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 اخبار انجمن

 است: ریشرح زبه 1399سال  سومدر سه ماهه  رانیعمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ا یها تیاخبار و فعال
 

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

 (03/07/99ی )راهبرد یسازمان در شورا ندهیعامل سازمان آب فارس  و مهندس کرمپور نما ریمد یکنگره با مهندس دهقان رانیجلسه دب 

 ( 05/07/99برگزاری  چهارمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران) 

 (08/07/99) کنگره با دکتر ظهرابی مدیر کل محیط زیست فارس و معاونین و کارشناسان رانیجلسه دب 

 مهندس سیف زاده رییس نظام مهندسی استان فارس و دکتر زارع مدیر أموزشی و پژوهشی نظام مهندسی یکنگره با آقا رانیجلسه دب 

(09/07/99) 

 (12/07/99آب و فاضالب ایران ) برگزاری  پنجمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی 

 (14/07/99) شانیاستان فارس و مهندس کمال زاده معاون ا یصنعت یهاعامل شهرک ریمد یمهندس فتوح یکنگره با آقا رانیجلسه دب 

 شان در زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز و دکتر بهار مشاور ایکنگره با دکتر ناصری رییس کمیسیون سالمت، محیط رانیجلسه دب

 (15/07/99) دفتر شورای شهر شیراز

 (19/07/99ی )فارس و مهندس طلعت یاتاق بازرگان سییر بینا انیدیکنگره با دکتر حم رانیجلسه دب 

  ( 20/07/99برگزاری  ششمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران) 

 اه شیراز در خصوص برگزاری مجازی گهای الكترونیكی دانشموزشآنژاد از دانشكده یسرشت و مهندس خرمکنگره با دکتر نیك رانیجلسه دب

 (23/07/99) ب و فاضالبآسومین کنگره 

 (24/07/99) قای مهندس زاهدی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارسآکنگره با  رانیجلسه دب 

 (24/07/99)های علوم آب برگزاری هفدهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن 

 ( 24/07/99برگزاری  هفتمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران) 

 ( 30/07/99برگزاری جلسه چهل و دوم هیئت مدیره انجمن) 

  (1399انتشار پنجاه و پنجمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )مهرماه 

 (03/08/99و مهندسی آب و فاضالب ایران ) برگزاری هشتمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم 

 ( 07/08/99برگزاری وبینار تخصصی ویروس کرونا در صنعت آب و فاضالب با ارائه دکتر عبداهلل رشیدی مهرآبادی از دانشگاه شهید بهشتی) 

 ( 10/08/99برگزاری نهمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران) 

 (14/08/99های تثبیت فاضالب با ارئه دکتر حسین ساسانی از دانشگاه شهید چمران اهواز )کارهای بهبود کیفیت پساب برکهر راهبرگزاری وبینا 

 ( 18/08/99برگزاری دهمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران) 

 (19/08/99ب ایران )برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( انجمن آب و فاضال 

 (21/08/99های علوم آب )برگزاری در هجدهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن 

 ( 24/08/99برگزاری یازدهمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران) 

 ( 28/08/99برگزاری چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران) 

 (1399اه و ششمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )آبان ماه انتشار پنج 

 ( 01/09/99برگزاری دوازدهمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب) 

  4ی، مقاله پوستر 250مقاله شفاهی و  141برگزاری سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران در شیراز به صورت برخط شامل ارائه 

 (99آذر  6تا  4کارگاه آموزشی، نمایشگاه و بازدید مجازی ) 12کلینیك صنعت،  4نشست تخصصی، 

 ( انجمن آب و فاضالب ایران )(04/09/99برگزاری مجمع عمومی سالیانه )نوبت دوم 

 ( 08/09/99برگزاری سیزدهمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب) 

 (12/09/99های علوم آب )ن جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمنبرگزاری نوزدهمی 

 ( 23/09/99برگزاری هشتمین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب) 

 ( 26/09/99برگزاری چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران) 

 و  26دکتر مسعود طاهریون از دانشگاه صنعتی اصفهان ) های آب و فاضالب با ارائهزیستی طرحبرگزاری کارگاه تخصصی ارزیابی اثرات محیط

27/09/99) 

  (1399انتشار پنجاه و هفتمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )آذرماه 
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گزارش

 1399آذرماه سال  6الی  4در تاریخ  آب و فاضالب یهاسامانه یآورتاببا محوریت  رانیآب و فاضالب ا یکنگره علوم و مهندس نیسوم

روند ای است از خالصه رو داریدصورت مجازی برگزار شد. آنچه در پیشاز سوی انجمن آب و فاضالب ایران و با همکاری دانشگاه شیراز به

های اجرا شده در کنگره.برگزاری و برنامه

 سیاست گذاری کنگره: یشورا

از:بودند  شورا عبارت یشدند. اعضا نییگذاری کنگره تعسیاست یشورا ،کنگره یزیرگام برنامه نیدر اول

«شورا سیو رئ رانیانجمن آب و فاضالب اهیئت مدیره  سیرئ» دکتر مسعود تابش

«کنگره ریدب»ی دختیدکتر ناصر طالب ب

«رازیدانشگاه ش نماینده»ی نیدکتر محمدجواد عابد

«یعلم تهیکم ریدب»ی افضل نیحس دیدکتر س

«ییاجرا تهیکم ریدب» دکتر سولماز سعادت

«نماینده شرکت آب و فاضالب استان فارس» کنامیمهندس اردوان ن

«شیراز آب و فاضالبنماینده شرکت » مردمهندس فرزاد جهان

«ای فارسنماینده سازمان آب منطقه»کرمپور دونیمهندس فر

 ارسال فراخوان:تهیه و ارسال و تشکیل دبیرخانه 

فعالیت خود  1398تیرماه دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز از  زیستمحیطبخش مهندسی راه، ساختمان و انجمن آب و فاضالب ایران و 

سه جلسه شورای سیاستگزاری با حضور نمایندگان انجمن، دانشگاه،  1398های تیر، مهر و دی را برای برگزاری کنگره شروع کردند. در ماه

 از ران،یآب و فاضالب ا یکنگره علوم و مهندس نیسوم رخانهیدبتشکیل شد. فارس  ایمنطقه آبفای شیراز و سازمان آبان، است و آبفار بفاآ

 سازمان نییتع یبرا یهماهنگ یبا شورا یهماهنگ رخانه،یدب یهاتیکارکرد. گام نخست در فعالآغاز بهدانشگاه شیراز در  1398سال  ماهدی

 یینها یراستا ساختار سازمان نیهم درباره کنگره بود. در غاتیو تبل یرسانشروع اطالع نیو همچنیی اجرای و علمهای تهیکمشامل  کنگره

فر کنگره در دانشکده مهندسی با مدیریت سرکار خانم مهندس شبنم حیدری همچنین دبیرخانهکنگره مشخص و حکم اعضا صادر شد. 

