
 پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور( -اسفندماه 12و 11اولین کنگره ملی آب، خاک و علوم محیطی)

 اسفندماه( 12) بازچرخانی پساببازیافت آب و کاربردی  -کارگاه علمی

 (8:30-10:30)ساعت یعقوبی مهندس مهندس عطائی فر، خانم دکتر تقوی ، ،رشیدی مهرآبادی دکتر حداد، بزرگ دکتر  -(1پنل )

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران ساعت

8:50- 8:30 
 مهندس سیاحی

 مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
 1 مسائل آب و محیط زیست

9:10- 8:50 
 مهندس قصمی

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان هرمزگان
 2 ( استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضالب بندر عباس در کاشت محصوالت استراتژیک)گندم و جو

9:30- 9:10 

 دکتر خانجانی

 دکتر صالحی

 هیات علمی دانشگاه علوم پیشرفته زیست محیطی ماهان

 3 و بررسی تاثیرات آن بر روی گیاه و محصول  پستهاستفاده از فاضالب تصفیه شده برای کشت 

9:50- 9:30 
 دکتر  منافر

 هیات علمی دانشگاه ارومیه
 4  پرورش آرتمیابررسی امکان سنجی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب میاندوآب جهت 

10:10- 9:50 
 مهندس فخری

 آذربایجان شرقیشرکت آب و فاضالب شهری استان  کنترل کیفی مدیر
 5  بررسی و مطالعه موردی سیستم بیولوژیکی گرانوله در تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از پساب

 پرسش و پاسخ و جمع بندی 10:10 -10:30

 (10:30-12:30) خستومهندس حمیدرضا محمدزاده،  حسن مهندسوکیلی ،  بهنام مهندس ،حسنیحسام امیر دکتر فاضلی، مجتبی دکتر  -(2پنل )

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران ساعت

10:50-10:30 
 خانم دکتر خان احمدی

 جهاد دانشگاهی دانشگاه رازی 
 6  اقتصادیبررسی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب کرمانشاه برای تولید گیاه با ارزش 

11:10- 10:50 
 مهندس قلمانی

  یزد مدیر نظارت بر بهره برداری فاضالب شرکت آب و فاضالب استان
 7 روش های نوین مالی در واگذاری پساب به واحدهای صنعتی استان یزد 

11:30- 11:10 

 دکتر روحانی

 هیات علمی دانشگاه رفسنجان

 دکتر خداویسی

 بوشهر شرکت آب و فاضالب استان تحقیقاتمدیر 

 8 مقایسه کارایی گزینه های کارایی روش برکه تثبیت و نیزار ) وتلند( با کشت هالوفیت ها برای ارتقای کیفیت پساب تصفیه خانه 

11:50- 11:30 
 صیادیمهندس 

   دبیر کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضالب روستائی استان تهران
 9 پساب تصفیه خانه  فاضالب در بخش روستائی استان تهران بررسی امکان سنجی بازیافت

12:10- 11:50 
 میسمیمهندس 

   اصفهانشرکت آب و فاضالب روستائی استان  کارشناس فنی 
 10 مجامع کوچکامکان سنجی بازیافت پساب خاکستری در 

 پرسش و پاسخ و جمع بندی 12:10 -12:30


