اخبار انجمن
اخبار و فعالیت های عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سه ماهه دوم سال  1399بهشرح زیر است:
 انتشار اولین شماره از سال پنجم نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
 برگزاری جلسه پانزدهم کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضالب ایران ()99/04/01
 برگزاری جلسه کمیته تخصصی بازیافت انجمن انجمن آب و فاضالب ایران ()99/04/02

 اخذ مجوز فعالیتهای پژوهشی توسط انجمن آب و فاضالب ایران از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
()99/04 /07
 راهاندازی صفحه اینستاگرام انجمن به آدرس @irwwa.ir

 شرکت در نهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/04/11
 برگزاری جلسه اول شورای دبیران سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()99/04/15
 برگزاری پنجمین جلسه کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضالب ایران ()99/04/17
 برگزاری جلسه سی و نهم هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()99/04/25

 برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه (نوبت اول) اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/04/26
 انتشار پنجاه و دومین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (تیرماه )1399

 برگزاری جلسه دهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/05/01
 برگزاری جلسه یازدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/05/04
 برگزاری جلسه دوازدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/05/10
 برگزاری جلسه سیزدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/05/13
 برگزاری جلسه چهاردهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/05/14
 برگزاری جلسه پانزدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/05/20
 برگزاری جلسه چهلم هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()99/05/28
 برگزاری جلسه نمایندگان هیئت مدیره انجمن و موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو ()99/05/27
 برگزاری جلسه دوم شورای دبیران سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ()99/05/21
 انتشار پنجاه و سومین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (مرداد ماه )1399
 برگزاری جلسه سوم شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ()99/06/22

 کسب رتبه "ب" توسط نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب در ارزیابی سال  1398نشریات علمی از سوی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری
 برگزاری جلسه شانزدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/06/26

 برگزاری جلسه چهل و یکم هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()99/06/26
 اعالم فراخوان دومین دوره ایدههای کاربردی در علوم و مهندسی آب و فاضالب
 اعالم فراخوان اولین المپیاد علمی آب و فاضالب
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معرفی نمایندگان انجمن

علی عباسی ،نماینده انجمن در دانشگاه فردوسی مشهد
علی عباسی ،دکترای مدیریت منابع آب و استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه
فردوسی مشهد ،متولد آذرماه  1359در شهر بیرجند است .زمینه تخصصی کاری ایشان مدیریت
منابع آب بهخصوص کاهش تلفات از سیستمهای آبهای سطحی ،استفاده از روشهای داده محور
و نیز توسعه شبکههای پایش سیستمهای منابع آب مبتنی بر اینترنت اشیاء از عالقمندیهای کاری
و تحقیقاتی ایشان است .توسعه و استفاده از روشهای نوین و درعین حال کارآمد در شرایط کشور
در راستای اهداف ذکر شده ،دغدغه اصلی وی است.
علی حقیقی ،نماینده انجمن در دانشگاه شهید چمران اهواز
علی حقیقی ،دکترای عمران-هیدرولیک ،هماکنون دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز ،معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه و سردبیر مجله علمی-پژوهشی  Hydraulic Structureاست .در مجالت
داخلی و خارجی زیادی داوری و چاپ مقاله داشتهاند .دارای افتخاراتی از جمله :فارغالتحصیل
ممتاز کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه شهید چمران ،فارغالتحصیل
ممتاز دکترای مهندسی عمران هیدرولیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،پژوهشگر
برتر دانشگاه شهید چمران اهواز در سالهای  1394 ،1392و  ،1396پژوهشگر برتر استان
خوزستان در محور فنی و مهندسی در سال  1395و استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران
اهواز در سال  1394بودهاند .همچنین طرحهای پژوهشی بسیاری را در طول زمان فعالیت علمی
و اجرایی خود انجام دادهاند.
آسیه سادات مالباشی ،نماینده انجمن در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
آسیه سادات مالباشی لیسانس خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته
مهندسی عمران -آب در سال  1376اخذ نمود ،در سال  1380از پایان نامه کارشناسی ارشد خود
با موضوع تحلیل ضربه قوچ بهروش اجزای محدود در دانشگاه صنعتی اصفهان دفاع کرد .مهندس
مالباشی از سال  1378در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بهعنوان کارشناس فنی مشغول
بهکار شدند .ایشان از سال  1386بهعنوان مدیر نظارت بر بهرهبرداری شبکه توزیع آب و از سال
 1390بهعنوان کارشناس شبکه و تحلیل هیدرولیکی در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
خدمت نموده و از سال  1395بهعنوان مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد به
خدمت خود ادامه داد .ترجمه کتاب راهنمای عملی ضدعفونی لولهها و مخازن ذخیره آب را به
سفارش شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سال  1392به چاپ رساند .ارائه مقاالت متعدد در
زمینههای مختلف تحلیل شبکه آبرسانی ،تحلیل خطای کنتور ،تحلیل حوادث ،لوازم کاهنده مصرف
آب ،آب خاکستری و  ...از سوابق پژوهشی ایشان است .حضور در نشستهای تخصصی و مباحث
علمی ،ارائه کارگاههای آموزشی و همچنین ارتباطدهنده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
اصفهان با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از دیگر فعالیتهای او است .ایشان همچنین بهعنوان
مشاور مدیرعامل در حوزه بانوان و خانواده نیز فعالیت میکند.
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