  شروع به کار کرد.

 روزانه صورتشده و اطالعات مربوط به کنگره به ییرونما www.iwwa-conf.ir یکنگره به نشان تیسا، از وبلیهی اوهایسازآمادهپس از 

و  یپس از طراح غات،یو تبل یرسانشد. در حوزه اطالع یروزرسانبه طور روزانهرسید و به مندعالقهاطالع مخاطبان  به ت،یساوب از طریق

بفای آ هایشرکتتمامی ، و پژوهشی کشور آموزشیو مراکز  هادانشگاهمعاونین پژوهشی ی تمامبه یرساناطالع ،پوستر کنگره شدنیی نها

، شهرسازینیرو، راه و  هایوزارتخانه ها،استان زیستمحیطادارات کل ، کشور هایاستان ایمنطقه آب هایسازمانو  هاشهرستانو  هااستان

وزارت علوم  یرساناطالع کپارچهیدورنگار و سامانه  ل،یمیا قیو فاضالب از طر آب هایزمینهپیمانکاران کشور در ، مهندسین مشاور کشور

برای  مرحله این درو پیامك در چندین نوبت ارسال شد.  ایمیل 10000همچنین اطالعات مربوط به کنگره از طریق حدود . رفتیصورت پذ

 .شد قرارداده ISCو  Civilica ،iranconferencesی هاتیسا در کنگره به مربوط اطالعات کنگره فیمعر مجازی، فضای استفاده حداکثری از
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های اجتماعی انجمن آب و کانال و گروه تلگرامی و واتساپی کنگره نیز با عضویت صدها نفر تشکیل شد و همچنین از ظرفیت تمام شبکه

 رسانی استفاده شد.فاضالب ایران نیز برای اطالع

 

  
 

 :کنگره یمحورها

صنعت آب و  یو فناور دانش مختلف یهاشوند که حوزه نییتب یبه نحو تالش شد تا محورهابا توجه به رسالت کنگره و اهداف کلی 

 بیبه تصو ریصنعت صورت گرفت و موضوعات ز یهاو چالش ازهایبه ن یاژهیو توجه محورها، نییفاضالب را مورد پوشش قرار دهند. در تع

 :دیرس

 های آب و فاضالبمحور ویژه: تاب آوری سامانه

 ؛آب شرب یمنیو ا عیتوز ه،ی(، تصفنیسرزم شیآما کردیو انتقال آب )با رو نیتأم -1

 ی؛سطح یهافاضالب و آب افتیو باز یبازچرخان ه،یانتقال، تصف ،یآورجمع -2

 ؛شورلب یهاانبارها و آبنامتعارف، آب یهااستفاده از آب نینو یکردهایرو -3

 ؛در آب و فاضالب نینو یهایفناور -4

 ؛آب و فاضالب یهاسامانه یو بازساز یسازارتقا، مقاوم -5

 ؛در خدمات آب و فاضالب داریپا یمنابع مال نیو تأم یمنابع انسان یوربهره تیریمد -6

 ی؛آبکم با یمصرف آب و سازگار تیریدر مد یستیزطیو مح یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یفن یکردهایرو -7

 ؛در خدمات آب و فاضالب یمنیو ا یانرژ تیریارزش، مد یمهندس رعامل،یپدافند غ -8

 ؛فاضالب در روستاها و جوامع کوچك یآب و دفع بهداشت نیتأم نینو یکردهایرو -9

 ؛ها در خدمات آب و فاضالبو سمن نیریخ تیو ظرف یردولتیاز منابع غ یمال نیتأم ،یسپاربرون -10

 ؛آب و فاضالب یهاسامانه یاستانداردها، ضوابط و تجارب بوم نیتدو -11

 ؛آب و فاضالب یهاسامانه یهوشمندساز -12
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 .آب و فاضالب یآموزش علوم و مهندس -13

 

 شورای دبیران:

حضور رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب، دبیران کنگره برای برنامه ریزی امور و پیشبرد کارهای اجرایی شورای دبیران کنگره با 

 های الزم انجام شد. گیریجلسه تشکیل و تصمیم 13و مسئول دبیرخانه 

 

 های علمی و اجرایی:کمیته

مختلف  یهاکردن حوزه لحاظ و متخصصان صنعت آب و فاضالب از سراسر کشور و با دینفر از اسات 79کنگره مشتمل بر  یعلم تهیکم

نمود.  فایرا ا یدینقش کل مقاالت در مورد یسازمیو تصم یابیارز ندیفرآ زیکنگره و ن یمحورها نییدر تب تهیکم نیشد. ا لیتشک یدانش فن

شد و در طول  لیتشک یلیتحص در مقاطع مختلف شیرازفعال دانشگاه  انیاز دانشجونفر  50حدود با مشارکت  زیکنگره ن ییاجرا تهیکم

 .دیکنندگان از کنگره فراهم نمااستفاده شرکت یرا برا یمناسب یکنگره توانست فضا یبرگزار

 

 :مقاالت

ی بیماری کرونا، مهلت ارسال مقاالت ریگهمهدلیل شرایط خاص و به سایت کنگره ارسال و به شدهمشخص زمانمدتمقاالت بسیاری در 

مقاله قبول  396تعداد  نیا از کنگره ارسال شد که رخانهیمقاله به دب 450 مهلت ارسال مقاالت، مجموعاً انیدر پاچندین مرتبه تمدید شد. 

