اخبار انجمن
اخبار و فعالیت های عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سه ماهه چهارم سال  9311به شرح زیر است:
 انتشار سومین شماره از سال پنجم نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
 آغاز بهکار کانال انجمن آب و فاضالب ایران در آپارات (دی ماه )9311
 برگزاری جلسه پنجم کمیته تخصصی کیفیت آب ()11/91/19
 برگزاری جلسه بیستم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()11/91/13
 برگزاری سومین وبینار تخصصی انجمن با موضوع نشتیابی در شبکههای آبرسانی ()11/91/10
 برگزاری جلسه شانزدهم کمیته تخصصی تلفات آب انجمن ()11/91/91
 برگزاری اولین جلسه واحد بینالملل انجمن ()11/91/91

 برگزاری کارگاه طراحی سیستم اسمز معکوس با نرمافزار  Rosaبا تدریس دکتر مسعود طاهریون ( 91و )11/91/91
 اهدای لوحتقدیر پیشکسوت نمونه ،آقای مهندس علی ربوبی خبوشانی مدیر عامل سابق شرکت آبران ()11/91/01
 شرکت در جلسه هماندیشی سردبیران و مدیران مجالت آب کشور ()11/91/00
 برگزاری جلسه چهل و پنجم هیئت مدیره انجمن ()11/91/00

 برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگذاری اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با
رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در سال )11/91/01( 9011
 برگزاری جلسه نهم کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن ()11/91/01
 انتشار پنجاه و هشتمین شماره خبرنامه انجمن (دی ماه )11
 برگزاری جلسه بیستم و یکم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()11/91/13
 تقدیر از عملکرد انجمن آب و فاضالب ایران توسط شورای انجمنهای علمی کشور و کمیسیون انجمنهای علمی وزارت عتف
()11/99/99
 برگزاری دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش )11/99/93( 9011
 برگزاری اولین مرحله المپیاد آب و فاضالب ایران ()11/99/91

 برگزاری جلسه چهل و ششم هیئت مدیره انجمن ()11/99/01
 انتشار پنجاه و نهمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (بهمن ماه )9311
 ترجمه جزوه اصول شهرهای آب محور ،انجمن بین المللی آب ( )IWAبه فارسی و انتشار آن در سایت ( IWAبهمن ماه )9311

 تقدیر از دو عضو هیئت مدیره انجمن آقایان دکتر ناصر طالب بیدختی و دکتر حمیدرضا صفوی در دانشگاه شیراز و هشتمین همایش
مدیریت منابع آب ایران (بهمن ماه )9311
 انتشار کتابچه نهایی چکیده مقاالت کنگره (بهمن ماه )9311
 برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگزاری همایش )11/90/10( 9011
 برگزاری دومین جلسه واحد بینالملل انجمن ()11/90/11

 برگزاری بیست و دومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()11/90/10
 برگزاری چهارمین وبینار تخصصی انجمن با عنوان مدیریت شورابههای ناشی از سامانههای نمکزدایی با تاکید بر فناوریهای ZLD

()11/90/10
 برگزاری دومین مرحله المپیاد آب و فاضالب ایران ()11/90/1
 برگزاری پنجمین وبینار تخصصی انجمن آب و فاضالب ایران در روز ملی آب با عنوان چالشهای روشهای جایگزین برای ارتقای
کیفیت آب ()11/90/93
 اعالم برندگان اولین المپیاد آب و فاضالب ایران و دومین مسابقه ایدههای کاربردی در علوم و مهندسی آب و فاضالب ()9311/90/93
 تشکیل و برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی انجمن آب و فاضالب ()9311/90/93
 برگزاری جلسه چهل و هفتمین هیئت مدیره انجمن ()11/90/01
 انتشار شصتمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (اسفند ماه )9311
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

78

سال پنجم ،شماره  ،4زمستان 9911

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

77

سال پنجم ،شماره  ،4زمستان 9911

معرفی نمایندگان انجمن

محمد مسافری ،نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر محمد مساار ری متولد  2531در شاا ر ر ر ربر ریجرن شاار ی ،درنش رموخته درنشااهرع ومو
پزشکی ت ررن در رشته م ندسی درشت محیط در سرل  2535ودع و رصت مطرلعرتی خود رر در
 UCLلندن گذررندع رساات .محور ری تحقیقرتی ریشاارن مشااتمب ر رو ری نوین تصاا یه رب و
رسات ردع مجدد ر پسارب و پریش و رر یر ی محیط یسات و رثررت ساممت رست .محور ری تدریس
ریشاارن شاارمب کی یت رب ،تصاا یه پیشاار ته رب ،طررحی تصاا یه خرنه ری رب ،رر یر ی پیرمد ری
محیط یساتی  EIAو رر یر ی رثررت ساممت رست .سر قه کرر درنشهر ی دکتر مسر ری یش ر 23
ساارل ودع و در رین مدت یش ر  04طرح پژو شاای رر ه رنجر رساارندع و یش ر  234مقرله در
مجمت و کن ررنس ری ینرلمممی و درخمی منتشر و رررئه نمودع رست.

