اخبار انجمن
اخبار و فعالیت های عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سه ماهه چهارم سال  1398بهشرح زیر است:



انتشار سومین شماره از سال چهارم نشریه علمی  -ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
راهاندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه صنعتی اصفهان به نمایندگی دکتر حمیدرضا صفوی ()98/10/05



راهاندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه اصفهان به نمایندگی دکتر شروین جمشیدی ()98/10/05



راهاندازی نمایندگی انجمن در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به نمایندگی خانم مهندس آسیه سادات مالباشی ()98/10/05




برگزاری اولین جلسه هماهنگی نمایندگان انجمن در استان اصفهان ()98/10/05
راهاندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه شهید بهشتی به نمایندگی آقای دکتر محمدرضا جلیلی قاضیزاده ()98/10/07



برگزاری مراسم تقدیر از کادر اجرایی همایش مدیریت مصرف ()98/10/15



برگزاری سومین جلسه شورای سیاست گذاری سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()98/10/17




راهاندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه شیراز به نمایندگی آقای دکتر ناصر طالب بیدختی ()98/10/17
راهاندازی نمایندگی انجمن در شرکت آب و فاضالب استان فارس به نمایندگی آقای مهندس اردوان نیکنام ()98/10/17



راهاندازی نمایندگی انجمن در شرکت آب و فاضالب شهرستان کاشان به نمایندگی آقای مهندس علیاکبر قانع ()98/10/24



راهاندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه کاشان به نمایندگی خانم دکتر زهرا جمشیدزاده ()98/10/24




برگزاری سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()98/10/26
برگزاری جلسه هفتم هیئت تحریریه نشریه انجمن ()98/10/26



انتشار نظرات انجمن در مورد گزارش هیئت ویژه سیالب ()98/10/26



مالقات با معاون تحقیقات وزیر نیرو ()98/10/30





مالقات با مدیران آموزش و تحقیقات وزارت نیرو ()98/10/30
انتشار چهل و ششمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (دی )98
برگزاری چهارمین جلسه کمیته تخصصی کیفیت آب ()98/11/02



راهاندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه صنعتی ارومیه به نمایندگی دکتر اکبر شیرزاد ()98/11/15



حمایت معنوی و شرکت در نمایشگاه جانبی همایش هیدرولیک ( 16و )98/11/17








سخنرانی کلیدی آقای دکتر طالب بیدختی (عضو هیئت مدیره انجمن) در هجدهمین همایش ملی هیدرولیک ()98/11/16
اعالم عمومی کسب رتبه  Aدر ارزشیابی سال  1397با امتیاز )98/11/20( 1109/75
انتخاب عضو هیئت مدیره انجمن در کمیته تخصصی مدیریت آب و پساب کارگروه راهبری مدیریت سبز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
()98/11/21
عضویت نماینده انجمن آب و فاضالب ایران در کمیته مدیریت مصرف آب وزارت نیرو ()98/11/26
امضای تفاهمنامه با موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو ()98/11/30
انتشار چهل و هفتمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (بهمن )98



فراخوان پنجمین دوره "انتخاب پایان نامه برتر" ()98/12/01



انتشار پوستر سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()98/12/01



انتشار چهل و هشتمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (اسفند )98
فهرست برنامههای عمومی انجمن در اسفندماه که به دلیل شیوع بحران کرونا به تعویق افتاد:



جلسه کمیته تخصصی تلفات آب در روز  4اسفند







جلسه اتحادیه انجمنهای علوم آب در روز  6اسفند
جلسه کمیته تخصصی بازیافت در روز  11اسفند
برنامه بزرگداشت روز ملی آب و نشست تخصصی کمیته کیفیت آب با موضوع چالشهای استفاده از دستگاههای تصفیه خانگی در
دانشکده فنی دانشگاه تهران در روز  13اسفند
جلسه هیئت مدیره انجمن در روز  13اسفند
نشست تخصصی در مورد استفاده از پساب برای دریاچه ارومیه در روز  20اسفند در محل ستاد احیای دریاچه ارومیه
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معرفی نمایندگان انجمن

