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اخبار انجمن

است: ریشرح زبه 1398سال  سومماهه در سه رانیعمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ا یهاتیاخبار و فعال

  رانیآب و فاضالب ا یعلوم و مهندس یعلم هینشر چهارمشماره از سال  دومینانتشار

  (02/07/98) های علوم آبسومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمنبرگزاری

  (02/07/98) اری همایش مدیریت مصرف آبذنهمین جلسه شورای سیاستگبرگزاری

  (04/07/98) هفتمین جلسه هیئت تحریریه نشریه انجمنبرگزاری

  (04/07/98انجمن آب و فاضالب ایران ) سی و سومین جلسه هیئت مدیرهبرگزاری

 (98مهر  11تا  8المللی صنعت آب و فاضالب )ت در پانزدهمین نمایشگاه بینشرک

  (15/07/98) اری همایش ملی مدیریت مصرف آبذجلسه شورای سیاستگبرگزاری دهمین

  (16/07/98) اری کنگره سوم آب و فاضالبذجلسه شورای سیاستگبرگزاری دومین

 (16/07/98) فارس تانضالب اسفاو  آبشرکت نامه با تفاهم و تبادل امضا

  (30/07/98) اری همایش ملی مدیریت مصرف آبذجلسه یازدهم شورای سیاستگبرگزاری

  (98 مهر) رانیخبرنامه انجمن آب و فاضالب ا نیمسوانتشار چهل و

 (30/07/98های علوم آب )چهارمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن برگزاری

  (30/07/98های علوم آب )انجمنبرگزاری مجمع عمومی اتحادیه

 (01/08/98) عضویت انجمن در کمیته مدیریت مصرف آب شرب 

  (98انتشار چهل و چهارمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )آبان

  جلسات منظم هفتگی مابین انجمن آب و فاضالب ایران و دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران )آبان برگزاری

98)

  (98)آبان  اری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آبذگشورای سیاست 15تا  12جلسات برگزاری

 (12/08/98دانشگاه تهران ) شرکت رئیس هیئت مدیره در شورای عمومی دانشکده مهندسی شیمی

  (21/08/98) سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایرانبرگزاری

  (28/08/98) استارتاپ ویکند آب )کسب و کار نوپا(رویداد ملی همکاری در

  (28/08/98) های علمیکارگاه آموزشی مالیاتی انجمنشرکت در

  (28/08/98) جلسه پنجم هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آببرگزاری

  (30/08/98و  29) استارتاپ تخصصی فضای سبز شهری با رویکرد مصرف بهینه آبهمکاری در

 (19/09/98ی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران )برگزاری س

 ( 19/09/98برگزاری مجمع عمومی ساالنه انجمن)

 (1398آذر  21تا  19) افتیکاهش هدر رفت و باز کردیمصرف آب با رو تیریمد یمل شیهما نیدوم یبرگزار

 (1398آذر  21تا  19مصرف آب ) تیریمد یمل شیهما نیدومنمایشگاه جانبی  یبرگزار

  (21/09/98)مراسم تقدیر از دو استاد پیشکسوت

 (21/09/98) مراسم معرفی، تقدیر و اهدای جوایز برندگان چهارمین دوره مسابقه پایان نامه برتر

  های شهری های کاربردی بازچرخانی آب خاکستری در محیطمسابقه ایدهمراسم معرفی و اهدای جوایز برندگان اولین دوره

(21/09/98)

 (21/09/98) حامیان برتر دومین همایش ملی مدیریت مصرف آبو تندیس به  مراسم معرفی و اهدای لوح تقدیر

 (21/09/98) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب و تندیس به مقاالت برگزیده مراسم معرفی و اهدای لوح تقدیر

  (20/09/98کارگاه تخصصی ) 6برگزاری

  (1398آذر  20و  19)برگزاری سه نشست تخصصی

  (21/09/98های کن و اکباتان تهران و شرکت بلندا در قم )خانهانجام بازدید از تصفیه

  (98 آذر) رانیخبرنامه انجمن آب و فاضالب ا نیمپنجانتشار چهل و 
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انجمن نمایندگانمعرفی 

شرکت آب و فاضالب استان شیراز ه انجمن دراردوان نیکنام، نمایند

گرایش مهندسی آب و فاضالب  ،اردوان نیکنام، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیستمهندس 

سال سابقه کار در سطوح کارشناسی و مدیریتی صنعت آب و فاضالب دارند. در حال  22هستند. 

تالیف و ترجمه  ی درشرکت آب و فاضالب استان فارس هستند. همکار معاون منابع انسانیحاضر 

های ملی و ایشمقاله علمی و پژوهشی در نشریات و هم 45و دارای  داشتهدو کتاب تخصصی 

المللی هستند. عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس و چند انجمن و نهاد تخصصی بین

 ند.نیز هستزیست دیگر در حوزه آب و محیط

دانشگاه صنعتی ارومیه نماینده انجمن دراکبر شیرزاد، 

 دانشگاه از را خود کارشناسی مدرک و است 01/01/1361 تاریخ به ارومیه متولد شیرزاد اکبر دکتر

 -انعمر مهندسی رشته در تهران دانشگاه از را تخصصی دکتری و ارشد کارشناسی مدارک و تبریز

 توزیع هایشبکه چندهدفه سازیبهینه» عنوان با وی دکتری رساله. نمود اخذ آب مهندسی گرایش

علوم و مهندسی آب  ملی کنگره اولین در «هاشبکه این پویای طراحی برای جامع مدلی ارائه و آب

 حدود ایشان. شد برگزیده فاضالب و آب صنعت در حوزه کشور برتر رساله عنوانبه و فاضالب ایران

 کاهش و مصرف مدیریت دفتر کارشناس فنی، کارشناس عنوانبه فاضالب و آب صنعت در دهه یک

 رکتش انسانی منابع و ریزیبرنامه معاون و کیفیت تضمین و تحقیقات دفتر مدیر درآمد، بدون آب

 13۹4 الس از که شیرزاد اکبر دکتر. است داشته فعالیت غربی آذربایجان استان شهری فاضالب و آب

پژوهشی، دارای بیش از  طرح چندینانجام بر عالوه است، ارومیه صنعتی دانشگاه علمی هیات عضو

-مقاله ارائه شده در کنفرانس 30و بیش از  ISCو  ISIمقاله چاپ شده در مجالت معتبر با نمایه  25

 المللی است.های معتبر ملی و بین

سیستان و بلوچستانشرکت آب و فاضالب استان  نماینده انجمن درحبیب اعالئی، 

است. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد  3/۹/1356حبیب اعالئی متولد زرند به تاریخ مهندس 

سازی و تحلیل سیستان و بلوچستان در رشته مکانیک اخذ نمود. تخصص در شبیهخود را از دانشگاه 

)اصالح( شبکه آب با هدف  یسازنهیهب»نامه کارشناسی ارشد با عنوان شبکه منجر به ارایه پایان

المللی و ملی شد. ایشان در های بینها مقاله در این زمینه در کنفرانسو ده« یکاهش مصرف انرژ

مدت عنوان مسئول کارگاه بههای پمپاژ و خطوط انتقال آب بهزرگ پیمانکاری ایستگاههای بشرکت

سال در  10مدت هعنوان ناظر مقیم تاسیسات بکار داشت و با چندین مشاور بههسال اشتغال ب 5

های اداری و آموزشی و موتورخانه دانشگاه و همچنین دو بیمارستان های بزرگ ساختمانطرح

عنوان کارشناس، سرپرست کارگاه، هسال در صنعت آب و فاضالب ب 18نمود. سابقه حضور همکاری 

 2درآمد و مدیرعامل شرکت تبصره  های عمرانی، معاون خدمات مشترکین ونماینده مجری طرح

. تالش ایشان در تلفیق علم و عمل منجر به ساخت چندین دستگاه کاربردی در صنعت ردفعالیت دا

گیر منتهی ومتری شبکه فاضالب و ساخت دستگاه سختیئدیز جمله ساخت ربات وآب و فاضالب ا

در  ۹5بهمن در ومتری در اولین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ئشد. ارایه دستگاه وید

د. ایشان با داشتن پایه یک تاسیسات شدانشگاه تهران با اخذ لوح برتر و تندیس کنگره تقدیر 

عنوان رئیس هدفتر طراحی و سابقه عضویت هیئت رئیسه دفتر نظام مهندسی، ب مکانیکی و مسئول

و نایب رئیس چندین کمیته نظام مهندسی استان فعالیت دارد. کارشناسی دادگستری در رشته 

 .استهای وی تاسیسات ساختمان و سابقه تدریس دانشگاهی در رشته عمران از دیگر فعالیت
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گزارش

