
  در صنعت آب و فاضالب انيجر يريگازهاند زاتيتجه ياستانداردساز ميزگرد
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  :محورهاي بحث

 آب نگيتريدر م يقانون ينقش اندازه شناس •

 دركشور  OIMLR49 مباحث  استقرار استاندارد •

 كنتورها و فلومترها درصنعت آب و فاضالباز  يمالحظات نصب و بهره بردار •

 قرائت از راه دور يها انتخاب روش مالحظات •

 سنگ آبمصرف و باال يالگو آن بر ريها و تاث دقت و صحت داده •

 

  رئيس ميزگرد

  فر حسين عطايي

فر فارغ التحصيل مهندسي  آقاي مهندس حسين عطايي

ايشان در حال حاضر رئيس مركز . بهداشت محيط هستند

تحقيقات و ارتباط با صنعت شركت مهندسي آب و فاضالب 

  .باشند مي
  

Email: 
ataei@nww.ir 

  دبير ميزگرد

  مجيد كالنتري

 نيگروه تدو سيرئآقاي مجيد كالنتري در حال حاضر 

و ارتباط با صنعت  قاتيمركز تحق يفن يها دستورالعمل

  .هستند آب و فاضالب كشور يشركت مهندس

  

  يمحمد اكرم

فارغ التحصيل مهندسي عمران  محمد اكرميمهندس آقاي 

 رئيس گروه ارتباط با صنعت ايشان در حال حاضر. آب هستند

آب و  يو ارتباط با صنعت شركت مهندس قاتيمركز تحق

  .باشند مي فاضالب كشور
  

Email: 
akrami@nww.ir  



  

  مجيد حيدريان

آقاي . آقاي حيدريان فارغ التحصيل مهندسي شيمي هستند

انطباق اداره كل  يابيمعاون ارزحيدريان در حال حاضر 

  .هستند استاندارد استان سمنان

 سال خدمت در سازمان ملي استاندارد ايران 15 �

شركت  –)86- 78( سال سابقه در بخش خصوصي  8 �

بزرگترين توليد كننده دي كلسيم  –ايران فسفات 

 سرپرست توليد –فسفات در خاور ميانه 

سال سابقه كار در مركز تحقيقات جهاد خود كفايي  2 �

  با سمت سرپرست گروه شيمي و پليمر –) 77- 76(

  
Email: 

heydarian@isiri.org.ir 

 

  سيد حسين موشح

مهندسي  آقاي مهندس سيد حسين موشح فارغ التحصيل

معاون مديركل  ايشان در حال حاضر. ندكشاورزي هست

صنايع فلزي، برق و الكترونيك وزارت صنعت، معدن و 

  :اهم سوابق ايشان عبارتند از. باشند مي تجارت

  معاون دفتر هماهنگي امور استانها �

ژوهش، توسعه فناوري و صنايع   معاون مركز پ �

  نوين وزارت صنايع و معادن سابق

هاي  ستاد انرژي درنماينده وزارت صنايع ومعادن  �

  نو كشور

نماينده وزارت صنايع وعضو كميسيون تخصصي  �

 منابع طبيعي وزارت علوم كشاورزي و

  رئيس سازمان صنايع و معادن استان لرستان �

  
Email: 

Movashah_h@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  محمدرضا هاشمي عراقي

 .آقاي محمدرضا هاشمي عراقي فارغ التحصيل فيزيك هستند

در حال حاضر معاون اندازه شناسي سازمان ملي ايشان 

  :اهم سوابق ايشان عبارتند از.استاندارد ايران مي باشند

سال سابقه همكاري با سازمان ملي استاندارد به  20 �

  عنوان معاون اندازه شناسي

تدريس دوره هاي آموزشي متعدد در سازمان ملي  �

 استاندارد

حوزه هاي  تدوين استاندارد ملي ايران در 19دبيري  �

 مهندسي پزشكي اندازه شناسي و 

  كميسيون فني استاندارد ملي ايران  25رياست  �

  

  
Email:  

mohat_ti@yahoo.com 

  

  

  

 