زندهیاد علی اکبر قانع ،نماینده انجمن در شرکت آب و فاضالب کاشان
علی اکبر قانع دارای دکتری مدیریت کسب وکار بود .ایشان  22سال سابقه خدمت در صنعت آب و فاضالب
را داشته و مدیر امور آب و فاضالب شهرستان آران و بیدگل ،معاونت خدمات مشترکین ودرآمد ،معاونت
برنامهریزی و منابع انسانی ،عضویت در هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب کاشان و عضو مرکز تحقیقات
علمی -کاربردی آب ،خشکسالی و تغییر اقلیم دانشگاه کاشان مناصبی است که در کارنامه اجرایی و مدیریتی
ایشان وجود دارد .تدوین و پیادهسازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان با توجه به ساختار و تشکیالت صنعت
آب و فاضالب ،مستندسازی تجربیات متخصصین و خبرگان صنعت آب و فاضالب ،نگارش بیش از  10مقاله
علمی وپژوهشی و برگزاری همایش ،کنفرانس و نشستهای علمی از فعالیتهای شاخص علمی و پژوهشی
ایشان بوده است.
انجمن آب و فاضالب ایران درگذشت نابهنگام آقای مهندس علی اکبر قانع را به خانواده محترم
و جامعه آب و فاضالب کشور تسلیت گفته و برای ایشان آرامش و علو درجات و برای خانواده
ایشان صبر جمیل و اجر اخروی آرزومند است
زهرا جمشیدزاده ،نماینده انجمن در دانشگاه کاشان
دکتر زهرا جمشیدزاده در  26مهر  1355در شهر کاشان دیده بهجهان گشود و تحصیالت خود را تا پایان
دبیرستان در کاشان بهاتمام رسانید .پس از دوران دبیرستان ،در دانشگاه صنعتی اصفهان در سالهای 1374
تا  1378در رشته مهندسی عمران-عمران مشغول به تحصیل شد .پس از اتمام دوره کارشناسی به کاشان
بازگشت و بهعنوان مدرس گروه معماری دختران دانشکده فنی و حرفهای رجایی کاشان بهتدریس پرداخت
و همزمان با دفتر فنی معاونت عمرانی دانشگاه آزاد کاشان همکاری نمود .در مهر سال  1381فعالیت حرفهای
خود را به عنوان مسئول دفتر فنی سازمان عمران و بهسازی شهر کاشان آغاز نمود که تا مهر  1383ادامه
داشت .در سال  1384برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد عمران -آب دانشکده فنی دانشگاه
تهران پذیرفته شد و پس از آن در سال  1387در مقطع دکتری تخصصی عمران -آب دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی تهران مشغول به تحصیل شد .در سال  1391یک دوره کوتاه مدت تحقیقاتی در زمینههای
مدلسازی و بهینه سازی جریان آب زیرزمینی در دانشگاه ایالتی لویزیانا آمریکا را گذراند .بعد از اتمام
تحصیالت اکادمیک ،در سال  1393بهعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در گروه عمران دانشکده
مهندسی مشغول بهکار شد .تالیف یک جلد کتاب با عنوان آبهای زیرزمینی ،چاپ چندین مقاله علمی در
مجالت معتبر خارجی و علمی پژوهشی داخلی و کنفرانسهای معتبر علمی داخلی و همچنین انجام یک
طرح پژوهشی با شرکت آب و فاضالب کاشان از جمله فعالیتهای پژوهشی وی در طول مدت اشتغال در
دانشگاه کاشان بوده است.
شروین جمشیدی ،نماینده انجمن در دانشگاه اصفهان
دکتر شروین جمشیدی دارای مدرک دکتری مهندسی محیطزیست از دانشگاه تهران ()1394؛ کارشناسی
ارشد مهندسی عمران (آب و فاضالب) از دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ( )1390و کارشناسی
مهندسی عمران (آب) از دانشگاه صنعتی اصفهان ( )1387است .او از سال  1389فعالیت حرفهای خود را
درحوزه آب و فاضالب بهعنوان کارشناس پژوهشی و سپس مدیر پروژه در موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
آغاز نمود و در سال  1397بهعنوان استادیار دانشکده مهندسی عمران در دانشگاه اصفهان مشغول به تدریس
شد .دکتر جمشیدی افزون بر  10سال تجربه در حوزههای آموزش ،پژوهش ،مشاوره و اجرا در صنعت آب و
فاضالب ،حائز عناوین پژوهشگر برتر دانشگاه تهران و وزارت نیرو است و سوابق انجام  10طرح ملی و استانی،
انتشار بیش از  40عنوان مقاله علمی -پژوهشی ،یک عنوان کتاب و تدوین استانداردهای ملی را دارا است .از
حوزههای پژوهشی مورد عالقه ایشان میتوان به کیفیت آب ،فناوریهای تصفیه فاضالب و لجن ،ارتقا و
بهسازی تصفیهخانه ،بازیافت آب و بازچرخانی پساب ،تابآوری و امنیت آب و انرژی اشاره کرد.
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