گانه که دربرگیرنده محورهای سیزده یارائه شد. مقاالت شفاه یصورت شفاهبه مقاله 145 صورت پوستر ومقاله به 252شد. از این تعداد، 

 یشده، برااعالم شیبا توجه به برنامه از پ زین یپوسترت . مقاالارائه شدند روز 2در طول  یجلسه مواز 8و هرکدام با  بخش 4ودند در کنگره ب

اطالعات آماری مقاالت در زمان در دو روز ارائه شدند. طور همبه روماسکای پنلسایت کنگره و  قیاز طر یکیصورت الکترونبه بارنیاول

 اند.ارائه شده 6تا  1های شکل
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 :داوران هیئت

ها سازمان نیمتخصص یناز ب هیسراسر کشور و بق یهادانشگاه دیاسات نیها از بدرصد آن 90از  شیکه ب نفر بود 516داوران شامل هیئت

 نیانگیطور مشدند. هر مقاله بهسراسر کشور انتخاب یمانکاریپ ایمشاور و  یهااعم از شرکت یبخش خصوص نیاز متخصص ایو  یادارات دولت و

 .شدداور ارسال  7 یبرا

 

 مراسم افتتاحیه:

ماه گذشته در دبیرخانه همایش  18در ابتدای مراسم آقای دکتر طالب بیدختی دبیر محترم کنگره گزارشی از فعالیتهای انجام شده در 

دانشگاه شیراز ضمن خوشامدگویی به کلیه حضار، به معرفی دانشگاه شیراز و سوابق را ارائه دادند. سپس آقای دکتر نادگران رئیس محترم 

ارزنده آن در حوزه مهندسی آب و فاضالب پرداختند. در ادامه آقای دکتر رحیمی استاندار محترم فارس ضمن ارائه وضعیت آب و فاضالب 

مردند. جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو نیز سخنران ویژه های این حوزه را برشهای انجام شده و چالشدر استان فارس، پیشرفت

مراسم افتتاحیه بودند که به تشریح وضعیت آب و فاضالب در کشور پرداخته و از برگزارکنندگان کنگره تشکر کردند. در ادامه آقای دکتر 

های های همایشهای آتی آن را ارائه و ویژگیمن و برنامههای انجتابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران گزارشی از فعالیت

انجمن را تشریح کردند. در قسمت پایانی مراسم افتتاحیه نیز دو سخنران کلیدی از خارج از کشور مطالب خود را بیان کردند. دکتر مجید 

 سرتاج از دانشگاه اتاوا با موضوع:

 
 The Status of Covid-19 in Urban Areas via Monitoring Municipal Wastewater     

 

 از درسدن آلمان با موضوع:   Dr. Christian Korndoerferو آقای
Challenges and Solutions of Municipal Water Supply System in Dresden/Germany  

   

 های تخصصینشست

 ردیف  عنوان میزگرد اعضای میزگرد 

 فرد و دکتر بقاپوراله جعفرزاده حقیقیدکتر نعمتخانم دکتر ناصری و دکتر محوی،  
ها و های فاضالب، اپیدمیسامانه

 های نوظهوربیماری
 1 

 2 های آب و فاضالب آوری شبکهتاب دکتر تابش، دکتر کارآموز، مهندس قانع، دکتر حقیقی، دکتر بشیری و مهندس نیکنام

مسعودی، مهندس تقوایی، دکتر غرویان و مهندس دکتر جلیلی قاضی زاده، مهندس طباطبائی، مهندس 

 توکلی بینا

های هوشمندسازی و نوآوری در سامانه

 آب و فاضالب
3 

دکتر طالب بیدختی، دکتر تجریشی، خانم دکتر ناصری، دکتر مریدی، مهندس فتحی، دکتر هاشمی، 

 مهندس اعظم واقفی و دکتر کریمی جشنی

ع بازنگری شاخص و استاندارد کیفیت مناب

 آب ایران
4 

 

اولین نشست تخصصی در روز اول بعد از سخنرانی افتتاحیه برگزار شد. نشست دوم در پایان روز اول کنگره و نشست سوم و چهارم نیز 

 در صبح و بعدازظهر روز دوم برگزار شدند. در ظهر روزهای اول و دوم نیز برنامه کلینیك صنعت به شرح زیر برگزار شد.

  

 صنعت برنامه کلینیک

 موضوع انمتخصص

  های توزیع آبشبکه     دکتر جلیلی قاضی زاده، دکتر حریری اصلی، مهندس هنری و دکتر میرسپاسی

  کیفیت آب   خانم دکتر اکبری، خانم دکتر باغبان و مهندس قنادی

  تصفیه فاضالب و بازیافت آب دکتر فاضلی و دکتر نایب 

  آوری فاضالبهای جمعشبکه    جزی و مهندس کریمیدکتر صفوی، مهندس یراقی، مهندس 
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 مراسم اختتامیه:

در این مراسم پس از سخنرانی ویدئویی آقای دکتر کاویانپور رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و گزارش آقای دکتر افضلی 

 دبیرمحترم علمی کنگره، برنامه های زیر به اجرا درآمد:

 

 

 دانشگاه و صنعتتقدیر از پیشکسوتان 

  

 مهندس علی ربوبی خبوشانی )مهندسین مشاور آبران( دکتر پرویز منجمی )دانشگاه شیراز(

 
 

  (1399برندگان پنجمین دوره مسابقه پایان نامه برتر )سال تقدیر از 

سال  

 دفاع
 عنوان پایان نامه استاد راهنما دانشگاه دانشکده

نام و نام 

 خانوادگی
 مقطع رتبه

1395 
مهندسی 

 شیمی
 تبریز

دکتر حسن 

 نیااقدسی

منظور حذف مواد سازی راکتور بسترسیال بهشبیه

زای آلی طی فرآیند فنتون هتروژن با استفاده از رنگ

 روش دینامیك سیاالت محاسباتی

مهدی 

ابراهیمی 

 فرشچی

1 

کارشناسی 

 1398 ارشد
عمران، آب و 

 محیط زیست

شهید 

 بهشتی

دکتر محمدرضا 

 زادهقاضیجلیلی 

های آبرسانی های پنهان در شبکهیافتن محدودة نشت

 با استفاده از روش واسنجی
 2 رضا معاشری

 تهران عمران 1395
دکتر مسعود 

 تابش

بررسی پارامترهای مؤثر بر آب بدون درامد با استفاده 

 از شبکه بیزین

نیوشا راثی 

 فقیهی
3 

 عمران 1399
آزاد نجف 

 آباد

دکتر علی خوش 

 فطرت

های تخصیص بهینه پساب با استفاده از ترکیب روش

ریزی آرمانی با درنظر تودیم اصالح شده و برنامه

 گرفتن ماتریس لئوپولد

بهنام فوالدی 

 دهقی
1 

 دکترا
 بهداشت 1398

علوم پزشکی 

 صدوقی یزد

دکتر مهدی 

مختاری و دکتر 

 مجتبی افشارنیا

سازی انتشار آلودگی شیمیایی در شبکه توزیع شبیه

و  EPANETآب شهری با استفاده از نرم افزار 

 سازی ازدحام ذراتالگوریتم بهینه

رویا پیروی 

 مینایی
2 

 شیمی 1398
شهید 

 چمران اهواز

 دکتر عبدالهادی

 فرخ نیا

سازی ریاضی نانو سنتز، مشخصه یابی و مدل

سینتیکی عملکرد های بر و بررسی فوتوکاتالیست

های آالینده 4پایۀ  O3Feها در تخریب و حذف آن

 آلی

زهرا عباسی 

 چیکان سفلی
3 
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 تقدیر از مقاالت برتر