 آب مصرف مدیریت همایش دومین برگزاری گزارش

 بازیافت و هدررفت کاهش رویکرد با

 (1398آذرماه  ۲1الی  19دانشگاه تهران )

با همکاری دانشکده مهندسی  ،ایرانانجمن آب و فاضالب از سوی  بازیافت و هدررفت کاهش رویکرد با آب مصرف مدیریت همایش دومین

برگزار  دانشگاه تهران یکتابخانه مرکز ینیتاالر عالمه امدر محل ۱۳۹۸ماه سال آذر  ۲۱ تا ۱۹در روزهای  شیمی پردیس فنی دانشگاه تهران

 . همایشای است از اقدامات صورت گرفته قبل، حین و بعد از رو دارید خالصهچه که در پیششد. آن

 :همایش گزاریسیاست شورای

عبارت بودند از: اریزگتعیین شدند. اعضای شورای سیاستهمایش اری زگ، شورای سیاستهمایشریزی در اولین گام برنامه

 (دانشگاه تهران یفن یدانشکده ها سیپرد سیشورا و رئ یافتخار سیرئ) یدکتر ناصر سلطانآقای  -

  (شورا سیو رئ رانیانجمن آب و فاضالب ا رهیمد ئتیه سیرئ)دکتر مسعود تابش آقای  -

 (دانشگاه تهران یمیش یدانشکده مهندس سیرئ) انیموسو یمحمد عل دیدکتر سآقای  -

(شیهما ریآب و دب افتیدر باز ونسکوی یکرس سیرئ)صراف زاده  نیدکتر محمدحسآقای  - 

(شیهما یعلم ریدب) فیدکتر سارا نظخانم  -

  (شیهما ییاجرا تهیمسئول کم) یدکتر زهرا اکبرخانم  - 

(رویوزارت ن و نماینده مصرف آب و آبفا تیریدفتر مد رکلیمد) ییدکتر بنفشه زهرا خانم -

 (آب و فاضالب کشور یشرکت مهندس ندهینما) دزادهیس یمهندس علآقای  -

 (آب و فاضالب کشور یشرکت مهندس ندهینما) یلیمهندس بهنام وکآقای  -

 (رانیمنابع آب ا تیریشرکت مد ندهینما) یریبهنم یجهانمهندس اصغر آقای  -

 ،همایش این منظم و هماهنگ برگزاری درجهت اصلی قوت نقاط از یکی عنوانبه (جلسه ۱۱) گزاریسیاست شورای مستمر جلسات

از سراسر کشور و با آب و فاضالب از اساتید و متخصصان صنعت  نفر ۵۶مشتمل بر همایش کمیته علمی چنین هم .داشت کلیدی نقش

ر مورد سازی دو نیز فرآیند ارزیابی و تصمیمهمایش های مختلف دانش فنی تشکیل شد. این کمیته در تبیین محورهای لحاظ کردن حوزه

در مقاطع مختلف  انشگاه تهراناز دانشجویان فعال د تعدادینیز با مشارکت همایش مقاالت نقش کلیدی را ایفا نمود. کمیته اجرایی 

کنندگان از کنگره فراهم نماید. توانست فضای مناسبی را برای استفاده شرکتهمایش تحصیلی تشکیل شد و در طول برگزاری 

 :رسانی و ارسال فراخواناطالع

 افتیدر باز ونسکوی یدر کرس ۱۳۹۸از خردادماه سال  افت،یکاهش هدررفت و باز کردیمصرف آب با رو تیریمد یمل شیهما نیدوم رخانهیدب

 نییتع برای یهماهنگ یبا شورا یهماهنگ رخانه،یدب یهاتیدانشگاه تهران آغاز به کار کرد. گام نخست در فعال یمیش یآب دانشکده مهندس

بود. در  شیدرباره هما غاتیو تبل یشروع اطالع رسان نی( و همچنیگذاراستیس یشورا ،ییاجرا تهیکم ،یعلم تهیکم) شیسازمان هما

مشخص و حکم اعضا صادر شد و به اطالع  شیهما یینها یساختار سازمان ،یهماهنگ یچهارجلسه شورا یراستا و پس از برگزار نیهم

صورت به شیشده و اطالعات مربوط به هما ییرونما زین www.iwwa-conf.ir یبه نشان شیماه تیمرحله، از وبسا نی. در ادیرس شانیا

 نهایی و طراحی از پس تبلیغات، و رسانی اطالع حوزه در .افتیادامه  زین شیامر تا روز هما نیشد که ا یروزرسانبه ت،یوبسا نیا یروزانه رو

 زاد،آ دانشگاه دولتی، عالی آموزش مراکز و هادانشگاه تمامی به همایش رسانی اطالع هماهنگی، شورای اعضای تایید و همایش پوستر شدن

 و رفتپذی صورت علوم وزارت رسانی اطالع یکپارچه سامانه و فکس ایمیل، طریق از کاربردی علمی و نور پیام پزشکی، علوم هایدانشگاه

 یهااختصاص به شرکت ،یرسانگرفته در حوزه اطالعصورت یهاتیفعال گریبخش د .گرفت قرار هادانشگاه این اختیار در همایش پوستر

   فعال در بخش آب و فاضالب داشت. یو خصوص یدولت
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 :سازی امکان انتشار مقاالتو فراهم همایشسازی نمایه

 هایسایت در همایش به مربوط اطالعات و استفاده احسن نحوبه همایش معرفی برای اطالعات تبادل فضای هایظرفیت از مرحله این در

 . شد داده قرار ISC و Civilica، Iranconference نظیر رسانی اطالع

 :همایشمحورهای 

های مختلف نحوی تبیین شوند که حوزهبه همایش، تالش شد تا محورهای ذشتهگهای تجربیات ناشی از همایش اول و همایشبا توجه به 

 ،در تعیین محورهااری، زگدانش و فناوری صنعت آب و فاضالب را مورد پوشش قرار دهند. با توجه به جلسات برگزار شده شورای سیاست

. و موضوعات زیر به تصویب رسید های صنعت صورت گرفتای به نیازها و چالشتوجه ویژه

 مدیریت مصرف آب  -۱

 هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب  -۲

 هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب  -۳

 مصارف مجاز آب بدون درآمد  -۴

 هوشمندسازی شبکه های توزیع آب -۵

 کاهش مصرف و ارتقای بهره وری آب در بخش صنعت -۶

 انرژی در بازیافت پساب -پیوند آب -۷

 فناوریهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب   -۸

 پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی  -۹

 استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن  -۱۰

 مدیریت فاضالب و پسماند حاصل از فرایندهای بازیافت  -۱۱

 های کشاورزی بآمدیریت و بازیافت زه -۱۲

 رویکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در مدیریت مصرف و استفاده از پساب  -۱۳

 فناوریهای نو در حوزه بازیافت  -۱۴

 :مقاالت

 تمدید نهایی بار برای آبان ۷ تا و اول بار برای مهرماه ۳۰ تا تاریخ این کهماه تعیین شده بود مهر ۲۰ همایشمهلت ارسال مقاالت در سایت 

از . شدند پذیرفته همایش در ارائه برای مقاله ۲۱۰ که دش ارسال همایش دبیرخانه به مقاله ۲۳۴ مجموعا   مقاالت، ارسال مهلت پایان در .دش

های مختلف آب و فاضالب را مورد مقاالت شفاهی که حوزه صورت شفاهی ارائه شد.مقاله به ۷۱صورت پوستر و مقاله به ۱۳۹این تعداد 

 برای اولین باربا توجه به برنامه از پیش اعالم شده، نیز پوستری  همقال ۱۳۹سالن موازی ارائه شدند.  ۶و  روزداد در دو پوشش قرار می

های مختلف تحلیل و آمار مقاالت از دیدگاه ۱۲تا  ۱های در شکل در دو روز ارائه شدند. زمانهم طورپنل به ۴صورت الکترونیکی از طریق به

 اند. بندی شدهدسته
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همایش دوره دومین و اولین مقاالت مقایسه -۲ شکل توزیع مقاالت پذیرفته شده به تفکیک محورهای همایش -1 شکل

های کاهش هدر توزیع مقاالت پذیرفته شده به تفکیک حوزه -3 شکل

 بازیافترفت و 
 توزیع مقاالت به تفکیک صنعت و دانشگاه-4 شکل

 آب هایشرکت تفکیک به شفاهی شده پذیرفته مقاالت توزیع -5 شکل

 روستایی و شهری فاضالب و

 هایشرکت تفکیک به شده پذیرفته مقاالت کل توزیع -6 شکل

 روستایی و شهری فاضالب و آب

 یهاارگان ریسا کیتفک به شده رفتهیپذ مقاالت کل عیتوز -7 شکل

 یدولت

 ریسا کیتفک به یشفاه شده رفتهیپذ مقاالت عیتوز -8 شکل

 یدولت یهاارگان
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هدانشگا از شده رفتهیپذ مقاالت کل عیتوز -10 شکل  دانشگاه از شفاهی شده پذیرفته مقاالت توزیع -9 شکل