برگزارکننده

عنوان کنفرانس

http://12-ncce.ir/fa

1399  خرداد8  و7

 دانشگاه صنعتی سهند- تبریز

دانشگاه صنعتی سهند

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی
عمران

http://iwrmt2020.sanru.ac.
ir/fa/

1399  مهر24  و23

 دانشگاه کشاورزی و- ساری
منابع طبیعی ساری

دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی ساری

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت
یکپارچه منابع آب در گذر زمان

http://iwwa-conf.ir

1399  آذر6  تا4

شیراز – دانشگاه شیراز

انجمن آب و فاضالب
ایران – دانشگاه شیراز

سومین کنگره علوم و مهندسی آب
و فاضالب ایران

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

https://www.instituteofwater.org
.uk/events-info/?id=1125

15 – 17 April 2020
(Postponed)

http://capdevsymposium.unihe.org/

27 – 29 May 2020
(Symposium goes
Online)

Delft,
Netherlands

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

8 – 12 June 2020
24 – 28 August 2020

Espoo, Finland
Nanjing, China

http://wwetc2020.eap.gr/

8 – 10 September
2020

Istanbul,
Turkey

http://swwsros2020.com/

14 – 17 September
2020
(Postponed –
Pending Date)

Belo
Horizonte,
Brazil

http://iwa-ywp.eu/

15 – 18 September
2020

Riga, Latvia

https://www.waterloss2020.org/
en/index.html

18 – 23 October
2020
8 – 11 November
2020

Copenhagen,
Denmark
Shenzhen,
China

http://www.ucm.edu.co/iwa202
0/

9 – 12 November
2020

Colombia,
Manizales

http://www.daal.online/Defaulteng.html

11 – 13 November
2020
30 November – 12
December 2020

Cozumel,
Mexico

2nd Latin American and Caribbean Young
Water Professional Conferences: Towards
Sustainable Development
XIV Latin American Workshop and
Symposium of Anaerobic Digestion

Spain, Bilbao

Digital Water Summit

http://worldwatercongress.org/

https://digitalwatersummit.org/

محل برگزاری
United
Kingdom,
Cardiff

http://iwabiofilms2020.org/

8 – 10 December
2020

Thailand,
Phuket

https://iwa-ts2020.org/

16 – 19 December
2020

Vellore, India

http://iwareuse2021.com/

17 – 21 January 2021

Chennai, India

https://iwa-let.org/

21 – 26 February
2021

Reno, USA
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عنوان کنفرانس
IWA UK YWP Conference 2020:
Webinar Series
6th International Symposium on
Knowledge and Capacity for the Water
Sector: From capacity development to
implementation science (Supported)
Nutrient removal and recovery conference
IWA Conference Water in Industry 2020
6th IWA International Symposium on
Water, Wastewater and Environment in
Ancient Civilizations: Traditions and
Cultures
17th Specialised Conference on Small
Water and Wastewater Systems and 9th
Specialised Conference on Resources
Oriented Sanitation (POSTPONED –
PENDING DATE)
12th Eastern European Young Water
Professionals Conference: Water
Research and Innovations in a Digital Era
IWA World Water Congress &
Exhibition 2020
Water Loss 2020

IWA Biofilms 2020 Conference:
Processes in Biofilms: Fundamentals to
Applications
1st Trans-Asia IWA Young Water
Professionals Conference on Smart
Technologies for Water and Wastewater
Treatment
13th IWA International Conference On
Water Reclamation and Reuse
The 17th IWA Leading Edge Conference
on Water and Wastewater Technologies
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اعضای حقوقی انجمن

معین زیست آریا

شرکت مهندسی حلیل آب پایدار

توسعه انهار آریانا
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روند عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران

از عالقهمندان به حوزههای مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت میشود تا برای شروع فرآیند عضویت خود در انجمن آب و فاضالب
ایران ،از طریق لینک  ،http://irwwa.irبه سایت انجمن مراجعه و با ایجاد حساب کاربری در سایت ،اقدام به دریافت نام کاربری و رمز
ورود اقدام کنند .سپس وارد حساب کاربری خود شده و گزینه عضویت را انتخاب نموده و با تکمیل فرم عضویت حقیقی ،عضویت خود را در
انجمن تکمیل نمایند  .مراحل پرداخت حق عضویت و اعطای کارت پس از ارسال ایمیل تأییدیه از سوی انجمن ،شروع خواهد شد.
حق عضویت اعضای حقیقی
مبلغ (ریال)

