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 ٍمقذم 

 هٌْذعی فزایٌدذ تدِ ووده وداهریَتز      آسهایشگاُ تحمیماتی 

CAPE،  تا ّذف  3147در عال داًشگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایزاى

فزایٌذی در داًشدگاُ ػلدن ٍ   ارائِ خذهات تخصصی تِ صٌایغ 

تاعیظ گزدیذ. ایي آسهایشگاُ در عدی تدیا اس   صٌؼت ایزاى 

صدٌایغ  ّدای خدَد تدا     دٍ دِّ گذشتِ ٍ ّوشهاى تدا فؼاییدت  

تَعؼِ لاتل تَجْی یافتِ  هجَسّای هختلف فؼاییت   هختلف

وداری  ٍ شدزوای  اس هزاجغ هختلف دریافت ًوَدُ  ّوىداراى  

لدزار دادُ ٍ   هتؼذدی در داخل ٍ خارج اس وشَر وٌدار خدَد   

 ای در حَسُ حزفِعزٍیغْای تخصصی ارائِ ظزفیتْای اهزٍس 

 در خَد تَجَد آٍردُ اعت.را  هذیزیت آب ٍ پغاب

  آب در صىایع فرایىذی مذیریتضريرت 

گزدد تز وغی  هٌاعك خشه ٍ ون آب دًیا هحغَب هیضزٍرت پزداختي تِ هَضَع هْن هذیزیت آب در وشَر وِ در سهزُ 

 ػثارتٌذ اس:پَشیذُ ًیغت. اصلی تزیي ػلل ایي ضزٍرت 
  ّای جْاًی عزاًِ هصزف آب در ٍاحذّای صٌؼتی وشَر ًغثت تِ ًزمهیشاى تاال تَدى 

 ِتؼغیلی وشیذُ شذى تزخی اس صٌایغ پز هصزف ٍ تثؼات ًاگَار آى در آعتاًِ ت 

  پغاب تِ ٍاعغِ اعتفادُ تیا اس حذ اس آب هؼوَلػَالة سیغت هحیغی ًاهغلَب ٍ تَییذ تیا اس 

 تاال تَدى ظزفیت تْثَد تِ عزق هختلف 

 ّای رٍس در دًیا وِ هٌجز تِ واّا چشوگیز هصزف آب هی گزدًذ ٍجَد فٌاٍری 

  ّشیٌِ ّای التصادی ٍاحذ صٌؼتی اس عزیك اعتفادُ هجذد اس پغاب تَییذیاهىاى واّا 

 َمکاران ي شرکای کاری 

ّای هىول تِ  ّا تا تَاًوٌذی ّای هَرد تماضای هتماضیاى تایمَُ  تزخی اس شزوت عزٍیظای جاهغ اس  ر ػزضِ هجوَػَِتِ هٌظ

  دٌّذ. شزح سیز در ػزضِ خذهات هَرد ًظز ایي هزوش را یاری هی

   گريٌ مشاايرانCAPE  چٌدذیي   دارای ِ ٍ اس عداسهاى تزًاهدِ    1ٍ  2  3 رتثد

 هختلفّای  در حَسُ هٌْذعی خذهات ػزضِ درتَدجِ 

 ّای تصفیِ پغاب( )آسهایشگاُ هؼتوذ ٍ عاسًذُ عیغتن ،شرکت کلرآب  

 عاسهاى حفاظت هحیظ سیغت  پژيَشکذٌ محیط زیست ي تًسعٍ پایذار 

  ٌهؼتوذ عاسهاى حفاظت هحیظ سیغت    آریه فه آزماآزمایشگا 

 قابل عرضٍ َای سريیس 

 گزدًذ: ػزضِ هی ٍ ّوىاراى آى  CAPEّای سیز تَعظ هزوش  عزٍیظ

 ِّای فزایٌذی هصزف آب   تْیِ ٍ تَییذ هىاًیشُ ًمشWFD ُتا ًام تجاری  گیزی اس تٌْا ًزم افشار تَهی ایي حَسُ تا تْز
Water max 