مستقل یهاارگان کیتفک به شده رفتهیپذ مقاالت کل عیتوز -1۲ شکل  یهاارگان کیتفک به شده رفتهیپذشفاهی مقاالت  عیتوز -11شکل 

مستقل

:گزارش عملکرد داوران

نفر ۵۴تعداد کل داوران: •

نفر ۱۵ داوران صنعت:•

نفر ۳۹داوران دانشگاهی: •

داوری داشته است.  ۴تا  ۲هر مقاله بین •

مورد ۴۸۴تعداد کل داوری ها: •

مورد ۹داوری توسط هر نفر: متوسط تعداد •

  :هیافتتاح مراسم

 ارائه را همایش دبیرخانه در گذشته ماه ۷ در شده انجام هایفعالیت از گزارشی همایش محترم دبیر زادهصراف دکتر آقای مراسم ابتدای در

 معرفی به حضار، کلیه به خوشامدگویی ضمن تهران دانشگاه فنی هایدانشکده پردیس محترم رئیس سلطانی دکتر آقای سپس. دادند

 دیرهم هیئت رئیس تابش دکتر آقای ادامه در. پرداختند فاضالب و آب مهندسی حوزه در آن ارزنده سوابق و تهران دانشگاه فنی دانشکده

. کردند تشریح را انجمن هایهمایش هایویژگی و ارائه راآن آتی هایبرنامه و انجمن هایفعالیت از گزارشی ایران فاضالب و آب انجمن

 اولیا دکتر آقای. کردند انتقاد علمی هایانجمن توان از گیریبهره برای نیرو وزارت هایزیرمجموعه اهتمام عدم به نسبت ایشانچنین هم

 تحقیقات حوزه در نیرو وزارت هایپتانسیل به که بودند همایش مدعو سخنران اولین نیرو وزارت انسانی منابع و تحقیقات محترم معاون

 آبفای و آب وریبهره ارتقای و مصرف مدیریت محترم مدیرکل زهرایی دکتر خانم سرکار نیز افتتاحیه مراسم سخنران آخرین. کردند اشاره

 .کردند بیان را آب مصرف مدیریت حوزه در کشور در موجود هایچالش ،دفتر این هایفعالیت گزارش ضمن که بودند نیرو وزارت
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 :های تخصصینشست

برگزار شرح زیر هب روز دوسه نشست تخصصی در طول  ،هاهای اجرایی برای مواجهه با آنحلهای صنعت و رسیدن به راهطرح چالش برای

ترکیب متنوعی از متخصصان  ،پنل یتوجه شرکت کنندگان نیز مواجه شد، اعضاها که با استقبال و مشارکت قابلشدند. در این نشست

 های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد.نمود بتوان مسائل را از جنبهشدند که کمک میصنعت و دانشگاه را شامل می

اعضای میزگرد  ردیف عنوان میزگرد

زادهجلیلی قاضیدکتر  و ، دکتر ضرغامیمهندس سیدزاده، فرسجادی، دکتر تابشدکتر   ۱ تعیین الگو مصرفهای چالش

قانعمهندس  دکتر معتمدی و، صفوی، دکتر غیاثی، دکتر هاشمیبنیدکتر 
های آب و فاضالب در شرایط بحران تاب آوری زیرساخت

ویژه سیالببه
۲

، مهندس جمالی، مهندس زادهصراف، دکتر زهرایی، دکتر دلفانی، دکتر اکبرزادهدکتر 

جهانی و مهندس طاهری اصل
از آب خاکستری در محیط شهری استفاده ۳

 :لوح فشرده مقاالت

کنندگان تدوین و به شرکتمموری و فلش صورت لوح فشرده در قالب مقاالت شفاهی و پوستری به همایشمجموعه مقاالت ارائه شده در 

 اهدا شد.  همایشدر 

   :کلینیک صنعت

در موضوعات زیر تشکیل شد: خبرهکنندگان، کلینیک صنعت با حضور کارشناسان منظور پاسخ به سواالت و ابهامات تخصصی شرکتبه

 نشت( )مدیریت آب توزیع هایشبکهبرای موضوع اصلی دکتر حریری  -

 صنعتی هایفاضالب تصفیهبرای موضوع   مهندس نایب -

 فاضالب و آب حوزه در اقتصادی مباحث فر برای موضوعمهندس سجادی -

آمد( در بدون آب )مدیریت آب توزیع هایشبکهبرای موضوع مهندس هنری  ودکتر میرسپاسی  -

 (MBR) پساب بازیافتدکتر شریعتی پژوم برای موضوع  -

 فشار( مدیریت و )هوشمندسازی آب توزیع هایشبکهزاده برای موضوع دکتر جلیلی قاضی -

 :ایشگاه جانبینم

 نیمهندس یهاشرکت زات،یسازنده تجه یهاشرکت شگاهینما نیمجموعه برگزار شد. در ا ۱۲ حضور با یجانب شگاهینما ش،یهماکنار  در

 :است زیر شرح به نمایشگاه در کننده شرکت هایشرکت اسامی. دحضور داشتن یموسسات پژوهش زیمشاور و ن

 پاالی پیرامون مهندسی شرکت -۱

 آمود کاوش کیهانه شرکت -۲

آسیا افراز سنجش شرکت -۳

افراز جهان صنعت بلندای شرکت -۴

نایزه هامون شرکت -۵

هراز کهرود شرکت -۶

 پارس کاریز پرتو شرکت -۷

پرداز ارقام فرآیند شرکت -۸

ژنتیک پژوهشگاه فناوری زیست رشد مرکز -۹

 پالستیک دانا آزمون شرکت -۱۰

 کرسی یونسکو در بازیافت آب -۱۱

 انجمن آب و فاضالب ایران -۱۲
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 :مراسم تقدیر و بزرگداشت

ها زحمت و تالش در عرصه تولید علم و پرورش متخصصان صنعت به پاس سال دو تن از استادان پیشکسوتاز  همایشدر مراسم اختتامیه 

آب که توسط انجمن هدررفت و بازیافت نامه برتر در زمینه مسابقه پایانچهارمین دوره چنین برندگان عمل آمد. همآب و فاضالب تقدیر به

مقاله برتر منتخب براساس نظر  ۱۵ارشد و دکتری معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند. شد، در دو مقطع کارشناسیآب و فاضالب ایران برگزار 

غرفه  ۳ه همرابهو انتخاب مقاله برتر منتخب از میان مقاالت پوستری  ۳محور مقاالت شفاهی و نیز  ۱۲ از و هیئت رئیسه جلسات داوران

اس حامیان مالی کنگره نیز معرفی شده و لوح سپ ،لوح تقدیر و تندیس جشنواره مورد تشویق قرار گرفتند. در نهایت یبرتر نمایشگاه با اهدا

 ها اهدا شد. به آن همایشو تندیس 

  :پیشکسوتان نمونه

استاد دانشکده ) یچشمیدکتر احمد ابر یآقا -۱

 (فیعمران دانشگاه شر یمهندس

 طیاستاد دانشکده مح) انیتراب یدکتر عل یآقا -۲

 (دانشگاه تهران ستیز

برندگان مسابقه پایان نامه برتر:

چهارمین دوره مسابقه پایان نامه برتر که هرساله توسط انجمن آب و فاضالب آموخته دکترا در دانش ۱۷آموخته کارشناسی ارشد و دانش ۳۱

نامه براساس کیفیت محتوا و نگارش، کاربردی بودن، تعداد و کیفیت مقاالت و ثبت داشتند. امتیاز هر پایانشرکت شود ایران برگزار می

میه، در مراسم اختتااختراع، توسط نمایندگان هیئت مدیره انجمن و براساس ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 تقدیر و به هریک از برندگان مسابقه، لوح، تندیس و جوایز نقدی اعطا شد. به شرح زیراین مسابقه از برندگان 
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مقطع
نام و نام 