 محور ردیف
شماره 

 مقاله
 محل نویسندگان عنوان مقاله

تامین و انتقال آب )با  1

رویکرد آمایش سرزمین(، 

تصفیه، توزیع و ایمنی آب 

 شرب

1319 
مقایسه میزان حذف کدورت آب ناشی از بررسی و 

 خانه مجهز به صفحات بافلسیل توسط تصفیه

نوید نوربخش؛ عباس 

 حسنی ثمرین

آب و فاضالب 

 شهرستان املش

2 1336 
های سطح شهر در برآورد میزان بهینه اختالط آب چاه

 مخازن توزیع آب موردی شهر زاهدان

مهران بازدیدی؛ سید امین 

منفرد؛ آرمان هاشمی 

 حجت حسین پور

شرکت آب و فاضالب 

 سیستان و بلوچستان

3 
آوری، انتقال، تصفیه، جمع

بازچرخانی و بازیافت 

 های سطحیفاضالب و آب

1522 

کاربرد پساب ثانویه تصفیه فاضالب شهری در آبیاری 

های کشاورزی: ارزیابی کمی خطر میکروبی زمین

 لژیونال

مرضیه فرهادخانی؛ مهناز 

 آیین؛ قاسم یادگارفرنیك 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

4 1169 
ارائه چارچوب تحلیل ریسك استفاده از پساب در 

 های مختلفکاربری

جواد شفیعی نیستانك؛ 

عباس روزبهانی؛ سید 

 ابراهیم هاشمی گرمدره

 دانشگاه تهران

5 

رویکردهای نوین تامین آب 

و دفع بهداشتی فاضالب در 

 کوچكروستاها و جوامع 

1393 
سنجی استحصال آب از رطوبت هوا و مه: امکان

 مطالعه موردی جزیره کیش

زهرا مجیدی؛ بهاره بخش 

 زحمتکش

مهندسی مشاور 

 طوس آب، مشهد

6 
سازی و بازسازی ارتقا، مقاوم

 های آب و فاضالبسامانه
1149 

ارزیابی ریسك سیالب در راستای کاهش خسارات 

)مطالعه موردی: شهرستان تأسیسات آب و فاضالب 

 فشم(

زینب رضائی اردبیلی؛ 

 بهرام ملك محمدی
 دانشگاه تهران

7 

 های نوینفناوری

  در آب و فاضالب

1155 
آب با استفاده از  یابی در شبکه های توزیعنشت

  سیگنال پاسخ جریان گذرا و تحلیل افتراقی خطی

 سیدامیرهوشنگ آیتی؛

 علی حقیقی؛

 حمیدرضا غفوری

دانشکده عمران و 

 معماری دانشگاه

 شهید چمران اهواز

8 1411 
نوین  هایهای نامرئی با استفاده از روشکشف نشت

(GPR)، مطالعه موردی شهر بابل  

علی اصغر مسعودزاده 

 علی امیدیان؛ حاللخور؛

 نیما نیك صفت اباتری؛

 فهامه صالحیان متی کالیی

 آبفای مازندران

وری منابع مدیریت بهره 9

انسانی و تامین منابع مالی 

پایدار در خدمات آب و 

 فاضالب 

1398 
های های سامانهشناسایی روابط علی و معلولی چالش

 آب و فاضالب کشور

نرگس خاتون دولت آبادی؛ 

علی عبدالهی نسب؛ آرش 

تقی پور زارعی؛ علی 

 محمد سلطانی

پژوهشکده مطالعات 

فناوری ریاست 

 یجمهور

10 1137 

شناسایی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد 

ی موردی: ی مدل بهینه )مطالعهسازمانی و ارایه

 های آب و فاضالب استان فارس و شیراز(شرکت

گلناز فرشاد؛ مسعود 

خشائی؛ محمد داودآبادی؛ 

 اردوان نیکنام

شرکت مهندسی اب و 

 فاضالب کشور

11 

رویکردهای فنی، اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و محیط 

زیستی در مدیریت مصرف 

 آب و سازگاری با کم آبی

1505 

های اجتماعی در های سرمایهبررسی نقش مولفه

اثربخشی اقدامات موثر به منظور مدیریت و سازگاری 

 آبیبا بحران کم

مسعود حراقی؛ علی 

 درویشی؛ مریم حراقی

سازمان مدیریت و 

 نامه ریزی بوشهربر

12 

پدافند غیرعامل، مهندسی 

ارزش، مدیریت انرژی و 

ایمنی در خدمات آب و 

 فاضالب

1354 
انرژی در شبکه توزیع آب  -بهینه سازی فشار 

 )مطالعه موردی شهر بهارستان اصفهان(

رضا صفایی؛ محمد حسین 

 صالح؛ حسین نصرالهی

شرکت آب و فاضالب 

 استان اصفهان

13 

استانداردها، ضوابط و تدوین 

های آب تجارب بومی سامانه

 و فاضالب

1445 
توسعه یك شاخص نوین کیفیت آب با مدل 

 گیری چند معیاره گروهی فازیتصمیم

محمدرضا شوشتریان؛ 

 محمدعلی بقاپور 

دانشگاه علوم پزشکی 

 شیراز
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 کارگاه های آموزشی

 ردیف عنوان کارگاه مدرس

 1  تصفیه فاضالب، بازچرخانی و بازیافت آب در صنعت  حسین نایبدکتر مجتبی فاضلی، دکتر 

 2  های توزیع آبهای بازسازی شبکهها برای فعالیتبندی لولهاولویت   دکتر ستار صالحی

 3  های آب و فاضالبآوری در سامانهطراحی مدل تاب   دکتر سعید بشیری

 UCHDDSM  4های توزیع آب به روش واسنجی مدل شبکه   دکتر پژمان طاهری

 5  کاربرد اقتصاد رفتاری در مدیریت تقاضای آب شهری   فر دکتر سید حسین سجادی

 6  ی قوچها به لحاظ اقتصادی و کنترل ضربههای پمپاژ چاهاندازهای نرم در سیستمکارگیری راهتحلیل به   دکتر غالمرضا  مهرنوش