برگزارکننده

عنوان کنفرانس

1399  مهر24  و23

 دانشگاه کشاورزی- ساری
و منابع طبیعی ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری

اولین کنفرانس بین المللی
مدیریت یکپارچه منابع آب در
گذر زمان

http://wms99.sanru.
ac.ir/fa/

1399  آبان۷  و۶

 دانشگاه کشاورزی-ساری
و منابع طبیعی ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
 انجمن آبخیزداری- طبیعی ساری
ایران

پانزدهمین همایش ملّی علوم و
مهندسی آبخیزداری ایران

http://iwwa-conf.ir

1399  آذر۶  تا4

شیراز – دانشگاه شیراز

– انجمن آب و فاضالب ایران
دانشگاه شیراز

سومین کنگره علوم و مهندسی
آب و فاضالب ایران

https://nwlsm.ir/

 بهمنماه28  و2۷
1399

 دانشگاه فردوسی- مشهد
مشهد

انجمن هیدرولیک ایران – دانشگاه
فردوسی مشهد

نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک
ایران

https://nwlsm.ir/

 بهمنماه28  و2۷
1399

 دانشگاه فردوسی- مشهد
مشهد

انجمن علوم و مهندسی منابع آب
ایران – دانشگاه فردوسی مشهد

هشتمین کنفرانس مدیریت منابع
آب ایران

http://iwrmt2020.sa
nru.ac.ir/fa/

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

http://www.daal.online/
meetings2020.html

22 October – 12
November

Online Event

http://www.ucm.edu.co/i
wa2020/

8 – 12 November
2020

Manizales,
Colombia

https://biofilms2020conf
erence.nd.edu/

7 – 12 December
2020

Notre Dame, USA

https://iwa-ts2020.org/

16 – 19 December
2020

Vellore, India

http://iwa-ywp.eu/

31 March – 2 April
2021

Riga, Latvia

7 – 9 April 2021

Bordeaux, France

9 – 14 May 2021

Copenhage,
Denmark

16 – 19 May 2021

Poznan, Poland

https://micropol2021.org/

6 – 10 June 2021

Santiago de
Compostela,
Spain

12th Micropol and Ecohazard Conference

https://www.siww.com.s
g/events/details/waterconvention-2020

20 – 24 June 2021

Singapore,
Singapore

Singapore International Water Week – Water
Convention 2020

https://www.efficient202
1.org/
http://www.worldwaterc
ongress.org/
http://wwrr.put.poznan.pl
/

http://www.ecostp2020.p
olimi.it/

21 – 25 June 2021

Milano, Italy

https://mtc2021.wustl.ed
u/

1 – 4 August 2021

St. Louis,
Missouri, USA
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عنوان کنفرانس
Latin American Meetings on Anaerobic
Digestion (Virtual Conference)
2nd Latin American and Caribbean Young
Water Professional Conferences: Towards
Sustainable Development (Virtual Conference)
IWA Biofilms Virtual Conference – Emerging
Trends and Developments in Biofilm Processes
1st Trans-Asia IWA Young Water
Professionals Conference on Smart
Technologies for Water and Wastewater
Treatment
12th Eastern European Young Water
Professionals Conference: Water Research and
Innovations in a Digital Era
11th IWA Efficient Urban Water Management
Conference
IWA World Water Congress & Exhibition
2021
Wastewater, Water and Resource Recovery
Conference

5th International Conference on
Ecotechnologies for Wastewater Treatment
(ecoSTP2020) “Impacting the environment
with innovation in wastewater treatment”
The 10th International Water Association
(IWA) Membrane Technology Conference &
Exhibition for Water and Wastewater
Treatment and Reuse
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اعضای حقوقی انجمن

معین زیست آریا

توسعه انهار آریانا

مهندسین مشاور داهه
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معرفی شرکتهای عضو انجمن

شرکت سپهر کویر فرداد
تصفیه آب و فاضالب و راهاندازی سیستمهای تصفیه و تامین آب همواره یکی از دغدغههای
جوامع امروزی بهشمار میرود .فرآیند تصفیه آب و فاضالب بسته به نوع مصرف و کیفیت آب خام
میتواند از روشهای مختلف انجام گیرد .تأمین آب آشامیدنی و آب مورد استفاده در بخش
صنعت و کشاورزی و همچنین تصفیه فاضالبهای بهداشتی و صنعتی شامل روشهای
پیشتصفیه ،تصفیه و تصفیه نهایی است .شرکت سپهر کویر فرداد با بهرهگیری از تکنولوژی روز
سعی در پیشبرد اهداف سازمانی خود در صنعت تصفیه آب و فاضالب و کمک به حفظ محیط
زیست دارد .پرداختن به طیف گستردهای از روشهای نوین برای تصفیه و استحصال آب از جمله
منابع ورودی به دیگهای بخار و برجهای خنککن ،شیرینسازی آبهای شور ،تولید آب
آشامیدنی و استفاده مجدد از پساب راهحلهای این شرکت است.