غالمرضا عزیزیان ،نماینده انجمن در دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر غممرضار وزیزیرن در سارل  2500در ش ر ر درن متولد و دوررن ر تدریی و متوسطه رر در رین
شا ر و دورع کررشنرسی رر در درنشهرع سیسترن و موچسترن گذررندعرند .ر ج رد سر ندگی سیسترن،
و ررت مساکن و ش رسر ی و مدتی نیز ر نیرد مسکن رنقمب رسممی ر درن مکرری درشته رند .ر
مساترن  2534پس ر رتمر تحصایمت کررشانرسای ررشاد ترکنون در درنشاکدع م ندسای ش ید
نیکبخت (گروع م ندسی ومررن) ،مشغول هکرر و تدریس ستند .تحصیب در مقطع دکترر رر نیز در
درنشهرع نیوکرسب رنهمسترن رنجر دردعرند .دکتر وزیزیرن در حرلحرضر درنشیرر گروع م ندسی ومررن
درنشاهرع سایساترن و موچساترن ساتند .وموع ر مساوولیت ری رجرریی و وضویت در رنجمن ری
وممی ،رر نمریی درنشاجویرن کررشانرسای ررشد رر ر سرل  2531و دکترر رر ر  2511ه و دع دررند.
رسارله ر و پریرن نرمه ری متعددی در ررستری حب مشکمت منطقه در مینه م ندسی رودخرنه ،رب
و رضامب ،تغییر ر میم ،سیب و خشکسرلی ،محیط یست و رلودگی در مخر ن و شبکه ری ر رسرنی
رر تعریف و دریت نمودعرند .مچنین در ررعرندر ی ر مریشاهرع تحقیقرتی یدرولیک و کسا مجو
ترسایس پژو شکدع رب و محیط یست درنشهرع سیسترن و موچسترن مشررکت و مکرری درشتهرند.
در سرل ری  2511و  2510نیز د یری تمین کنهرع ممی م ندسی ومررن و چ ررد مین کن ررنس
یدرولیک ریررن رر ه و دع درشتهرند.
فریبرز معصومی ،نماینده انجمن در دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر ریبر معصاومی ،متولد سارل  ،2532دررری مدرک دکترری م ندسای ومررن گرریش م ندسی
رب ،م رکنون ه ونورن وضو یوت وممی در گروع م ندسی ومررن درنشهرع محقق ررد یمی مشغول ه
عرلیت ساتند .وی مدرک کررشانرسای رر ر درنشاهرع ت ررن ،کررشانرسای ررشد رر ر درنشهرع محقق
ررد یمی و دکترری خود رر ر درنشهرع ومم و صنعت رخذ نمودع رست .مکرری ر شرکت ری م ندسین
مشاارور ه مدت یش ر  20ساارل خشاای ر عرلیت ری حر هری ریشاارن رساات .وضااویت در کمیته
تحقیقرت شارکت ری رب منطقهری و رب و رضامب رساترن ررد یب ،وضاویت در شورری ح رظت رب
ررد یب ،د یری رجرریی شارنزد مین کن ررنس ممی یدرولیک ریررن و وضویت در پژو شکدع م ندسی
رب و رب ری معدنی خشاای دیهر ر عرلیت ری ریشاارن رساات .چرپ  11مقرله در نشااریرت معتبر
ین رلمممی و  04مقرله در کن ررنس ری معتبر ،رر نمریی و مشارورع یش ر  21پریرن نرمه درنشجویی و
دروری مقرالت در یش ر  24ژورنرل معتبر وممی خشی دیهر ر عرلیت ری وممی ریشرن رست.
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معرفی شرکتهای عضو انجمن