 7 های پمپاژ های شناور و فشارقوی در سیستمکارگیری الکتروپمپاصول انتخاب و به   غالمرضا  مهرنوشدکتر 

 8 برنامه ایمنی فاضالب  –معرفی برنامه ایمنی آب آشامیدنی    دکتر غالمرضا شقاقی

 9 های آب و فاضالب ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح   دکتر مسعود  طاهریون

 ROSA  10طراحی سیستم اسمز معکوس با نرم افزار   طاهریون دکتر مسعود 

 11  های فاضالبخانهطراحی معماری و هیدرولیکی تصفیه   دکتر مسعود  طاهریون

 دکتر مسعود تابش، دکتر سارا نظیف، 

  مهندس بیتا خویی، مهندس الهه قاسمی
 12 117-3آموزش بازنگری جدید نشریه 

 13 آموزش روش عددی شبکه بولتزمن   دکتر رقیه یوسفی

 14  آموزش الگوریتم ژنتیك   دکتر رقیه یوسفی

 

 :بازدید مجازی

صورت مجازی و در سایت کنگره برگزار شد. شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی )مرام(، بازدیدهای مجازی این دوره از کنگره به

ای فارس و شرکت تولیدی صنعتی فراسان مقصد فارس، شرکت سهامی آب منطقهشرکت آب و فاضالب شیراز، شرکت آب و فاضالب استان 

 .بازدیدها بودند

 

  نمایشگاه مجازی:

صورت مجازی در سایت کنگره برگزار شد. شرکت کنندگان در های مجازی تقسیم و بهیشگاه مجازی این دوره از کنگره به غرفهنما  

 نمایشگاه مجازی عبارت بودند از: 

ای فارس، انجمن آب و و فاضالب شیراز، مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب اصفهان، شرکت سهامی آب منطقهشرکت آب 

فاضالب ایران، دانشگاه شیراز، کارخانجات بلندا، شرکت آب و فاضالب جنوب غرب تهران، شرکت پادیاب تجهیز، شرکت فنی مهندسی سپهر 

صفیه پیشرفته پارس و شرکت معادن و کشاورزی فارس، شرکت مهندسین مشاور پوراب فارس، شرکت ت کویر فرداد، اتاق بازرگانی، صنایع،

 سافبن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 گزارش

 
 

 
 1399، پاییز 3ال پنجم، شماره س                                                 100                                              نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 حامیان مالی کنگره 

       

 شرکت مرام
شرکت آبفا 

 فارس

شرکت آب و فاضالب 

 شیراز

شرکت سهامی آب 

 ای فارسمنطقه

شرکت آب و فاضالب جنوب 

 تهرانغربی استان 

اتاق بازرگانی صنایع 

 معادن و کشاورزی شیراز

شرکت آب و 

فاضالب استان 

 اصفهان

 ایحامی نقره ایحامی نقره ایحامی نقره حامی ویژه حامی ویژه حامی ویژه حامی ویژه

 

 

  

  

 
شرکت آب و 

فاضالب دو شهر 

 تهران

 شرکت پارس فزاربند شرکت فراسان
شرکت مهندسی 

 پوراب فارسمشاور 

شرکت مهندسین مشاور 

طرح و تحقیقات آب و 

 فاضالب

 مهندسین مشاور آبران
شرکت تصفیه 

 پیشرفته پارس

 حامی برنزی حامی برنزی حامی برنزی حامی برنزی حامی برنزی حامی برنزی ایحامی نقره

 
 حامیان معنوی و علمی کنگره

        

 وزارت نیرو
 وزارت علوم، تحقیقات

 و فناوری

شورای 

اسالمی شهر 

 شیراز

اداره کل 

حفاظت 

زیست محیط

 فارس

پارک علم و فناوری 

 فارس

اتحادیه 

های انجمن

 علوم آب

انجمن هیدرولیك 

 ایران

دانشگاه 

سیستان و 

 بلوچستان

         
دانشگاه 

تهران 

 موسسه آب

پژوهشکده 

فناوری زیست

 شریف

دانشگاه 

 شهید بهشتی

دانشگاه 

 خوارزمی

دانشگاه 

 اصفهان

دانشگاه 

صنعتی 

 اصفهان

دانشگاه 

 الزهرا

سازمان 

مهندسی نظام

 استان فارس

دانشگاه تحصیالت 

تکمیلی صنعتی و 

 فناوری پیشرفته

 
 ای کنگرهحامیان رسانه

 

 سیویلیکا

 

 آل کنفرانس

 

کنفرانس 

 آلرت
 

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

(ISC) 
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انجمن نمایندگانمعرفی 

ناصر طالب بیدختی، نماینده انجمن در دانشگاه شیراز و استان فارس

امریکا با اورگان از دانشگاه ایالتی  زیستمحیطدکتر ناصر طالب بیدختی دکتری مهندسی عمران و 

 هستند. از افتخارات ایشان 1363مهندسی دانشگاه شیراز از سال تخصص هیدرولیک و استاد دانشکده 

، برنده کتاب سال 1368برنده مقاله برتر در شورای پژوهشی کشور  توان به این موارد اشاره نمود:می

سنگی با دیگر همکاران های توریبا عنوان طراحی سازه 1369در سال مهندسی جمهوری اسالمی ایران 

گروهی و انرژی و شاخه بین زیستمحیطد جوان، عضو فرهنگستان ایران شاخه از جمله دکتر محمو

، پیشکسوت دانش استحصال آب ایران 1391، پیشکسوت هیدرولیک ایران 1389از سال  زیستمحیط

، برنده سه 1396سال  زیستمحیط، استاد نمونه کشوری در رشته مهندسی عمران و 1393در سال 

نشکده دوره استاد نمونه دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، برنده چندین دوره استاد برجسته پژوهشی دا

چنین، دکتر طالب بیدختی سردبیر مجله علمی و پژوهشی انگلیسی زبان . هممهندسی و دانشگاه شیراز

 می و پژوهشی مهندسی منابع آب، سردبیر مجله عل(ISI) علوم و تکنولوژی شاخه مهندسی عمران

(ISC) سردبیر سابق مجله علمی و پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری، دبیر تخصصی چندین مجله ،

آبخیرداری، شریف،  تحقیقات منابع آب، علوم و مهندسیعلمی و پژوهشی از جمله هیدرولیک ایران، 

های ایشان . از سایر فعالیتتندهسروشهای عددی در مهندسی، مجله علمی و پژوهشی آب و فاضالب 

، نایب دبیر هشتمین کنگره 1369سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران در سال  یتوان به دبیرمی

، 1398، نایب دبیر یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران 1388المللی مهندسی عمران در سال بین

مقاله علمی و  100 ب، چاپ بیش ازضوهیات مدیره انجمن آب و فاضالب ایران، چاپ چندین کتاع

های داخلی و ها و کنگرهمقاله در کنفرانس 200المللی، چاپ حدود های معتبر بینپژوهشی در ژورنال

گروه مهندسی رودخانه شده، عضو کارالتحصیلدانشجوی دکتری فارغ 20حدود  یخارجی، استاد راهنما

ت ویژه گزارش زیست هیأمحیطت ویژه گزارش ملی سیالب و عضو کار گروه های هیدرولیکی هیأو سازه

 ملی سیالب اشاره کرد.