  صٌایغتَییذ جذاٍل تیالى آب در 

 تَییذ گشارشات عیاِّ تَییذ پغاب 
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 تزرعی فزایٌذّای ؿشایی هٌصَتِ هَجَد  شٌاعایی ٍ رفغ هشىالت هزتَعِ تِ آًْا 

  جْاًی شاخصْایتا در همایغِ ّای هصزف  همایغِ عزاًِاعتاًذارد تذٍیي گشارشات 

 :تذٍیي پیشٌْادات فٌی در خصَص 

o تْثَد فزایٌذّا تا ّذف واّا هصزف آب فزایٌذی 

o ىتصفیِ پغاب  تَییذ آب فزایٌذی ٍ تاسچزخاًی آ 

o  هختلف اس جولِ تصفیِ پغاب ٍ تَییذ آب تزای هصارف

  ٍ آتیاری فضای عثش وشاٍرسی

 اًجام هغایؼات اهىاى عٌجی فٌی ٍ هایی پیشٌْادات فٌی فَق

  ّای تَییذی در صٌایغ پغابتؼییي خصَصیات ووی ٍ ویفی 

 شثیِ عاسی ٍ عزاحی عیغتن تصفیِ پغاب 

 ّای هختلف تصفیِ پغاب عزاحی ٍ اجزای عیغتن 

 هشاٍرُ ٍ راُ اًذاسی عیغتن پایا آًالیي 

 پایا  اًجام هویشی ٍ ًظارت تز اهَر هزتَط تِ پغاب 

 ب ٍ پغابتْیِ تزًاهِ جاهغ هذیزیت آ 

 ٌبالقًٌ انبردار بُر

 امکاوات زیر ساختی مرکس ي َمکاران 

 عال تجزتِ  133رشتِ تحصیلی هختلف جوؼاً تا  4ًفز دارای تحصیالت هزتثظ در  14  تزخَردار اس خذهات ویريی اوساوی 

  هتز فضای وارگاّی 7333هتز فضای اداری لاتل تَعؼِ تؼالٍُ  053  کاریفضای 

 پغابفیشیىَشیویایی ٍ تیَیَصیىی آب ٍ  هتزّایادارای آسهایشگاُ هجْش تا لاتلیت عٌجا پار  امکاوات آزمایشگاَی 

 ٍپزداسشگز هحاعثاتی 753ّای هٌْذعی ٍ آب ٍ تایؾ تز    شاهل تاًه جاهغ عاهاًَِای ورم افساری ي سخت افساری ساماو 

 هزجغ  333اعتاًذارد   003ًغخِ وتاب چاپی ٍ ایىتزًٍیىی   043  هجْش تِ وتاتخاًِ تخصصی شاهل اسىاد علمی 

 ٍَا ي مجًزَای مرکس ي َمکاران گًاَیىام 

      ٍ گَاّیٌاهدِ تاییدذ تلددَؽ فٌداٍری در حددَسُ آب اس ٍسارت ػلدَم  تحمیمددات

 فٌاٍری

 ِگاس ٍ ًفت اعتخزاج ٍ اوتشاف هغایؼات  شاخِ در یه پایِ رتث 

 ِگاس ًفت  پاالیشگاّی ٍاحذّای شاخِ در عِ پایِ رتث   

 گَاّیٌاهِ آسهایشگاُ هؼتوذ عاسهاى حفاظت هحیظ سیغت وشَر 

  ِارایِ خذهات پیواًىاری اس عداسهاى هدذیزیت ٍ تزًاهدِ    صالحیت گَاّیٌاه

 ریشی وشَر

 گَاّیٌاهِ اعتاًذارد ٍ تجْیشات تاعیغاتی آب ٍ فاضالب اس ٍسارت صٌایغ 

 صٌایغ فزآیٌذی تخا اًزصی  ًفت  گاس ٍپتزٍشیوی  صٌایغ ًیزٍگاّی 

 صٌایغ واًی فلشی ٍ ؿیز فلشی  صٌایغ هؼذًی 

 صٌایغ علَیشی  ًِّای آب ٍ فاضالب تصفیِ خا 

  تثذیلی تخا وشاٍرسی ٍ صٌایغ ؿذاییصٌایغ  
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  ِافشارّای تخصصی صٌایغ ًفت  گاس ٍ پتزٍشیوی ًزم آٍراًِ در سهیٌِ هشاٍرُ  ًظارت  عزاحی ٍ تَعؼِ تَاًوٌذی فيتاییذی 