مهندسین مشاور آبران
مهندسین مشاور آبران یکی از شرکتهای پیشرو و نوآور مهندسی در ایران است که در زمینه
طراحی و نظارت بر اجرای شبکه تاسیسات آب و فاضالب شهری و روستایی ،تصفیهخانه آب و
فاضالب و لجن ،آبشیرینکن ،طرحهای آب بدون درآمد ،سیستمهای کنترل و تلهمتری و آموزش
فعالیت مینماید.
در حال حاضر ،مهندسین مشاور آبران با بیش از  01دفتر نمایندگی در سراسر ایران و خارج از
کشور و با بهرهگیری از خدمات بیش از  011نفر مهندسین متخصص و مجرب در زمینه طراحی
و نظارت ،از طرف سازمان مدیریت و برنامه دارای پایه  0در تخصص آب و فاضالب شناخته شده
است.
ازجمله پروژههای شاخص شرکت ،انجام مطالعات طرح جامع آب شرب و صنعت در سطح سه
استان در کشور است که بهصورت جداگانه و در قالب  3قرارداد شامل استانهای قزوین ،زنجان
و اردبیل از سال  0331انجام شده و تدریج به مرحله اجرا درمیآیند.
شرکت آتیهپردازان شریف
شرکت آتیهپردازان شریف از شرکتهای دانش بنیان نوع اول تولیدی معاونت علمی ریاست
جمهوری است که در حالحاضر بالغ بر  351نفر از نخبگان کشور در آن مشغول به فعالیت
هستند .این شرکت در زمینه تولید تجهیزات  High techتصفیه آب و پساب در صنایع نفت ،گاز
و پتروشیمی فعال بوده و تاکنون توانسته نیازهای بسیاری از صنایع حساس کشور مانند
پتروشیمی مبین ،پتروشیمی مروارید ،مجتمع گازی پارس جنوبی و نیروگاه توسعه  3مپنا را
برطرف ساخته و از خروج میلیونها دالر ارز از کشور جلوگیری نماید .شرکت آتیهپردازان شریف
مفتخر است با تایید معاونت علمی بهعنوان تنها سازنده دانش بنیان دو محصول الکتروالیزرهای
کلرینیشن و رابچر دیسکها در کشور شناخته می شود.
این مجموعه با تاسیس شتابدهنده آبان زیرنظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،در
صدد توسعه و بومیسازی تکنولوژیهای اساسی در زمینه تصفیه آب و پساب است.
شرکت مهندسی ساخت بویلر و تجهیزات مپنا
شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا ،شرکتی است توانمند که مسئولیت طراحی،
ساخت ،تامین ،نصب و راهاندازی و خدمات پس از فروش انواع بویلر و تجهیزات ثابت صنایع
نیروگاهی ،نفت و گاز و پتروشیمی و سیستمهای آبشیرینکن و تصفیهخانههای آب را برعهده
دارد .این شرکت با اتکا به نیروی انسانی کارآمد ،جذب و ارتقای دانش فنی ،بهرهگیری حداکثری
از ظرفیت تولید شرکت و همکاری با تامینکنندگان معتبر داخلی و خارجی ،ضمن حفظ حقوق
سهامداران و کسب رضایت مشتریان ،در راستای توسعه پایدار جامعه و تحقق چشمانداز بیست
ساله کشور گام برمیدارد.
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

برگزارکننده

عنوان کنفرانس

http://www.12icce.ir/fa/

2011  تیرماه12 - 12

 دانشگاه- مشهد
فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی
عمران
هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های
 معماری و،کاربردی در مهندسی عمران
مدیریت شهری
اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و
سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با
رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

http://www.caup.ir/fa/

2011 خردادماه

تهران

دانشگاه صنعتی خواجه
،نصیرالدین طوسی
موسسه تحقیقات آب

http://www.iwwa-conf.ir

2011  آذرماه22 – 9

تهران – پردیس
دانشکدههای فنی
دانشگاه تهران

انجمن آب و فاضالب
ایران و دانشکده محیط
زیست دانشگاه تهران

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

http://iwa-ywp.eu/

31 March – 2 April
2021

Riga, Latvia

https://www.efficient2021.org/

7 – 9 April 2021

Bordeaux, France

http://wwrr.put.poznan.pl/

9 – 14 May 2021

Copenhage, Denmark

https://micropol2021.org/

16 – 19 May 2021

Poznan, Poland

https://lwwtp2020.net/home/

6 – 10 June 2021

Santiago de
Compostela, Spain

https://www.siww.com.sg/event
s/details/water-convention-2020

13 – 17 June 2021

Vienna, Austria

http://www.ecostp2020.polimi.i
t/

20 – 24 June 2021

Singapore, Singapore

https://iwaywp.ca/conference2021/

21 – 25 June 2021

Milano, Italy

https://mtc2021.wustl.edu/

24 – 25 June 2021

Hybrid, Canada

http://iwa-ywp.eu/

1 – 4 August 2021

St. Louis, Missouri,
USA

http://www.watersafety2021.or
g/

11 – 13 August
2021
21 – 25 August
2021

https://www.wrrmod2020.org/
https://iwanetwork.org/events/the-8th-iwainternational-conference-andexhibition-on-flotation-nanomicro-bubble-technology/
http://cest2021.gnest.org/
http://iwarr2021.org/
https://iwa-nss.org/

