

 ها هستند. توسعه علوم مربوط، از جمله این فعالیت
 

مهندسی آب * نظر خود را در رابطه با نشریه علمی علوم و  

و فاضالب )که وابسته به انجمن آب و فاضالب ایران است( 

بیان کنید. آیا این نشریه توانسته است به رسالت خود برای 

 ارتباط متقابل بین  دانشگاه و صنعت دست یابد؟ 

نشریه علوم مهندسی آب و فاضالب آینه انجمن بوده و ضمن   -

فناوریرسانیاطالع ترویج  در  سعی  الزم  دارد.  های  مرتبط  های 

لیکن برای پربارتر کردن، این نشریه نیاز به اعتبارات الزم و حمایت  

صنایع   معرفی  به  مربوط  اختصاص صفحات  دارد.  بیشتر صنعت 

تواند  می  غیرههای دانش بنیان، تولیدکنندگان و  مرتبط و شرکت

 انجامد.یت بیشتر و افزایش تیراژ نشریه به جذاب
 

در   حضور  به  توجه  با  سالهمایش*  در  انجمن  های های 

این  قوت  و  ضعف  نقاط  مورد  در  را  نظرتان  لطفا  گذشته 

 ها بیان فرمایید. همایش

همایش  - این  قوت  نقاط  جمله  میاز  برگزاری  ها  به  توان 

خصوص کلینیک صنعت اشاره نمود که هب  های تخصصی و کارگاه

است. کرده  کمک  انجمن  اهداف  به  دستیابی  تعمیق  توسعه    به 

به تجهیزات  معرفی  فیلمنمایشگاه  نمایش  و  همراه  آموزشی  های 

فناوری میمعرفی  نیز  نوین  اهداف  های  به  بیشتری  کمک  تواند 

 ها ماید. همایش
 

آن از  جناب*  که  سال  جا  کنگره  در  انجمن   1401عالی 

قرار هب تقدیر  مورد  برگزیده  نمونه  پیشکسوت  عنوان 

های انجمن در تقدیر از گونه برنامهگرفتید، لطفا تاثیر این

پایان را نامهپیشکسوتان،  غیره  و  برتر  مقاالت  برتر،  های 

 بیان فرمایید. 

جانب،  برای انتخاب این من ضمن تشکر از هیئت مدیره انجمن    -

می ارزش فکر  که  فعالیتذگکنم  به  پیشاری  و  های  کسوتان 

ها و فعالین  مندی نیروعالقهتواند به  ها و مقاالت برتر مینامهپایان

برنامهاین   این  بیفزاید.  و  حوزه  انجمن  معنوی  با حمایت  اگر  ها 

ایده صاحبان  باشد،  معرفی  همراه  صنعتی  مبادی  به  برتر  های 

 مؤثرتر خواهد بود.
 

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

برای  فاضالب  و  آب  صنعت  و  دانشگاهی  جامعه  برای 

 ؟گیری از توان انجمن را داریدهرهب

پروژه  - جذب  و  صنعت  با  انجمن  ارتباط  پژوهشی  توسعه  های 

اعضا برای عضویت در  ت علمی دانشگاهئهی  یموجب گرایش  ها 

پروژه تعریف  به  منجر  متقابالً  آن  بازخورد  و  شده  های  انجمن 

 د. شوجهت حل مشکالت صنعت میپژوهشی بیشتر در
 

و   نقش  تقویت  برای  و *  فاضالب  و  آب  انجمن  اثربخشی 

 های آن چه پیشنهادی دارید؟ گسترش فعالیت

همکاری   - دستاوردهای  معرفی  برای  مجازی  فضای  از  استفاده 

تر های گستردهانجمن با صنعت آب و فاضالب، برگزاری جشنواره 

های  ها و دستاوردهای نو و تخصیص جوایز و مدالدر معرفی ایده

بدهد.    یدارهای انجمن را توسعه معنیفعالیتتواند  متناسب می

المللی  شدن با منابع بینچنین ایجاد درگاه ملی با قابلیت لینک هم

های مدیریتی و تخصصی و دستیابی به آمار و اطالعات  در زمینه 

بهبه شتاب روز  فعالیتعنوان  صنعتی  دهنده  و  پژوهشی  های 

 بررسی است. قابل
 

   .مانده است لطفا بیان فرماییدای  * اگر مورد ناگفته

 .با تشکر و سپاس فراوان -