دگیخانوا
استاد راهنما دانشگاه نامهعنوان رساله/پایان

کارشناسی 

ارشد

-جذب بییترک ندیفرآ از استفاده با روغنی پساب هیتصف یاسر رسولی

کییسرام یغشا با ونیلتراسیکروفیم

 فارسجیخل

بوشهر

 دکتر -عباسی محسن دکتر

فرد هاشمی فیعبداللط دیس

 یداریاپ لیتحل از استفاده با پساب افتیباز برتر نهیگز انتخاب علی آخوندی

عمر چرخه
فینظ سارا دکترتهران

 یمحمود نینگ

بابالن

 هاندهیآال یبعض حذف برای سوپرجاذب یهاتینانوکامپوز ساخت

 یآب یهامحلول از
یلیاردب محقق

 یعل دکتر - یدریح ریام دکتر

 زاده اله نعمت

دکتری

 علی سید

صدرالساداتی

 لوله هایِترك از نشت و فشار رابطه عددی و آزمایشگاهی مطالعه

 اتیلنپلی
بهشتی شهید

 جلیلی محمدرضا دکتر

 زادهقاضی

 منصف حامد

حسابخوش

 هدف با شهری آبرسانی شبکه بهینه برداریبهره و طراحی

 نشت و انرژی مدیریت
زادگان نقاش محمد دکتر گیالن

زادهمحسن یمهد
 با یستیفتوکاتال روشبه پساب از اتان کلرو ید-۲ و۱ حذف

آن یسازمدل و ۲TiO هیپا بر شده سنتز تینانوکامپوز از استفاده

 خواجه

 نیرالدینص

یطوس

یرباقریم احمد دیس دکتر

 :های شهریکاربردی بازچرخانی آب خاکستری در محیطهای برندگان مسابقه ایده

های شهری های کاربردی بازچرخانی آب خاکستری در محیطمسابقه ایدهآب انجمن فراخوان اولین دوره به همت کمیته تخصصی بازیافت 

طرح دریافت شد. برندگان مسابقه پس از بررسی و داوری توسط اعضای کمیته بازیافت  ۱۶منتشر شد و تا پایان تابستان  ۱۳۹۸در بهار سال 

همراه لوح تقدیر اعطا شد.ها بهشرح زیر اعالم شد که در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار گرفته و جوایز آنبه

برتر مقاالت  
مقاالت شفاهی

شماره 

مقاله
ورمحنویسندگانعنوان مقاله

۱۲۴۹
 گیریاندازه دقت بر فشار تغییرات آزمایشگاهی بررسی

 خانگی آب مکانیکی کنتورهای

 ناصر امینی، هاشم مالباشی، سادات آسیه

  محمودی احمد اکبری،

 هایشبکه در ظاهری هدررفت

 آب توزیع

۱۰۷۰ 
 در جامع و یکپارچه چارچوب یک ارائه هایضرورت و الزامات

 شهری آب تقاضای مدیریت هایسیاست ارزیابی

 هانیه تابش، مسعو شاهنگیان، احمدرضا سید

 عباسی مهناز خاشعی، ملیکا صفرپور،
 آب مصرف مدیریت

۱۱۶۳ 
اب آن مقایسه و ایران آب برچسب استاندارد بررسی و تحلیل

پیشرو کشورهای استاندارد

 محمد خورسندی، بابک کلهری، مهدیه

  قیاسوند

 یارتقا و مصرف کاهش

صنعت بخش در آب وریبهره

 جمشیدی شروین شهری آب توزیع شبکه هوشمندسازی الزامات و رویکردها ۱۳۰۸
توزیع هایشبکه هوشمندسازی

 آب

مشهد شهری سپتاژ تصفیه و انتقال ساماندهی، ۱۱۹۶
 حسین تفضلی، محمد سید میثمی، فرهاد

 اسماعیلیان

 پسماند و فاضالب مدیریت

 بازیافت فرایندهای از حاصل

 آب مصرف مدیریت  پوالدرگ بهرام بابایی، آقا اله رحمت آب مصرف کاهش در فرهنگی اقدامات تاثیر ۱۰۷۵

۱۰۲۴
موفق  یسازادهیپ یعوامل اصل یبندچارچوب استخراج و رتبه

 یآب و فاضالب شهر یهادانش در شرکت تیریمد
بازادیشک محمد و یجزائر زادهیموسو فائزه

 شرکت فاضالب تهران

 یهافرآورده پخش یمل شرکت

 رانیا ینفت

۱۲۲۱

 حداقل روشبه آن اقتصادی تحلیل و واقعی هدررفت ارزیابی

 از جامکاران آبرسانی مجتمع: موردی مطالعه شبانه، جریان

 پیشوا شهرستان توابع

 زماندار مهدی پوررجب، رضا همتی، سمیه
 هایشبکه در واقعی هدررفت

 آب توزیع

۱۲۷۲
 صنایع شرکت در پساب حجم و آب مصرف کاهش کارهایراه

 مازندران کاغذ و چوب

 پور،رستم حسن هدایتی، پوررسول ناصر

  فرجی حمیدرضا

 یارتقا و مصرف کاهش

صنعت بخش در آب وریبهره

۱۲۷۷
 رفمص سرانه و کل سرانه مصرف دقیق میزان تعیین و ارزیابی

 بیرجند شهر مختلف هایکاربری در

 زراعتی، جابر سیدزاده، علی مرادی، حسن

  الهی احسان
آب مصرف مدیریت

۱۲۸۶
 پذیریاطمینان شاخص به توجه با ذخیره مخازن بندیرتبه

 (شیراز آبفای ۴ منطقه موردی مطالعه) توزیع شبکه
مردجهان فرزاد مسعودی، محمدحسین

 توزیع هایشبکه هوشمندسازی

 آب
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پوستری مقاالت

شماره 

مقاله
ورمحنویسندگانعنوان مقاله

۱۲۵۸
 تولیدکننده پتروشیمی واحدهای در آب مصرف میزان بررسی

 لردگان پتروشیمی به ویژه نگاه با اوره
آب مصرف مدیریت زادهصراف محمدحسین اصیل، ولی عیسی

۱۲۲۶
 آب شبانه مصرف تعیین در پیشین مطالعات بر مروری

 خانگی مشترکین

 زاده،قاضی جلیلی محمدرضا نوروزی، جواد

 مصلحی ایمان

 هایشبکه در واقعی هدررفت

 آب توزیع

۱۲۵۴
 نشت کاهش منظوربه آب توزیع شبکه هیدرولیکی سازیمدل

 بینالود شهرستان روستایی آب توزیع هایشبکه در

 سلطانی محمد دندانساز، زادهکوچک هاشم

 جنیدی امیر اصل،

 هایشبکه در واقعی هدررفت

 آب توزیع

سمت نام ایده ردیف

 -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 محیطزیست، دانشکده فنی دانشگاه تهران

مهندس سید قاسم رضوی

 مهندس محسن رضائی

مصارف  برایآوری آب تمیز خاکستری استفاده از مخزن جمع

 فضای سبز
۱

 -دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

محیطزیست، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

محمّد علی معّلمیمهندس 

 مهندس نوید یزدیان

استفاده از آب خاکستری حاصل از روشویی مدارس برای آبیاری 

 درون مدارس
۲

دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر ابوالفضل اژدرپور  ۳ آوری بتناستفاده از آب خاکستری در شست وشو، اختالط و عمل

     :برتر نمایشگاههای غرفه

 پرداز ارقام ندیفرا -۱

 آمود کاوش هانهیک -۲

کیژنت پژوهشگاه یفناورستیز رشد مرکز -۳

 :برتر  انحامی

 ساسول ایآر مریپل شرکت -۱
چیقلم آموزشی علمی بنیاد -۲

اصفهان مبارکه فوالد شرکت -۳

:اهدای لوح نمایندگی های انجمن آب و فاضالب ایران

های مختلف های انجمن آب و فاضالب ایران در استانمراسم بر اساس مصوبه هیئت مدیره انجمن، لوح انتصاب تعدادی از نمایندگیدر این 

د:شبه شرح زیر اهدا 

  حمیدرضا صفوی: دانشگاه صنعتی اصفهان و استان اصفهان دکترآقای 

  زهرا جمشیدی: دانشگاه اصفهان دکترخانم 

  آسیه سادات مالباشی: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مهندسخانم 

  علی اکبر قانع: شرکت آب و فاضالب  کاشان مهندسآقای 

  ناصر طالب بیدختی: دانشگاه شیراز و استان فارس دکترآقای 

  اردوان نیکنام: شرکت آب و فاضالب استان فارس مهندسآقای 

  شگاه شهید بهشتیزاده: دانمحمدرضا جلیلی قاضی دکترآقای 

  فر: شرکت آب و فاضالب استان تهرانسیدحسین سجادی دکترآقای 

  اکبر شیرزاد: دانشگاه صنعتی ارومیه دکترآقای 

  خانی: شرکت آب و فاضالب استان قزوینعلی موسی مهندسآقای 

 آقای مهندس حبیب اعالیی: شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان

  رحیم عالی: دانشگاه علوم پزشکی و استان قم دکترآقای 

 کاوه حریری اصلی: شرکت آب و فاضالب استان گیالن دکتر 
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 :های تخصصیکارگاه

 رسانیاطالع و تایید کارگاه ۱۶ مجموع از. داشت اختصاص آموزشی هایکارگاه برگزاری به کامل طوربه آذرماه، ۲۰ چهارشنبه، روز عصر