1 – 3 September
2021
1 – 4 September
2021
5 – 8 September
2021
15 – 18 September
2021

http://www.isep.ipp.pt/iwa_Port
o2021

22 – 24 September
2021

https://www.olores.org/en/iwao
dours2021

26 – 27 October
2021
15 – 18 November
2021

https://digitalwatersummit.org/
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عنوان کنفرانس
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
12th Micropol and Ecohazard Conference
13th IWA Specialised Conference on Design,
Operation and Economics of Large Wastewater
Treatment Plants (CANCELLED)
Singapore International Water Week – Water
Convention 2020
5th International Conference on Ecotechnologies
for Wastewater Treatment (ecoSTP2020)
“Impacting the environment with innovation in
wastewater treatment”
1st Canadian IWA Young Water Professionals
The 10th International Water Association (IWA)
Membrane Technology Conference & Exhibition
for Water and Wastewater Treatment and Reuse

Narvik, Norway

Water Safety Planning 2021

Arosa, Switzerland

WRRmod2020: 7th IWA Water Resource
Recovery Modelling Seminar

Busan, South Korea

The 8th IWA International Conference and
Exhibition on Flotation & Nano-Micro Bubble
Technology

Athens, Greece

17th International Conference on Environmental
Science and Technology (Supported)

Istanbul, Turkey

4th IWA Resource Recovery Conference 2021

Pretoria, South Africa

1st IWA Non-Sewered Sanitation Conference

Porto, Portugal

Bilbao, Spain
Bilbao, Spain

19

The 5th International Conference on Water
Economics, Statistics and Finance; The
International Conference on Rethinking
Treatment with Asset Management
9th IWA Odour and VOC/Air Emissions
Conference
Digital Water Summit
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معین زیست آریا

شرکت مهندسی حلیل آب پایدار

توسعه انهار آریانا

مهندسین مشاور داهه

فرآب تدبیر تصفیه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

49

سال پنجم ،شماره  ،9زمستان 9944

داوران
هیئت تحریریه نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب مایل است مراتب تشکر و تقدیر خود را از تمامی داوران محترمی که در طول
سال  9911با در اختیار گذاشتن وقت و توان علمی خود باعث بارورتر شدن غنای علمی و کاربردی این نشریه شدند ابراز نماید.
فریبا رضوانی

علیرضا ابراهیمی نورعلی

دانشگاه تهران

وزارت نیرو

عباس روزبهانی

محمد حسن احرام پوش

دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی یزد

بردیا روغنی

آزاده احمدی

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدعلی ززولی

آرش ادیب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه چمران اهواز

غالمرضا سبزقبایی

سید سعید اسالمیان

دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص)

دانشگاه صنعتی اصفهان

سید حسین سجادیفر

زهرا اکبری

شرکت آب و فاضالب استان تهران

دانشگاه تهران

مطهره سعادت پور

بیتا آیتی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا سفیانیان

مهدی بهرامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه فسا

جابر سلطانی

سودابه پورفداکاری

دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سید احمدرضا شاهنگیان

مسعود تابش

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

محمد شکرچی زاده

افشین تکدستان

دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

رضا شهرجردی

حامد توکلی فر

شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

وزارت نیرو

اکبر شیرزاد

امیر حسین جاوید

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

ستار صالحی

اهللبخش جاوید

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

دانشگاه شاهرود

حمیدرضا صفوی

مجید خلقی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه تهران

مسعود طاهریون

حمید راشدی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه تهران

فریدون عوفی

عبداهلل رشیدی مهر آبادی

دانشگاه شهید بهشتی

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
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تورج هنر

محمود فغفور مغربی

دانشگاه شیراز

دانشگاه فردوسی مشهد

حمیدرضا هنری

مجید قنادی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

عسگر هورفر

داود کاه فروشان

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی سهند

حسن هویدی

بهاره کردستانی

دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مرتضی واحدپور

مهدی کریمی

دانشگاه زنجان

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد واقفی

میالد لطیفی

دانشگاه خلیج فارس

شرکت آب و فاضالب استان تهران

بهمن یارقلی

عبدالمجید لیاقت

دانشگاه تهران

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عزیزاهلل مبینی

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
محمد جواد محمدی

دانشگاه همدان
نیازمحمد محمودی

پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
محمد مسافری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بهرام ملک محمدی