نوع
حق عضویت با تاخیر سالهای  1395تا 1398
(به ازای هر سال)

550000

حق عضویت دو ساله ( 1399و )1400

1000000

حق عضویت چهار ساله با تخفیف ( 1399تا )1402

1800000

هزینه صدور و ارسال کارت عضویت
(درصورت تمایل به دریافت کارت غیرکاغذی)

300000

حق عضویت اعضای حقوقی
نوع شرکت حق عضویت ساالنه (ریال)
کوچک

3000000

متوسط

6000000

بزرگ

10000000

هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن
شماره حساب135720623 :

نوع

مبلغ (ریال)

شماره شباIR930180000000000135720623 :

 1صفحه در یک شماره

12500000

شماره کارت مجازی5859-8370-0012-6256 :

 2صفحه در یک شماره

25000000

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

 1صفحه در چهار شماره

پیاپی*

50000000

لطفا اسکن فیش واریزی را به ایمیل انجمن ( )info@irwwa.irارسال فرمایید.

 2صفحه در چهار شماره

پیاپی*

80000000

* شامل یکسال عضویت حقوقی انجمن

مزایای عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران
عضویت حقیقی

عضویت حقوقی (شرکتها)

پیوسته

وابسته

کوچک

متوسط

بزرگ

تخفیف شرکت در کنفرانسهای انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در نمایشگاههای انجمن

-

-

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در دورههای آموزشی انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در کارگاهها و بازدیدهای انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف چاپ مقاالت در مجالت انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف چاپ آگهی درمجالت انجمن*

-

-

%20

%20

%20

تخفیف خرید مقاله از مجالت انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف خرید انتشارات انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

امکان صدور معرفینامه عضویت در انجمن

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به آموزشهای بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

مزایای عضویت

اطالعرسانی و امکان حضور در نشستها ،گردهماییها و کارگروههای انجمن
دسترسی به اطالعات سایت انجمن
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راهنمای نگارش مقاالت
محتویات مقاله است و شکلها و جدولها در جای خود جانمایی
شدهاند.
 فایل  pdfمقاله بدون نام نویسندگان که شامل کلیه اجزا ومحتویات مقاله است و شکلها و جدولها در جای خود جانمایی

نویسندگان محترم پس از آمادهسازی مقاله مطابق راهنمای
تدوین مقاالت ،از طریق ثبتنام در سامانه الکترونیک مجله علوم
و مهندسی آب و فاضالب به آدرس  jwwse.irمیتوانند وارد
صفحه شخصی خود شده و با تکمیل بخشهای مربوطه ،مقاله
خود را ارسال نمایند.
توجه به نکات زیر در ارسال مقاله ضروری است:
 ارسال مقاله منحصرا از طریق ثبتنام در سامانه الکترونیکمجله علوم و مهندسی آب و فاضالب انجام میشود.
 نویسندهای که برای بار چندم اقدام به ارسال مقاله مینماید،حتما باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود نسبت به ارسال
مقاله اقدام نموده و بههیچ عنوان دوباره در سامانه ثبت نام نکند.
 وارد کردن اسامی و اطالعات کامل تمامی نویسندگان درسامانه و در محل مربوط به مشخصات نویسندگان مقاله ،الزامی
است.
 نویسندگان در طی مراحل ارسال مقاله ،در قسمت نامه بهسردبیر ،متعهد میشوند که مقاله صرفا برای مجله علوم و
مهندسی آب و فاضالب تهیه شده و برای چاپ یا ارزیابی به مجله
دیگری ارائه نشده است.
 نویسندگان در قسمت ارسال فایلها با ارسال یکفایل  wordکه به امضای همه نویسندگان رسیده است ،حق چاپ
مقاله را به مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب واگذار مینمایند.
در غیر اینصورت مقاله در روند داوری قرار نخواهد گرفت.
 فایلهایی که نویسنده در مرحله اولیه ارسال میکنند شاملفایل  wordمقاله بدون نام نویسندگان ،فایل  pdfبدون نام
نویسندگان ،فایل مشخصات کامل نویسندگان و فایل اصلی
شکلها در محیط نرمافزاری مربوطه است.