 شرح زیر است.به هاآن اطالعات که رسید نصاب حد به کارگاه ۶ شده،

مدرس عنوان کارگاه ردیف

یباد یمهندس معصومه مهد  ۱ ییدارا تیریبا تمرکز بر مد داریتوسعه پا یژاپن در راستا یخدمات آب شهر اتیتجرب

یاصل یریدکتر کاوه حر ضربه قوچ و نشت ۲

یدکتر ستار صالح آب عیتوز یهامرتبط در شبکه یهااستیو س یبازساز یهاتیاولو نییتع ۳

یلیکم یمهندس مهد کاهش هدررفت آب یقراردادها ۴

 ۵ مختلف یهایها در کاربرآن یهایکاهنده مصرف و اثربخش یهاپروژه یمختلف اجرا یهاروش حیتشر یزدی زادهنیحس ریام

یعتیپژوم شر دیدکتر فرش  ۶ (یطراح ی)پارامترها یو صنعت یشهر یهاپساب هیدر تصف ییغشا وراکتوریب یبا فناور ییآشنا یکارگاه آموزش

 :بازدید علمی

 تجهیزات سازنده شرکت و قم شهر از نخست بازدید. شد گرفته درنظر کنندگان نامثبت برای بازدید برنامه نیز آذرماه ۲۱ مورخ پنجشنبه روز

 دوم، بازدید .آمد عملبه بازدید کارخانه این از بلندا شرکت مسئولین هماهنگی با و کرده نامثبت آن در نفر ۱۸ کهبود  بلندا مصرف کاهنده

 ۳۰ تیم یک و گرفتصورت همایش روز در و قبل نامثبت که بود تهران اکباتان فاضالب خانهتصفیه و کن آب خانهتصفیه از روزه نیم بازدید

 .شدند اعزام خانه تصفیه دو این از بازدید برای نفره

47%47%

6%

مدیریت مصرف بازیافت سایر موارد
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همایشحامیان علمی 

حامیان معنوی همایش

مالی همایشحامیان 



1398 پاییز، 3، شماره چهارمسال        91  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

های داخلی و خارجیتقویم کنفرانس

سایت کنفرانستاریخ برگزاری محل برگزاریبرگزارکنندهعنوان کنفرانس

هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک 

 ایران

 - هیدرولیک ایرانانجمن 

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران - تهران

 بهمن 17و  16

1۳۹۸
http://www.conf.iha.ir/ 

 یپژوهش یکنفرانس علم نینهم

منابع آب و  تیریو مد یزداریآبخ

 خاک

 -باهنرکرمان  دیدانشگاه شه

و آب  یاریآب یانجمن مهندس

رانیا

 قاتیمرکز تحق

و منابع  یکشاورز

استان کرمان یعیطب

بهمن  ۳0 و 2۹

1۳۹۸
http://www.waterjournal.

ir/news?newsCode=992 

اثرات  یابیارز یمل شیهما نیهفدهم

 رانیا یستیزطیمح

 ستیزطیمح یابیانجمن ارز

 رانیا
تهران

 1 وبهمن  ۳0

1۳۹۸اسفند 

http://iraneia.ir/fa/Annou

ncementDetails.aspx?An

nouncementId=5154 

 نینو یهایآورعلوم و فن یمل شیهما

 ستیز طیو مح یانرژ در آب،

من انج - فیشر یدانشگاه صنعت

 رانیا ستیزطیمتخصصان مح

پژوهشکده  -تهران 

 یدانشگاه صنعت یانرژ

 فیشر

 /1۳۹۸http://weeconf.ir/faاسفند  ۵

با  رعاملیپدافند غ یکنفرانس مل

 یهاساختریحفاظت از ز کردیرو

CIPکشور  یاتیح
تهرانرعاملیپدافند غ یانجمن علم

اسفند  6و  ۵

1۳۹۸
https://www.symposia.ir/

CIPD01 

 یمهندس یکنگره مل نیدوازدهم

 عمران
سهند یدانشگاه صنعت

 یدانشگاه صنعت - تبریز

 سهند

خرداد  ۸و  7

1۳۹۹
http://12-ncce.ir/fa 

 تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیاول

 منابع آب در گذر زمان کپارچهی

و منابع  یدانشگاه علوم کشاورز

 یسار یعیطب

دانشگاه  - یسار

و منابع  یکشاورز

یسار یعیطب

مهر  24و  2۳

1۳۹۹
http://iwrmt2020.sanru.a

c.ir/fa/

سومین کنگره علوم و مهندسی آب و 

 ایران فاضالب

–انجمن آب و فاضالب ایران 

دانشگاه شیراز
 1۳۹۹http://iwwa-conf.irآذر  6تا  4 دانشگاه شیراز –شیراز 

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریعنوان کنفرانس
World Sustainable Development 

Summit (WSDS) 2020 
New Delhi, India 1 January 2020http://wsds.teriin.org/ 

15th IWA International Watershed & 

River Basin Management 

Conference– CANCELLED 

Quy Nohn, Vietnam 9 – 13 February 2020 

https://www.icisequynhon.com/confere

nces/2020/IWA_specialist_conference_

on_water_basin_and_river_manageme

nt/  

2nd IWA Polish Young Water 

Professionals Conference 
Warsaw, Poland 12 – 14 February 2020 http://iwa-ywp.pl/ 

6th IWA Young Water Professionals 

Conference of the BeNeLux 

Luxembourg, 

Luxembourg 
12 – 14 February 2020 http://www.ywpbenelux.org/ 

AWA/IWA Australia-New Zealand 

Young Water Professionals 

Conference 2020 

Australia, Brisbane 12 – 14 February 2020 

https://www.awa.asn.au/Shared_Conte

nt/Events/Event_Display.aspx?EventK

ey=YWPNC20&WebsiteKey=9dc929a

7-973a-452a-8ebd-7ac0870e5ba9 

IWA Conference Water in Industry 

2020 
Nanjing, China 

30 March – 2 April 

2020 
http://www.iwa-win.org/ 

IWA YWP UK Conference Cardiff 

2020 

United Kingdom, 

Cardiff 
15 – 17 April 2020 

https://www.instituteofwater.org.uk/eve

nts-info/?id=1125 

Digital Water Summit Spain, Bilbao 27 – 30 April 2020 https://digitalwatersummit.org/ 

6th IWA International Symposium 

on Water, Wastewater and 

Environment in Ancient 

Civilizations: Traditions and 

Cultures 

Istanbul, Turkey 28 – 30 April 2020 http://wwetc2020.eap.gr/ 

http://www.conf.iha.ir/
http://www.waterjournal.ir/news?newsCode=992
http://www.waterjournal.ir/news?newsCode=992
http://iraneia.ir/fa/AnnouncementDetails.aspx?AnnouncementId=5154
http://iraneia.ir/fa/AnnouncementDetails.aspx?AnnouncementId=5154
http://iraneia.ir/fa/AnnouncementDetails.aspx?AnnouncementId=5154
http://weeconf.ir/fa/
https://www.symposia.ir/CIPD01
https://www.symposia.ir/CIPD01
http://12-ncce.ir/fa
http://iwrmt2020.sanru.ac.ir/fa/
http://iwrmt2020.sanru.ac.ir/fa/
http://wsds.teriin.org/
https://www.icisequynhon.com/conferences/2020/IWA_specialist_conference_on_water_basin_and_river_management/
https://www.icisequynhon.com/conferences/2020/IWA_specialist_conference_on_water_basin_and_river_management/
https://www.icisequynhon.com/conferences/2020/IWA_specialist_conference_on_water_basin_and_river_management/
https://www.icisequynhon.com/conferences/2020/IWA_specialist_conference_on_water_basin_and_river_management/
http://iwa-ywp.pl/
http://www.ywpbenelux.org/
https://www.awa.asn.au/Shared_Content/Events/Event_Display.aspx?EventKey=YWPNC20&WebsiteKey=9dc929a7-973a-452a-8ebd-7ac0870e5ba9
https://www.awa.asn.au/Shared_Content/Events/Event_Display.aspx?EventKey=YWPNC20&WebsiteKey=9dc929a7-973a-452a-8ebd-7ac0870e5ba9
https://www.awa.asn.au/Shared_Content/Events/Event_Display.aspx?EventKey=YWPNC20&WebsiteKey=9dc929a7-973a-452a-8ebd-7ac0870e5ba9
https://www.awa.asn.au/Shared_Content/Events/Event_Display.aspx?EventKey=YWPNC20&WebsiteKey=9dc929a7-973a-452a-8ebd-7ac0870e5ba9
http://www.iwa-win.org/
https://www.instituteofwater.org.uk/events-info/?id=1125
https://www.instituteofwater.org.uk/events-info/?id=1125
https://digitalwatersummit.org/
http://wwetc2020.eap.gr/
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13th IWA Specialised Conference on 