 ًفت ٍسارت تا تحمیماتی ّوىاری صالحیت تاییذ دارای: 

 ٍُهذیزیت وارتزدی ّای پضٍّا گز HSE (َِّا ٍ خان آب  ّای هحیظ در ّا آالیٌذُ پزاوٌا عاسی هذل ٍ عاسی شثی) 

 از کارفرمایان اخیر برخی 
 

      ُشزوت ًفت فالت لار 
 

 صٌایغ یثٌی هیْي شزوت 
 

 شزوت گاس اعتاى ّزهشگاى 
 

 ّای صٌؼتی ایالم شزوت شْزن 

 

 شزوت پارط فَالد عثشٍار 
 

 شزوت آب ٍ فاضالب اعتاى ایالم  

 شزوت سرهاوارٍى 
 

 شزوت دارٍعاسی دوتز ػثیذی 
 

 شزوت هظ عزچشوِ رفغٌجاى 

 

 التزاتَرّای عیٌادارٍ شزوت 

 

  َمکاران تًسط ایه مرکس ي بٍ صىایع کشًر تاارائٍ خذم ًابقسبرخی از  

 کارفرما عىًان

ِ  ارایِ راّىارّای ًحَُ هذیزیت پغاب ّای تَییذی هزتَط  ًوىشدایدی  ٍاحدذّای  تد

ُ  ٍ تیٌده   3 حىیویِ تی تی  1 ٍ 2 گچغاراى  گداس  تشریدك  ٍ فشدار  تمَیدت  ایغدتگا

 (EMP) سیغت هحیظ هذیزیت تزًاهِ لایة عزحدر  ًزگغی

گچغاراى گاس ٍ ًفت شزوت  

 شزوت آب ٍ فاضالب اعتاى ایالم تؼویز ٍ تاسعاسی تجْیشات ٍ تاعیغات هٌاتغ آب شْز ایالم

 شزوت سرهاوارٍى عزاحی ٍ احذاث عیغتن تصفیِ پغاب

 ٍ ایزاى لارُ فالت ًفت شزوت ػولیاتی هٌاعك صٌؼتی ّای پغاب ٍضؼیت تزرعی

تَییذی در لایة پزٍصُ ّویار فٌی شزوت  ّای پغاب رفغ هشىالت راّىار ارایِ

 ًفت فالت لارُ ایزاى

 شزوت ًفت فالت لارُ ایزاى

 شزوت دارٍعاسی دوتز ػثیذی احذاث عیغتن تصفیِ پغاب صٌؼتی ٍ تْذاشتی

واًیٌگٍاحذ صٌؼتی  تزرعی ٍ اجزای عیغتن تصفیِ پغاب تزای ٍاحذ صٌؼتی واًیٌگ  

 شزوت گزٍُ صٌؼتی هیْي ّای تَییذی اجزای عیغتن تصفیِ پغاب

 شْزن صٌؼتی ایالم احذاث ٍ تْزُ تزداری عیغتن تصفیِ فاضالب

زآالت اخَاىیشزوت تَییذ ش عزاحی ٍ احذاث عیغتن تصفیِ پغاب  

 رفغٌجاى عزچشوِ هظ گذاری عزهایِ شزوت احذاث عیغتن تصفیِ پغاب

 شزوت فَالد خَسعتاى عیغتن تصفیِ پغاب احذاث هخاسى
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 ٍَای دریافتی از کارفرمایان تصايیر برخی از رضایتىام 
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