شدهاند.
 فایل مشخصات نویسندگان. فایل حق چاپ ) :(Copy Rightنامهای است که نویسندگان بامضمون تعهد ارسال مقاله فقط برای مجله علوم و مهندسی آب و
فاضالب تهیه میکنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که قرار
است چاپ شود ،ارسال مینمایند (نمونه این نامه در زمان ثبت
مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است).

 عنوان :کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از  15واژه تجاوز
نرمافزار حروفچینی :نرمافزار Microsoft Word 2013

نمیکند.
 نام نویسنده(گان):
بههمان ترتیبی که در مقاله چاپ میشود ،در یک فایل جداگانه
بهطور کامل آورده میشود .عناوین دانشگاهی نویسنده(گان)
بهترتیب نویسنده :مرتبه علمی ،گروه ،دانشکده ،دانشگاه ،شهر،
کشور نشان داده میشود .عناوین غیر دانشگاهی نیز بهترتیب
عنوان آخرین مدرک دانشگاهی ،سمت ،محل کار ،شهر و کشور
نشان داده شود .ثبت اسامی تمامی نویسندگان بههمراه پست
الکترونیکی و اطالعات تماس ایشان در سامانه الزامی است .با
توجه به سیستم الکترونیک مجله برای پیشبرد وضعیت مقاالت،
مقاله مستقیماً برای داور ارسال میشود ،لذا تاکید میشود که
فایلهای ارسالی به مجله فاقد نام نویسنده(گان) باشد .در غیر
این صورت تا اصالح شدن فایل ،ارسال مقاله برای داوران متوقف
میشود.

 دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت:

 نام مؤسسه:

مجله علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب به زبان فارسی و با
چکیده انگلیسی چاپ میشود .تعداد صفحات مقاله کامل و نیز
مروری حداکثر  12صفحه و یادداشت فنی بین  4تا  6صفحه قابل
چاپ است .الزم به ذکر است که مقاله ارسالی نباید همزمان در
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
نوع هر مقاله (پژوهشی ،ترویجی ،یادداشت فنی) در باالی آن درج
خواهد شد.

نام مؤسسه در بخش فارسی و انگلیسی منطبق بر نام مصوب و
رایج مؤسسه است (نام رسمی مندرج در سربرگ رسمی مؤسسات،
دانشگاهها ،سازمانها و .)...
 چکیده فارسی:
شامل مقدمه ،مواد و روشها (روش تحقیق) ،نتایج و بحث و
نتیجهگیری است .حداقل تعداد کلمات در چکیده  150و حداکثر
 250کلمه باشد.
 چکیده انگلیسی :باید دقیق ًا معادل چکیده فارسی باشد.
 واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی:

 فایلهای الزم

باید یکسان و شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد
که موضوع تحقیق ،بیشتر پیرامون آنها است.

نویسنده مسئول مقاله بههنگام ثبت مقاله ،فایلهای زیر را برای
دفتر مجله از طریق سامانه ارسال مینماید:
 فایل  wordمقاله بدون نام نویسندگان ،که شامل کلیه اجزا ونشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 مراجع:

متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل یک فایل ورد با قلم
نازک  B Nazaninبا اندازه  12برای زبان فارسی و قلم Times
 New Romanبا اندازه  10برای زبان انگلیسی و با فاصله بین
خطوط  1/5سانتیمتر بهصورت تک ستونی و یک فایل با
فرمت  pdfارائه میشود .فایل  wordمقاله ،یک مقاله کامل و
شامل تمامی اجزای ضروری است و با جانمایی درست شکلها و
جدولها ارائه میشود .در فایل  ،pdfمقاله بهصورت کامل و با
جانمایی درست شکلها و جدولها ارائه میشود .همانطور که
اشاره شد ،در هر دو فایل  wordو  pdfاسامی و مشخصات
نویسندگان بهطور کامل حذف میشوند.
متن مقاله شامل بخشهای چکیده ،مقدمه ،مواد و روشها (روش
تحقیق) ،نتایج و بحث ،نتیجهگیری و مراجع و همچنین شکلها
و جدولها است .در صورت لزوم ،بخش قدردانی در انتهای مقاله
و قبل از بخش مراجع نوشته میشود .بخشهای مختلف متن و
همه صفحات و همینطور تمام سطرها بهترتیب شمارهگذاری می
شوند.
 معادل انگلیسی کلمات فارسی که نیاز به توضیح بهزبان اصلیدارد ،وقتی برای اولینبار در مقاله بهکار میروند ،بهصورت
زیرنویس در صفحه مربوط درج میشوند .زیرنویسها در هر صفحه
با گذاردن شماره فارسی در گوشه باالی آخرین حرف از کلمه ،در
متن مشخص میشود.