Design, Operation and Economics of 

Large Wastewater Treatment Plants 

Vienna, Austria 10 – 14 May 2020 http://www.lwwtp2020.net/ 

12th Eastern European Young Water 

Professionals Conference: Water for 

All – Water for Nature, Reliable 

Water Supply, Wastewater 

Treatment 

Riga, Latvia 20 – 23 May 2020 http://iwa-ywp.eu/ 

6th International Symposium on 

Knowledge and Capacity for the 

Water Sector: From capacity 

development to implementation 

science (Supported) 

Delft, Netherlands 27 – 29 May 2020 http://capdevsymposium.un-ihe.org/ 

LET2020 – The 17th IWA Leading 

Edge Conference on Water and 

Wastewater Technologies 

Reno, USA 1 – 5 Jun 2020 https://iwa-let.org/ 

Water Loss 2020 Shenzhen, China 7 – 10 June 2020 
https://www.waterloss2020.org/en/inde

x.html

Nutrient Removal and Recovery 

Conference 
Espoo, Finland 8 – 12 June 2020 http://www.iwa-nrr.org/ 

5th International Conference on 

Ecotechnologies for Wastewater 

Treatment (ecoSTP2020) 

“Impacting the environment with 

innovation in wastewater treatment” 

Milano, Italy 22 – 26 Jun 2020 http://www.ecostp2020.polimi.it/ 

Singapore International Water Week 

– Water Convention 2020
Singapore, Singapore 5 – 9 July 2020 

https://www.siww.com.sg/events/detail

s/water-convention-2020 

1st IWA Non-Sewered Sanitation 

Conference 
South Africa, Pretoria 21 – 24 July 2020 https://iwa-nss.org/ 

WRRmod2020: 7th IWA Water 

Resource Recovery Modelling 

Seminar 

Arosa, Switzerland 22 – 26 August 2020 https://www.wrrmod2020.org/ 

17th Specialised Conference on 

Small Water and Wastewater 

Systems and 9th Specialised 

Conference on Resources Oriented 

Sanitation 

Belo Horizonte, Brazil 
14 – 17 September 

2020 

https://iwa-network.org/events/17th-

specialised-conference-on-small-water-

and-wastewater-systems-and-9th-

specialised-conference-on-resources-

oriented-sanitation/  

4th Regional IWA Diffuse Pollution 

Conference 
Austria, Vienna 

14 – 17 September 

2020 
http://www.iwa-dipcon.org/ 

IWA World Water Congress & 

Exhibition 2020 
Copenhagen, Denmark 18 – 23 October 2020 http://worldwatercongress.org/ 

2nd Latin American and Caribbean 

Young Water Professional 

Conferences: Towards Sustainable 

Development 

Colombia, Manizales 9 – 12 November 2020 http://www.ucm.edu.co/iwa2020/ 

IWA Biofilms 2020 Conference: 

Processes in Biofilms: Fundamentals 

to Applications 

Thailand, Phuket 8 – 12 December 2020 

https://iwa-network.org/events/iwa-

biofilms-2020-conference-processes-

in-biofilms-fundamentals-to-

applications/  

Transcend – Evolve – Sustain 

Technoscape 2020 First IWA-YWP 

Trans-Asia Conference on Smart 

Technologies for Water and 

Wastewater Treatment 

Vellore, India 
16 – 19 December 

2020 
https://iwa-ts2020.org/ 

13th IWA International Conference 

On Water Reclamation and Reuse 
India, Chennai 17 – 21 January 2021 http://iwareuse2021.com/ 

The 5th International Conference on 

Water Economics, Statistics and 

Finance; The International 

Conference on Rethinking 

Treatment with Asset Management 

Porto, Portugal 19 – 21 May 2021 

https://iwa-network.org/events/joint-

conference-the-5th-international-

conference-on-water-economics-

statistics-and-finance-the-international-

conference-on-rethinking-treatment-

with-asset-management/  

13th IWA Conference on 

Instrumentation, Control and 

Automation 

Beijing, China 
12 – 16 September 

2021 

http://www.iwa-

network.org/events/13th-iwa-

conference-on-instrumentation-control-

and-automation/ 

IWA Conference on Sustainable 

Sludge Management 
Beijing, China 10 – 12 October 2021 

http://www.iwa-

network.org/events/iwa-conference-on-

sustainable-sludge-management/ 

http://www.lwwtp2020.net/
http://iwa-ywp.eu/
http://capdevsymposium.un-ihe.org/
https://iwa-let.org/
https://www.waterloss2020.org/en/index.html
https://www.waterloss2020.org/en/index.html
http://www.iwa-nrr.org/
http://www.ecostp2020.polimi.it/
https://www.siww.com.sg/events/details/water-convention-2020
https://www.siww.com.sg/events/details/water-convention-2020
https://iwa-nss.org/
https://www.wrrmod2020.org/
https://iwa-network.org/events/17th-specialised-conference-on-small-water-and-wastewater-systems-and-9th-specialised-conference-on-resources-oriented-sanitation/
https://iwa-network.org/events/17th-specialised-conference-on-small-water-and-wastewater-systems-and-9th-specialised-conference-on-resources-oriented-sanitation/
https://iwa-network.org/events/17th-specialised-conference-on-small-water-and-wastewater-systems-and-9th-specialised-conference-on-resources-oriented-sanitation/
https://iwa-network.org/events/17th-specialised-conference-on-small-water-and-wastewater-systems-and-9th-specialised-conference-on-resources-oriented-sanitation/
https://iwa-network.org/events/17th-specialised-conference-on-small-water-and-wastewater-systems-and-9th-specialised-conference-on-resources-oriented-sanitation/
http://www.iwa-dipcon.org/
http://worldwatercongress.org/
http://www.ucm.edu.co/iwa2020/
https://iwa-network.org/events/iwa-biofilms-2020-conference-processes-in-biofilms-fundamentals-to-applications/
https://iwa-network.org/events/iwa-biofilms-2020-conference-processes-in-biofilms-fundamentals-to-applications/
https://iwa-network.org/events/iwa-biofilms-2020-conference-processes-in-biofilms-fundamentals-to-applications/
https://iwa-network.org/events/iwa-biofilms-2020-conference-processes-in-biofilms-fundamentals-to-applications/
https://iwa-ts2020.org/
http://iwareuse2021.com/
https://iwa-network.org/events/joint-conference-the-5th-international-conference-on-water-economics-statistics-and-finance-the-international-conference-on-rethinking-treatment-with-asset-management/
https://iwa-network.org/events/joint-conference-the-5th-international-conference-on-water-economics-statistics-and-finance-the-international-conference-on-rethinking-treatment-with-asset-management/
https://iwa-network.org/events/joint-conference-the-5th-international-conference-on-water-economics-statistics-and-finance-the-international-conference-on-rethinking-treatment-with-asset-management/
https://iwa-network.org/events/joint-conference-the-5th-international-conference-on-water-economics-statistics-and-finance-the-international-conference-on-rethinking-treatment-with-asset-management/
https://iwa-network.org/events/joint-conference-the-5th-international-conference-on-water-economics-statistics-and-finance-the-international-conference-on-rethinking-treatment-with-asset-management/
https://iwa-network.org/events/joint-conference-the-5th-international-conference-on-water-economics-statistics-and-finance-the-international-conference-on-rethinking-treatment-with-asset-management/
http://www.iwa-network.org/events/13th-iwa-conference-on-instrumentation-control-and-automation/
http://www.iwa-network.org/events/13th-iwa-conference-on-instrumentation-control-and-automation/
http://www.iwa-network.org/events/13th-iwa-conference-on-instrumentation-control-and-automation/
http://www.iwa-network.org/events/13th-iwa-conference-on-instrumentation-control-and-automation/
http://www.iwa-network.org/events/iwa-conference-on-sustainable-sludge-management/
http://www.iwa-network.org/events/iwa-conference-on-sustainable-sludge-management/
http://www.iwa-network.org/events/iwa-conference-on-sustainable-sludge-management/


1398 پاییز، 3، شماره چهارمسال      93   نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

اعضای حقوقی انجمن

معین زیست آریا

شرکت مهندسی حلیل آب پایدار
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های عضو انجمنمعرفی شرکت

ارقام پرداز ندیشرکت فرا

 نیتام نهیو متخصص در زم دکنندهیتول نیعنوان اولبهارقام پرداز  ندیفرآ انیبنشرکت دانش