شرکت مهندسین مشاور داهه
شرکت مهندسین مشاور داهه (سهامی خاص) در سال  1360براساس بخشنامههای جدید
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تاسیس و صالحیت آن در رشتههای معماری و سازه و
تاسیسات تایید شده است .این شرکت با توجه به تجربیات گذشته در طراحی و نظارت بر اجرای
پروژههای مختلف موفق به کسب گواهینامه صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در
گرایشهای زیر شده است:
 .1رتبه  1تخصص سازه
 .2رتبه  1تخصص ساختمانهای مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی و نظامی
 .3رتبه  3تخصص ساختمان های آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی
 .4رتبه  3تاسیسات آب و فاضالب
حاصل عملکرد  32ساله این مهندسین مشاور از بدو تاسیس انعقاد بیش از  60قرارداد با ارگانهای
دولتی و بخش خصوصی بوده است.

شرکت فناوری زیست محیط پاک صبا
شرکت فناوری زیست محیط پاک صبا در راستای حفظ و ارتقای بهداشت ،ایمنی و محیطزیست
کوشا بوده و مطابق با قوانین و استانداردهای ملی و بینالمللی درجهت دستیابی به اهداف خود
در حوزه مدیریت پسماند و پسابهای شهری ،صنعتی و بیمارستانی اقدام نموده و انجام کار ایمن،
همراه با حفاظت از محیطزیست ،را سرلوحه فعالیتهای خویش قرار داده است .در این راستا این
شرکت بهمنظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بهمنظور حفاظت از
محیطزیست و تضمین بهرهمندی صحیح و مستمر از محیط زیست بهنحوی که ضمن حفظ تعادل
مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود ،رشد و اعتالی کیفی انسانها فراهم آید ،فعالیت
میکند.
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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

*

50000000

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

*

80000000

 1صفحه در چهار شماره پیاپی
 2صفحه در چهار شماره پیاپی

* شامل یکسال عضویت حقوقی انجمن
مزایای عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران
عضویت حقیقی

مزایای عضویت

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

*

*

*

*

*

اطالعرسانی و امکان حضور در نشستها ،گردهماییها و کارگروههای انجمن

*

*

*

*

*

دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به آموزشهای بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

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
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).
 فایل تعارض منافع ) :(Conflict of Interestsنامهای است کهنویسندگان با مضمون تعهد به رعایت کلیه اصول اخالق نشر
ارسال مینمایند (نمونه این نامه در زمان ثبت مقاله در قسمت
نامه به سردبیر قابل رویت است).

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.

 نرمافزار حروفچینی :نرمافزار Microsoft Word 2013

 عنوان :کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از  15واژه تجاوز
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
اینصورت تا اصالح شدن فایل ،ارسال مقاله برای داوران متوقف
میشود.

 دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت:
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 آییننامه جدید نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،از این پس امکان چاپ مقاالت پژوهشی نیز وجود دارد و
نوع هر مقاله (پژوهشی ،مروری ،یادداشت فنی (ترویجی) و
یادداشت کوتاه) در باالی آن درج خواهد شد.

 نام مؤسسه:
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:

 فایلهای الزم

شامل مقدمه ،مواد و روشها (روش تحقیق) ،نتایج و بحث و
نتیجهگیری است .حداقل تعداد کلمات در چکیده  150و حداکثر
 250کلمه باشد.

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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 چکیده انگلیسی :باید دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.

 در مورد نمودارهایی که با نرمافزارهای تخصصی تهیه شدهاند،ارسال کاربرگ دادههای رسم نمودار نیز ضروری است.

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

 معادالت:

 واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی:

معادالت بهصورت خوانا با حروف و عالئم مناسب با استفاده
از  Microsoft Equationتهیه میشوند .واحدها برحسب واحد
بینالمللی ( )SIو معادالت بهترتیب شمارهگذاری میشوند.

 متن مقاله:
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 میشوند.
 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.

 مراجع:
نگارش مراجع در این مجله براساس شیوه مرجعنویسی هاروارد
است .در متن مقاله بهمنظور اشاره به مرجع بهصورت (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 .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 ( )Abbreviationخودداری میشود .در متن
مقاله نیز 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.
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 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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