نگارش مراجع در این مجله براساس شیوه مرجعنویسی هاروارد
است .در متن مقاله بهمنظور اشاره به مرجع بهصورت انگلیسی
(نویسنده ،سال) عمل میشود و در انتهای مقاله مرجعنویسی
بهصورت الفبایی است .ارجاع در داخل متن به بیش از یک مرجع
در کنار هم ،بهاین صورت است که مراجع با نقطه ویرگول (;) از
هم جدا میشوند .الزم به ذکر است که همه مراجع فارسی بهزبان
انگلیسی ترجمه و ارائه میشوند .فقط مراجعی که در متن مقاله
به آنها اشاره شده است ،در بخش مراجع آورده میشوند .تاکید
میشود که در بخش فهرست مراجع نام تمامی مجالت-
انتشارات -موسسات -کنفرانسها و غیره بهصورت کامل درج
میشود و از بهکار بردن نام اختصاری آنها ()Abbreviation
خودداری میشود .در متن مقاله نام نویسندگان مراجع فارسی
(بهصورت فارسی) و مراجع انگلیسی (بهصورت انگلیسی) نوشته
میشود .در صورتیکه نویسندگان تا دو نفر باشند ،نام هر دو
نویسنده و در صورتیکه بیش از دو نفر باشند ،از عبارت (و
همکاران) یا ( )et al.در متن مقاله استفاده میشود.
 مقاله فارسی:
تابش ،م ,.بهبودیان ،ص ،.و بیگی ،س" ،)1۳۹۳( ،.پیشبینی
بلندمدت تقاضای آب شرب (مطالعه موردی :شهر نیشابور)"،
تحقیقات منابع آب ایران.25-14 ،)۳(10 ،
عنبری ،م“ ،)1۳۹2( ،.تحلیل ریسک سیستمهای فاضالب با
استفاده از شبکههای بیزین” ،پایاننامه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-آب ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران.

 جدولها و شکلها:
در صفحات جداگانه در انتهای فایل  wordمقاله با کیفیت مناسب
چاپ ارائه میشوند .همه جدولها و شکلها شمارهگذاری شده و
عنوان جدول در باالی آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته میشود.
در عنوان جداول و نمودارها باید سه ویژگی «چه ،کجا و کی»
برای محتوای آن مشخص شود .مثأل نوشته شود :نوسانهای دبی
آب خام در تصفیه خانه بابا شیخ علی شهر اصفهان در سال .1۳۹5
در ضمن اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است ،به
مرجع موردنظر در آخر عنوان جدول یا شکل اشاره میشود و
مشخصات مأخذ در بخش مراجع درج میشود .همچنین ارسال
فایل اصلی شکلها در محیط نرمافزاری به همراه کاربرگ دادههای
نمودار نیز ضروری است .در فایل  pdfمقاله ،تمامی شکلها و
جدولها در محل خودشان در متن مقاله جانمایی میشوند.
 در صورتیکه در مقاله از عکس استفاده شده باشد ،ارسال فایلاصلی آن الزامی است.
 در مورد نمودارهایی که با نرمافزارهای تخصصی تهیه شدهاند،ارسال کاربرگ دادههای رسم نمودار نیز ضروری است.
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معادالت بهصورت خوانا با حروف و عالئم مناسب با استفاده
از  Microsoft Equationتهیه میشوند .واحدها برحسب واحد
بینالمللی ( )SIو معادالت بهترتیب شمارهگذاری میشوند.
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: تذکر مهم
،1۳۹7 با توجه به افزایش شدید هزینههای انتشارنشریه در سال
براساس مصوبه هیئت تحریریه و تایید هیئت مدیره انجمن آب و
 به مجله1۳۹8  کلیه مقاالتی که از ابتدای سال،فاضالب ایران
 هزار ریال برای هزینه داوری و500 ارسال می شود باید مبلغ
درصورت پذیرش مقاله نیز مبلغ یک میلیون ریال برای هزینه
انتشار بهحساب انجمن واریز و فیش آن را بههمراه فایلهای مقاله
.در سایت نشریه بارگزاری کنند
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