آب،  یهاابینشت اب،یمارکر اب،یکابل  ،ابی لوله اب،یفلزی )رسطحیز آشکارساز یهادستگاه

GPR  شرکت یو انحصار یرسم ندهینما (...و Fuji Tecom ژاپن وSensor & 

Software،Inuktan  ،Plasticase  کانادا وMerytronic از  یکامل مجموعهی رفعبا م ایانپاس

 در ییاجرا یهانهیو کاهش هز یسازنهیبهبرای  ایروز دن یهادستگاه نیو کارآمدتر نیدتریجد

  .دینمایم تیالعدرکشور ف ساتیتاس تعصن

 آبرانمهندسین مشاور شرکت 

 زمینه در که است ایران در مهندسی نوآور و پیش رو هایشرکت از یکی مهندسین مشاور آبران

خانه آب و و نظارت بر اجرای شبکه تاسیسات آب و فاضالب شهری و روستایی، تصفیه طراحی

متری و کنترل و تله هایسیستم آب بدون درآمد، هایطرح کن،شیرینو لجن، آب فاضالب

 نماید. آموزش فعالیت می

و خارج  رانیدر سراسر ا یندگیدفتر نما 10از  شیمشاور آبران با ب نیدر حال حاضر، مهندس

 نهیمتخصص و مجرب در زم نیمهندساز نفر  100از  شیاز خدمات ب یریگاز کشور و با بهره

در تخصص آب و فاضالب  1 هیپا یو برنامه دارا تیریو نظارت، از طرف سازمان مد یطراح

  شناخته شده است.

شاخص شرکت، انجام مطالعات طرح جامع آب شرب و صنعت در سطح  یهاجمله پروژه از

زنجان  ن،یقزو یهاقرارداد شامل استان 3صورت جداگانه و در قالب که به استسه استان کشور 

.ندآییمرحله اجرا درمبه جیتدرانجام شده و به 1387از سال  لیو اردب

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب

ه خدمات ئبا هدف ارا 1359آب و فاضالب در سال  قاتیمشاور طرح و تحق نیشرکت مهندس

 ،یآب و فاضالب شهر یهاخانههیو نظارت بر شبکه و تصف یمطالعات، طراح نهیدر زم یمهندس

و  افتیباز ست،یزطیحفظ مح یمدرن و کاربرد یهاروش یو بررس قیتحق ،یصنعت ،ییروستا

از تخصص  یریگشرکت با بهره نیا .دش سیفاضالب تاس یهاخانههیتصفاستفاده مجدد از پساب 

 نیدتریمختلف علوم آب و فاضالب و مجهز بودن به جد یهانهینفر کارشناس در زم 200بالغ بر 

ستگاهیها، اشبکه یطراح نهیدر زم وسته،یهم پشبکه منسجم و به کیدر  یتخصص ینرم افزارها

و  یبردارنقشه ،یسطح یهاآب یآورآب و فاضالب، جمع یهاخانههیپمپاژ، مخازن، تصف یها

از جمله تهران، مشهد،  رانیشهر بزرگ و کوچک ا 80از  شیها در بطرح ینظارت بر اجرا

 و .... تالش نموده است. اسوجیاصفهان، کرج، اراک، زاهدان، خرم آباد، 
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آب و فاضالب ایرانروند عضویت در انجمن 

انجمن آب و فاضالب  در خود برای شروع فرآیند عضویتشود تا های مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت میمندان به حوزهاز عالقه

به دریافت نام کاربری و رمز  ، اقدام، به سایت انجمن مراجعه و با ایجاد حساب کاربری در سایتhttp://irwwa.ir ، از طریق لینکایران

تکمیل فرم عضویت حقیقی، عضویت خود را در سپس وارد حساب کاربری خود شده و گزینه عضویت را انتخاب نموده و با  کنند.ورود اقدام 

. مراحل پرداخت حق عضویت و اعطای کارت پس از ارسال ایمیل تأییدیه از سوی انجمن، شروع خواهد شد.دنینماانجمن تکمیل 

اعضای حقیقی حق عضویت

مبلغ )ریال( نوع 

و  1396و  1395حق عضویت با تاخیر سالهای 

)به ازای هر سال( 1397
550000

1000000 (1399و  1398حق عضویت دو ساله )

1800000 (1401تا  1398چهار ساله با تخفیف ) حق عضویت

)درصورت  هزینه صدور و ارسال کارت عضویت

 تمایل به دریافت کارت غیرکاغذی(
300000

 

 اعضای حقوقی حق عضویت

(الیساالنه )ر تیحق عضو نوع شرکت

 3000000 کوچک

 6000000 متوسط

 10000000 بزرگ

  135720623 :حساب شماره

IR930180000000000135720623 :شماره شبا

 5859-8370-0012-6256 :شماره کارت مجازی

 ( به نام انجمن آب و فاضالب ایران 187شعبه اردیبهشت )کد  بانک تجارت

ید.فرمایارسال ( info@irwwa.ir)اسکن فیش واریزی را به ایمیل انجمن لطفا 

 هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن

مبلغ )ریال( نوع

 12500000 صفحه در یک شماره 1

 25000000 صفحه در یک شماره 2

 50000000 *صفحه در چهار شماره پیاپی 1

 80000000 *صفحه در چهار شماره پیاپی 2

سال عضویت حقوقی انجمن* شامل یک

 فاضالب ایرانآب و مزایای عضویت در انجمن 

ها(عضویت حقوقی )شرکت عضویت حقیقی مزایای عضویت

 بزرگ متوسط کوچک وابسته پیوسته

%20 %15 %10 %20 %20 های انجمنتخفیف شرکت در کنفرانس

%20%15%10- -های انجمنتخفیف شرکت در نمایشگاه

%20 %15 %10 %20 %20 انجمن های آموزشیتخفیف شرکت در دوره

%20 %15 %10 %20 %20 ها و بازدیدهای انجمنتخفیف شرکت در کارگاه

%20 %15 %10 %20 %20 تخفیف چاپ مقاالت در مجالت انجمن

%20%20%20- -*انجمن مجالتچاپ آگهی در تخفیف

%20%15%10%20%20تخفیف خرید مقاله از مجالت انجمن

%20%15%10%20%20تخفیف خرید انتشارات انجمن

* * * * *نامه عضویت در انجمنامکان صدور معرفی

* * * * *های انجمنها و کارگروهها، گردهماییرسانی و امکان حضور در نشستاطالع

دسترسی به اطالعات سایت انجمن
* * * * *دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

* * * * *های بارگذاری شده در سایتدسترسی به آموزش

http://irwwa.ir/
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تمقاال راهنمای نگارش

سازی مقاله مطابق راهنمای نویسندگان محترم پس از آماده

نام در سامانه الکترونیک مجله علوم تدوین مقاالت، از طریق ثبت

توانند وارد می  jwwse.ir و مهندسی آب و فاضالب به آدرس

های مربوطه، مقاله صفحه شخصی خود شده و با تکمیل بخش

خود را ارسال نمایند.

 توجه به نکات زیر در ارسال مقاله ضروری است:

نام در سامانه الکترونیک ارسال مقاله منحصرا از طریق ثبت-

شود.مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب انجام می

د، نمایدم اقدام به ارسال مقاله میای که برای بار چننویسنده-

حتما باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود نسبت به ارسال 

هیچ عنوان دوباره در سامانه ثبت نام نکند.مقاله اقدام نموده و به

وارد کردن اسامی و اطالعات کامل تمامی نویسندگان در -

سامانه و در محل مربوط به مشخصات نویسندگان مقاله، الزامی 

 ست.ا

نویسندگان در طی مراحل ارسال مقاله، در قسمت نامه به -

شوند که مقاله صرفا برای مجله علوم و سردبیر، متعهد می

مهندسی آب و فاضالب تهیه شده و برای چاپ یا ارزیابی به مجله 

 دیگری ارائه نشده است.

ها با ارسال یک نویسندگان در قسمت ارسال فایل-

مه نویسندگان رسیده است، حق چاپ که به امضای ه word فایل

. نمایندمقاله را به مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب واگذار می

 صورت مقاله در روند داوری قرار نخواهد گرفت.در غیر این

 کنند شاملهایی که نویسنده در مرحله اولیه ارسال میفایل-

بدون نام  pdfمقاله بدون نام نویسندگان، فایل  word فایل

ویسندگان، فایل مشخصات کامل نویسندگان و فایل اصلی ن

افزاری مربوطه است.ها در محیط نرمشکل

 :دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت 

مجله علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب به زبان فارسی و با 

شود. تعداد صفحات مقاله کامل و نیز چکیده انگلیسی چاپ می

صفحه قابل  6تا  4یادداشت فنی بین صفحه و  12مروری حداکثر 

زمان در به ذکر است که مقاله ارسالی نباید هم چاپ است. الزم

 مجله دیگری چاپ شده یا تحت داوری باشد.