دانشگاه تهران
سنا موسویان

دانشگاه علمی کاربردی خوزستان
غالم رضا نبی بیدهندی

دانشگاه تهران
سارا نظیف

دانشگاه تهران
حشمت اهلل نورمرادی

دانشگاه علوم پزشکی ایالم
عبدالکاظم نیسی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سید حسین هاشمی

دانشگاه شهید بهشتی
سارا همتی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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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  5931تا 5938
(به ازای هر سال)

115555

حق عضویت دو ساله ( 5933و )5055

5555555

حق عضویت چهار ساله با تخفیف ( 5933تا )5052

5855555

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

9555555

متوسط

0555555

بزرگ

55555555

هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن
شماره حساب591525029 :

نوع

مبلغ (ریال)

شماره شباIR930180000000000135720623 :

 5صفحه در یک شماره

52155555

شماره کارت مجازی1813-8955-5552-0210 :

 2صفحه در یک شماره

21555555

بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد  )585بهنام انجمن آب و فاضالب ایران

*

15555555

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

*

85555555

 5صفحه 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

%25

%25

%55

%51

%25

تخفیف شرکت در نمایشگاههای انجمن

-

-

%55

%51

%25

تخفیف شرکت در دورههای آموزشی انجمن

%25

%25

%55

%51

%25

تخفیف شرکت در کارگاهها و بازدیدهای انجمن

%25

%25

%55

%51

%25

تخفیف چاپ مقاالت در مجالت انجمن

%25

%25

%55

%51

%25

تخفیف چاپ آگهی درمجالت انجمن

-

-

%25

%25

%25

تخفیف خرید مقاله از مجالت انجمن

%25

%25

%55

%51

%25

تخفیف خرید انتشارات انجمن

%25

%25

%55

%51

%25

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

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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راهنمای نگارش مقاالت
و در سایت اعالم کند.

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.

 فایلهای الزم
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 ومحتویات 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).
 نرمافزار حروفچینی :نرمافزار Microsoft Word 2013

 عنوان :کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از  21واژه 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  21صفحه 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 در باالی آن درج خواهد شد.
 انواع مقاالت:

 نام مؤسسه:

این نشریه مقاالت مروری ،پژوهشی ،یادداشت فنی (ترویجی) و
یادداشت کوتاه را به چاپ میرساند .بنابراین نویسنده محترم باید
در هنگام ارسال مقاله ،نوع مقاله را از بین چهار گروه فوق انتخاب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

نام مؤسسه در بخش فارسی و انگلیسی منطبق بر نام مصوب و
رایج مؤسسه است (نام رسمی مندرج در سربرگ رسمی مؤسسات،
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مشخصات مأخذ در بخش مراجع درج میشود .همچنین ارسال
فایل اصلی شکلها در محیط نرمافزاری بههمراه 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.

دانشگاهها ،سازمانها و .)...
 چکیده فارسی:
شامل مقدمه ،مواد و روشها (روش تحقیق) ،نتایج و بحث و
نتیجهگیری است .حداقل تعداد کلمات در چکیده  211و حداکثر
 111کلمه باشد.
 چکیده انگلیسی :باید دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.
 واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی:
باید یکسان و شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد
که موضوع تحقیق ،بیشتر پیرامون آنها است.

 معادالت:
معادالت بهصورت خوانا با حروف و عالئم مناسب با استفاده
از  Microsoft Equationتهیه میشوند .واحدها برحسب واحد
بینالمللی ( )SIو معادالت بهترتیب شمارهگذاری میشوند .تمام
پارامترهای هر معادله باید بالفاصله در زیر آن معرفی شوند.

 متن مقاله:
متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل یک فایل ورد با قلم
نازک  B Nazaninبا اندازه  21برای زبان فارسی و قلم Times
 New Romanبا اندازه  21برای زبان انگلیسی و با فاصله بین
خطوط  2/1سانتیمتر 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
پینوشت در انتهای مقاله و قبل از فهرست مراجع درج میشوند.
پیها 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" ،)2۹۳۹( ،.پیشبینی
بلندمدت تقاضای آب شرب (مطالعه موردی :شهر نیشابور)"،
تحقیقات منابع آب ایران.11-24 ،)۹(21 ،
عنبری ،م" ،)2۹۳1( ،.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:
جدولها و شکلها در محل مناسب بعد از معرفی آنها در متن
مقاله در 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
جدولها 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 .2۹۳1
در ضمن اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است ،به
مرجع موردنظر در آخر عنوان جدول یا شکل اشاره میشود و
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