دانشگاه شهید بهشتیانجمن در زاده، نماینده محمدرضا جلیلی قاضی

دارای مدرک دکتری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته عمران ، 1347 متولد زادهجلیلی قاضی دکتر

حاضر با عنوان دانشیار دانشکده مهندسی عمران در دانشگاه گرایش آب هستند و در حال ،زیستمحیطو 

 گیریاندازه برای الکتریکی پروب ساخت و مخترع و مبتکر طراحی کنند. ایشانشهید بهشتی فعالیت می

 که پژوهشی طرح ینچندبر عالوه باال هستند. هایسرعت در آب و هوا مخلوط هایجریان مشخصات

 100و بیش از  ISCو  ISIمقاله چاپ شده در مجالت معتبر با نمایه  40، دارای بیش از اندانجام داده

 .المللی هستندهای معتبر ملی و بینسمقاله ارائه شده در کنفران

هادی جعفری، نماینده انجمن در شرکت آب و فاضالب استان همدان

برداری دانشگاه تهران، دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشکده مهندسی نقشه مهندس هادی جعفری،

لف فناوری اطالعات، تهای مخدر شرکت آب و فاضالب شهری استان همدان در بخش 1376از سال 

با توجه به عالقه  اند. ایشان( فعالیت نمودهGISو سیستم اطالعات مکانی )، آب بدون درآمد برداریبهره

نمایند و در صنعت آب و فاضالب فعالیت می GISحاضر در زمینه کاربرد در حال ،دنی که دارو تخصص

 .هستندشرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  GISگروه عضو کار
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اعضای حقوقی انجمن

معین زیست آریا       

شرکت مهندسی حلیل آب پایدار

ناانهار آریاتوسعه 

مهندسین مشاور داهه

فرآب تدبیر تصفیه
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های عضو انجمنمعرفی شرکت

فرآب تدبیر تصفیهشرکت 

 یۀتصف یهاستمیس یاجرا و یمشاوره، طراح نهیدر زم یتخصص یهااز شرکت ،ریشرکت فرآب تدب

منظور و به زمانیدر کشور عز یآبموضوع کم تیشرکت با درک حساس نی. ااست آب و فاضالب

 یهامد و انجام پروژهآو کار متخصصی امجموعه لیبا تشک ست،یز طیاز مح انتیحفظ و ص

کند:های زیر فعالیت میدر حوزهمتعدد و موفق، 

 غیره؛ و ونیآب شامل اسمز معکوس، تبادل  هیتصف یواحدها یو طراح یسازهیشب-

 ؛هاآب و رفع مشکل آن هیموجود تصف یمشکالت واحدها ییشناسا-

 (؛EPC) در دست دیصورت کلفاضالب به یهاخانههیو ساخت تصف یمشاوره، طراح-

 ؛فاضالب هیتصف نینو یهاجیو ساخت پک یطراح-

 ؛و انتقال فاضالب یآورجمع یهاشبکه یو اجرا یطراح-

 ؛فاضالب یهاخانههیاز تصف یو نگهدار یبرداربهره-

.ستمیس ییراندمان و کارا شیفاضالب و افزا هیتصف یهاستمیس یسازنهیاصالح و به-

فاضالب از  یهاخانههیتصف یبرداربهره تیصالح نامهیگواهی شرکت دارا نیذکر است، ا انیشا

 است. رویوزارت ن

سافبنشرکت 

آب و پساب و  هیتصف عیسال تجربه در صنا 25از  شیسافبن ب یالمللنیب نگیشرکت هلد

شرکت در اجرا و  نیرا دارد. ا ایپروژه در سرتاسر دن 500از  شیب یو سابقه اجرا ستیزطیمح

 ازیمورد ثبت امت 75 از شیب ینوآور شرفته،یپ یمختلف از تکنولوژ عیها در صناپروژه شبردیپ

و  یآب و پساب شهر هیمجموعه خود در تصفریز ییاروپا یهاشرکت یعمل جربهو ت یانحصار

استفاده کرده  غیره سوز و، زبالهZLD یهاستمیس ا،یآب در یسازنیریپساب، ش یابیباز ،یصنعت

 است. 

سال  70با  شیاتر KWIشرکت  درصد سهام 100 دارای سافبن نگیحاضر شرکت هلدحال در

محلول( و  یبا هوا یشناورساز یهاستمیس) DAF یهاستمیس دیساخت و تول ،یسابقه در طراح

 یکیتخت سرام ییغشا یهاستمیآلمان، طراح و سازنده س ItNدار عمده شرکت سهام نیچنهم

(Ceramic UF )است ونیلتراسیاولتراف یندهایدر فرآ وبا پوشش نان. 

توسعه خط لوله هامونشرکت 

اجرا با هدف انجام امور مهندسی، طراحی،  1385شرکت توسعه خط لوله هامون )هپیکو( در سال 

ویژه در زمینه خطوط لوله )آب و گوناگون عمرانی و صنعتی، بههای نظارت و مدیریت پروژه، 

این شرکت با  .فاضالب، نفت و گاز( و صنایع وابسته به آن فعالیت خود را آغاز نموده است

ترین تولیدکننده سازی ایران )بزرگچون شرکت لوله و ماشینمدارانی هممندی از سهابهره

چنین با ای و هماشخاص حقیقی دارای اعتبارات سرمایههای چدن داکتیل در کشور( و نیز لوله

شیرآالت و اتصاالت و  ،هاکنندگان سایر جنس لولهمینهای منعقده با تأنامهپشتوانه تفاهم

عملیاتی نمودن طرح و پیشبرد اصولی  برایکارگیری مهندسین مشاور معتبر، کلیه ابزارهای الزم هب

 هاطرحتوانایی اجرای متمرکز فراهم نموده است. این شرکت پروژه را در قالب یک ستاد واحد و 