با توجه به آیین نامه جدید نشریات وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری، از این پس امکان چاپ مقاالت پژوهشی نیز وجود دارد و 

)پژوهشی، ترویجی، یادداشت فنی( در باالی آن درج نوع هر مقاله 

خواهد شد.

 های الزمفایل

های زیر را برای هنگام ثبت مقاله، فایلنویسنده مسئول مقاله به

 نماید:دفتر مجله از طریق سامانه ارسال می

مقاله بدون نام نویسندگان، که شامل کلیه اجزا و  word فایل -

ها در جای خود جانمایی ا و جدولهمحتویات مقاله است و شکل

 اند.شده

مقاله بدون نام نویسندگان که شامل کلیه اجزا و  pdf فایل -

ها در جای خود جانمایی ها و جدولمحتویات مقاله است و شکل

اند.شده

 فایل مشخصات نویسندگان. -

ای است که نویسندگان با : نامه(Copy Right) حق چاپ فایل -

ارسال مقاله فقط برای مجله علوم و مهندسی آب و مضمون تعهد 

کنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که قرار فاضالب تهیه می

نمایند )نمونه این نامه در زمان ثبت است چاپ شود، ارسال می

مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است(.

2013 افزار: نرمچینیافزار حروفنرمMicrosoft Word

 :واژه تجاوز  15کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از  عنوان

 کند.نمی

 گان(:نام نویسنده(

شود، در یک فایل جداگانه همان ترتیبی که در مقاله چاپ میبه

)گان( شود. عناوین دانشگاهی نویسندهطور کامل آورده میبه

ر، دانشگاه، شهترتیب نویسنده: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، به

ترتیب شود. عناوین غیر دانشگاهی نیز بهکشور نشان داده می

عنوان آخرین مدرک دانشگاهی، سمت، محل کار، شهر و کشور 

همراه پست نشان داده شود. ثبت اسامی تمامی نویسندگان به

الکترونیکی و اطالعات تماس ایشان در سامانه الزامی است. با 

مجله برای پیشبرد وضعیت مقاالت،  توجه به سیستم الکترونیک

شود که شود، لذا تاکید میمقاله مستقیماً برای داور ارسال می

)گان( باشد. در غیر های ارسالی به مجله فاقد نام نویسندهفایل

صورت تا اصالح شدن فایل، ارسال مقاله برای داوران متوقف این

 شود.می

 :نام مؤسسه

نگلیسی منطبق بر نام مصوب و نام مؤسسه در بخش فارسی و ا

رایج مؤسسه است )نام رسمی مندرج در سربرگ رسمی مؤسسات، 

 ها، سازمانها و ...(.دانشگاه

 :چکیده فارسی

ها )روش تحقیق(، نتایج و بحث و شامل مقدمه، مواد و روش

و حداکثر  150گیری است. حداقل تعداد کلمات در چکیده نتیجه

 کلمه باشد. 250

 باید دقیقًا معادل چکیده فارسی باشد. لیسی:چکیده انگ 

 های کلیدی فارسی و انگلیسی:واژه

باید یکسان و شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد 

 ها است.که موضوع تحقیق، بیشتر پیرامون آن

:متن مقاله
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متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل یک فایل ورد با قلم 

 Times برای زبان فارسی و قلم  12با اندازه  B Nazanin نازک

New Roman  برای زبان انگلیسی و با فاصله بین  10با اندازه

صورت تک ستونی و یک فایل با سانتیمتر به 5/1خطوط 

مقاله، یک مقاله کامل و  word شود. فایلارائه می pdf فرمت

 ها وشامل تمامی اجزای ضروری است و با جانمایی درست شکل

صورت کامل و با ، مقاله بهpdf شود.  در فایلها ارائه میجدول

طور که شود. همانها ارائه میها و جدولجانمایی درست شکل

اسامی و مشخصات  pdf و word اشاره شد، در هر دو فایل

 شوند.میطور کامل حذف نویسندگان به

ها )روش مقدمه، مواد و روش ده،یچک یهامتن مقاله شامل بخش

ها شکل نیو مراجع و همچن یریگجهیو بحث، نت جی(، نتاقیتحق

مقاله  یدر انتها یها است. در صورت لزوم، بخش قدردانو جدول

مختلف متن و  یها. بخششودیو قبل از بخش مراجع نوشته م

یم یگذارشماره بیترتتمام سطرها به نطوریهمه صفحات و هم

 .شوند

زبان اصلی معادل انگلیسی کلمات فارسی که نیاز به توضیح به -

صورت روند، بهکار میبار در مقاله بهدارد، وقتی برای اولین

 ها در هر صفحهشوند. زیرنویسزیرنویس در صفحه مربوط درج می

با گذاردن شماره فارسی در گوشه باالی آخرین حرف از کلمه، در 

شود.متن مشخص می

 ها:شکل ها وجدول

مقاله با کیفیت مناسب  word در صفحات جداگانه در انتهای فایل

گذاری شده و ها شمارهها و شکلشوند. همه جدولچاپ ارائه می

. شودعنوان جدول در باالی آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته می

« چه، کجا و کی»ها باید سه ویژگی در عنوان جداول و نمودار

 های دبیبرای محتوای آن مشخص شود. مثأل نوشته شود: نوسان

. 1۳۹5علی شهر اصفهان در سال  در تصفیه خانه بابا شیخآب خام 

در ضمن اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است، به 

شود و مرجع موردنظر در آخر عنوان جدول یا شکل اشاره می

شود. همچنین ارسال مشخصات مأخذ در بخش مراجع درج می

ای هربرگ دادهافزاری به همراه کاها در محیط نرمفایل اصلی شکل

ها و مقاله، تمامی شکل pdf نمودار نیز ضروری است. در فایل

 شوند.ها در محل خودشان در متن مقاله جانمایی میجدول

که در مقاله از عکس استفاده شده باشد، ارسال فایل در صورتی -

 اصلی آن الزامی است.

اند، افزارهای تخصصی تهیه شدهدر مورد نمودارهایی که با نرم -

 های رسم نمودار نیز ضروری است.ارسال کاربرگ داده

 :معادالت

صورت خوانا با حروف و عالئم مناسب با استفاده معادالت به

شوند. واحدها برحسب واحد تهیه می Microsoft Equation از

 شوند.گذاری میترتیب شماره( و معادالت بهSIالمللی )بین

 :مراجع

نویسی هاروارد جله براساس شیوه مرجعنگارش مراجع در این م

صورت انگلیسی منظور اشاره به مرجع بهاست. در متن مقاله به

نویسی شود و در انتهای مقاله مرجع)نویسنده، سال( عمل می

صورت الفبایی است. ارجاع در داخل متن به بیش از یک مرجع به

( از ;)این صورت است که مراجع با نقطه ویرگول در کنار هم، به

زبان شوند. الزم به ذکر است که همه مراجع فارسی بههم جدا می

شوند. فقط مراجعی که در متن مقاله انگلیسی ترجمه و ارائه می

شوند. تاکید ها اشاره شده است، در بخش مراجع آورده میبه آن

 -شود که در بخش فهرست مراجع نام تمامی مجالتمی

صورت کامل درج و غیره به هاکنفرانس -موسسات -انتشارات

( Abbreviationها )کار بردن نام اختصاری آنشود و از بهمی

شود. در متن مقاله نام نویسندگان مراجع فارسی خودداری می

صورت انگلیسی( نوشته صورت فارسی( و مراجع انگلیسی )به)به

که نویسندگان تا دو نفر باشند، نام هر دو شود. در صورتیمی

که بیش از دو نفر باشند، از عبارت )و ه و در صورتینویسند

شود.در متن مقاله استفاده می (.et alهمکاران( یا )

 :مقاله فارسی

بینی پیش"(، 1۳۹۳تابش، م., بهبودیان، ص.، و بیگی، س.، )

، "بلندمدت تقاضای آب شرب )مطالعه موردی: شهر نیشابور(

 .25-14(، ۳)10، تحقیقات منابع آب ایران

های فاضالب با تحلیل ریسک سیستم“(، 1۳۹2عنبری، م.، )

نامه کارشناسی ارشد ، پایان”های بیزیناستفاده از شبکه

های فنی دانشگاه آب، پردیس دانشکده-مهندسی عمران

تهران، تهران، ایران.

 فارسی غیر مقاله:
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به مجله  1۳۹8فاضالب ایران، کلیه مقاالتی که از ابتدای سال 

هزار ریال برای هزینه داوری و   500ارسال می شود باید مبلغ 

 برای هزینه یک میلیون ریال مبلغ درصورت پذیرش مقاله نیز

های مقاله همراه فایلحساب انجمن واریز و فیش آن را بهشار بهانت

 .در سایت نشریه بارگزاری کنند

http://www/
http://www/