.نیز داردرا  غیرهو  PC ،EPC ،EPCF هایصورتبه  گذاری وهای سرمایهدر قالب انواع روش را
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های داخلی و خارجیتقویم کنفرانس

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریبرگزارکنندهعنوان کنفرانس

 کیدرولیکنفرانس ه نینوزدهم

 رانیا

دانشگاه  –انجمن هیدرولیک ایران 

 فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی  -مشهد 

 مشهد

ماه بهمن 28و  27

1399
https://nwlsm.ir/ 

هشتمین کنفرانس مدیریت منابع 

 آب ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب 

 دانشگاه فردوسی مشهد –ایران 

دانشگاه فردوسی  -مشهد 

 مشهد

ماه بهمن 28و  27

1399
https://nwlsm.ir/ 

دوازدهمین کنگره بین المللی 

 مهندسی عمران
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی  -مشهد 

 مشهد

ماه تیر 23و  21

1400
http://www.12icce.i

r/fa/ 

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریعنوان کنفرانس
12th Eastern European Young Water Professionals 

Conference: Water Research and Innovations in a 

Digital Era 

Riga, Latvia 
31 March – 2 April 

2021 
http://iwa-ywp.eu/ 

11th IWA Efficient Urban Water Management 

Conference 
Bordeaux, France 7 – 9 April 2021 https://www.efficient2021.org/ 

IWA World Water Congress & Exhibition 2021 
Copenhage, 

Denmark 
9 – 14 May 2021 http://wwrr.put.poznan.pl/ 

Wastewater, Water and Resource Recovery 

Conference 
Poznan, Poland 16 – 19 May 2021 https://micropol2021.org/ 

12th Micropol and Ecohazard Conference 

Santiago de 

Compostela, 

Spain 

6 – 10 June 2021 https://lwwtp2020.net/home/ 

13th IWA Specialised Conference on Design, 

Operation and Economics of Large Wastewater 

Treatment Plants (CANCELLED) 

Vienna, Austria 13 – 17 June 2021 
https://www.siww.com.sg/event

s/details/water-convention-2020 

Singapore International Water Week – Water 

Convention 2020 

Singapore, 

Singapore 
20 – 24 June 2021 

http://www.ecostp2020.polimi.i

t/  

5th International Conference on Ecotechnologies for 

Wastewater Treatment (ecoSTP2020) “Impacting 

the environment with innovation in wastewater 

treatment” 

Milano, Italy 21 – 25 June 2021 
https://iwaywp.ca/conference-

2021/  

1st Canadian IWA Young Water Professionals Hybrid, Canada 24 – 25 June 2021 https://mtc2021.wustl.edu/ 

The 10th International Water Association (IWA) 

Membrane Technology Conference & Exhibition for 

Water and Wastewater Treatment and Reuse 

St. Louis, 

Missouri, USA 
1 – 4 August 2021 http://iwa-ywp.eu/ 

Water Safety Planning 2021 Narvik, Norway 
11 – 13 August 

2021 

http://www.watersafety2021.or

g/  

WRRmod2020: 7th IWA Water Resource Recovery 

Modelling Seminar 

Arosa, 

Switzerland 

21 – 25 August 

2021 
https://www.wrrmod2020.org/ 

The 8th IWA International Conference and 

Exhibition on Flotation & Nano-Micro Bubble 

Technology 

Busan, South 

Korea 

1 – 3 September 

2021 

https://iwa-

network.org/events/the-8th-iwa-

international-conference-and-

exhibition-on-flotation-nano-

micro-bubble-technology/  

17th International Conference on Environmental 

Science and Technology (Supported) 
Athens, Greece 

1 – 4 September 

2021 
http://cest2021.gnest.org/ 

4th IWA Resource Recovery Conference 2021 Istanbul, Turkey 
5 – 8 September 

2021 
http://iwarr2021.org/ 

1st IWA Non-Sewered Sanitation Conference 
Pretoria, South 

Africa 

15 – 18 September 

2021 
https://iwa-nss.org/ 

The 5th International Conference on Water 

Economics, Statistics and Finance; The International 

Conference on Rethinking Treatment with Asset 

Management 

Porto, Portugal 
22 – 24 September 

2021 

http://www.isep.ipp.pt/iwa_Port

o2021 

9th IWA Odour and VOC/Air Emissions Conference Bilbao, Spain 
26 – 27 October 

2021 

https://www.olores.org/en/iwao

dours2021  

Digital Water Summit Bilbao, Spain 
15 – 18 November 

2021 
https://digitalwatersummit.org/ 

https://nwlsm.ir/
https://nwlsm.ir/
http://www.12icce.ir/fa/
http://www.12icce.ir/fa/
http://iwa-ywp.eu/
https://www.efficient2021.org/
http://wwrr.put.poznan.pl/
https://micropol2021.org/
https://lwwtp2020.net/home/
https://www.siww.com.sg/events/details/water-convention-2020
https://www.siww.com.sg/events/details/water-convention-2020
http://www.ecostp2020.polimi.it/
http://www.ecostp2020.polimi.it/
https://iwaywp.ca/conference-2021/
https://iwaywp.ca/conference-2021/
https://mtc2021.wustl.edu/
http://iwa-ywp.eu/
http://www.watersafety2021.org/
http://www.watersafety2021.org/
https://www.wrrmod2020.org/
https://iwa-network.org/events/the-8th-iwa-international-conference-and-exhibition-on-flotation-nano-micro-bubble-technology/
https://iwa-network.org/events/the-8th-iwa-international-conference-and-exhibition-on-flotation-nano-micro-bubble-technology/
https://iwa-network.org/events/the-8th-iwa-international-conference-and-exhibition-on-flotation-nano-micro-bubble-technology/
https://iwa-network.org/events/the-8th-iwa-international-conference-and-exhibition-on-flotation-nano-micro-bubble-technology/
https://iwa-network.org/events/the-8th-iwa-international-conference-and-exhibition-on-flotation-nano-micro-bubble-technology/
http://cest2021.gnest.org/
http://iwarr2021.org/
https://iwa-nss.org/
http://www.isep.ipp.pt/iwa_Porto2021
http://www.isep.ipp.pt/iwa_Porto2021
https://www.olores.org/en/iwaodours2021
https://www.olores.org/en/iwaodours2021
https://digitalwatersummit.org/
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1399، پاییز 3ال پنجم، شماره س  107      فاضالبنشریه علوم و مهندسی آب و 

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 

  1398تا  1395های حق عضویت با تاخیر سال

 )به ازای هر سال(
550000

1000000 (1400و  1399حق عضویت دو ساله )

1800000 (1402تا  1399چهار ساله با تخفیف ) حق عضویت  

 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

 نام انجمن آب و فاضالب ایران ( به187شعبه اردیبهشت )کد  بانک تجارت

ید.ارسال فرمای( 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

آب و فاضالب ایرانمزایای عضویت در انجمن 

مزایای عضویت
ها(عضویت حقوقی )شرکت عضویت حقیقی

بزرگ متوسط کوچک وابسته پیوسته

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

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

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

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

%20%15%10%20%20تخفیف 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 کارگروهگردهماییها، رسانی 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

نماید، دم 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

نمایند. مقاله را به مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب واگذار می

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

کنند شامل هایی 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.

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

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

در باالی آن درج خواهد شد.نوع هر مقاله 

 انواع مقاالت:

وهشی، یادداشت فنی )ترویجی( و ژاین نشریه مقاالت مروری، پ

رساند. بنابراین نویسنده محترم باید یادداشت کوتاه را به چاپ می

در هنگام ارسال مقاله، نوع مقاله را از بین چهار گروه فوق انتخاب 

 و در سایت اعالم کند.

 الزمهای فایل

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 ها و جدولمحتویات مقاله است و شکل

 اند.شده

نام نویسندگان که شامل کلیه اجزا و مقاله بدون  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 -

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

کنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که قرار میفاضالب تهیه 

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

 مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است(.

ای است که : نامه(Conflict of Interests) تعارض منافع فایل -

به رعایت کلیه اصول اخالق نشر نویسندگان با مضمون تعهد 

نمایند )نمونه این نامه در زمان ثبت مقاله در قسمت ارسال می

 نامه به سردبیر قابل رویت است(.

 2013 افزار: نرمچینیافزار حروفنرم Microsoft 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

ترتیب نویسنده: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، به

ترتیب شود. عناوین غیر دانشگاهی نیز بهکشور نشان داده می

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

همراه پست نشان داده شود. ثبت اسامی تمامی نویسندگان به

الکترونیکی و اطالعات تماس ایشان در سامانه الزامی است. با 

توجه به سیستم الکترونیک مجله برای پیشبرد وضعیت مقاالت، 

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
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 شود.می

 :نام مؤسسه  

نام مؤسسه در بخش فارسی و انگلیسی منطبق بر نام مصوب و 

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

 ها و ...(.انها، سازمدانشگاه

 :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 دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد. چکیده انگلیسی 

 های کلیدی فارسی و انگلیسی:واژه  

اقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد باید یکسان و شامل حد

 ها است.که موضوع تحقیق، بیشتر پیرامون آن

 :متن مقاله  

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  بین برای زبان انگلیسی و با فاصله  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 و شامل تمامی اجزای ضروری است و با جانمایی درست شکل

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

طور که شود. همانه میها ارائها و جدولجانمایی درست شکل

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

 شوند.میطور کامل حذف نویسندگان به

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

 نیچنو مراجع و هم یریگجهیو بحث، نت جی(، نتاقی)روش تحق

 یدر انتها یها است. در صورت لزوم، بخش قدردانها و جدولشکل

مختلف  یها. بخششودیمقاله و قبل از بخش مراجع نوشته م

 بیترتتمام سطرها به نطوریمتن و همه صفحات و هم

 .شوندیم یگذارشماره

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

صورت روند، بهکار میبار در مقاله بهیندارد، وقتی برای اول

شوند. درج می انتهای مقاله و قبل از فهرست مراجعدر  نوشتپی

ها در هر صفحه با گذاردن شماره فارسی در گوشه باالی آخرین پی

 شود.حرف از کلمه، در متن مشخص می

 ها:ها و شکلجدول  

ها در متن ها در محل مناسب بعد از معرفی آنها و شکلجدول

شوند. ارائه می ،مقاله با کیفیت مناسب چاپ word فایلمقاله در 

گذاری شده و عنوان جدول در ها شمارهها و شکلهمه جدول

شود. در عنوان باالی آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته می

برای « چه، کجا و کی»ها باید سه ویژگی و نمودار هاجدول

های دبی آب نوشته شود: نوسانمحتوای آن مشخص شود. مثأل 

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

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

چنین ارسال شود. هممشخصات مأخذ در بخش مراجع درج می

های همراه کاربرگ دادهافزاری بهها در محیط نرمشکلفایل اصلی 

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 شدهیی که با نرمدر مورد نمودارها -

 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

تمام  شوند.میگذاری ترتیب شماره( و معادالت بهSIالمللی )بین

 پارامترهای هر معادله باید بالفاصله در زیر آن معرفی شوند.

 :مراجع  

نویسی هاروارد نگارش مراجع در این مجله براساس شیوه مرجع

صورت )نویسنده، منظور اشاره به مرجع بهاست. در متن مقاله به

صورت نویسی بهشود و در انتهای مقاله مرجعسال( عمل می

ت. ارجاع در داخل متن به بیش از یک مرجع در کنار الفبایی اس

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

ها اشاره شده است، شوند. فقط مراجعی که در متن مقاله به آنمی

شود که در بخش شوند. تاکید میدر بخش مراجع آورده می

 -وسساتم -انتشارات -فهرست مراجع نام تمامی مجالت

کار بردن شود و از بهصورت کامل درج میها و غیره بهکنفرانس

شود. در متن ( خودداری میAbbreviationها )نام اختصاری آن

صورت فارسی( و مراجع نام نویسندگان مراجع فارسی )بهنیز مقاله 

که شود. در صورتیصورت انگلیسی( نوشته میانگلیسی )به

که باشند، نام هر دو نویسنده و در صورتینویسندگان تا دو نفر 

در متن  (.et alبیش از دو نفر باشند، از عبارت )و همکاران( یا )

 شود.مقاله استفاده می

 

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

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

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

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.
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، 1۳۹7های انتشارنشریه در سال با توجه به افزایش شدید هزینه

براساس مصوبه هیئت تحریریه و تایید هیئت مدیره انجمن آب و 

فاضالب ایران، کلیه مقاالتی که به مجله ارسال می شود باید مبلغ 

ریال برای هزینه داوری و درصورت پذیرش مقاله  یک میلیون

برای هزینه انتشار  الو پانصد هزار رییک میلیون  مبلغ نیز

های مقاله در همراه فایلحساب انجمن واریز و فیش آن را بهبه

 .سایت نشریه بارگزاری کنند
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