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اخبار انجمن

است: ریبه شرح ز 9311سال  چهارمدر سه ماهه  رانیعمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ا یها تیاخبار و فعال

  رانیآب و فاضالب ا یعلوم و مهندس هینشر پنجمشماره از سال  سومینانتشار

 (9311کانال انجمن آب و فاضالب ایران در آپارات )دی ماه کار آغاز به

  (19/91/11کیفیت آب  )تخصصی برگزاری جلسه پنجم کمیته

 (13/91/11های علوم آب )اتحادیه انجمنهیئت مدیره جلسه بیستم  برگزاری

 (10/91/11های آبرسانی )یابی در شبکهبرگزاری سومین وبینار تخصصی انجمن با موضوع نشت

  (91/91/11انجمن )آب تلفات تخصصی برگزاری جلسه شانزدهم کمیته

 (91/91/11الملل انجمن )برگزاری اولین جلسه واحد بین

 افزار برگزاری کارگاه طراحی سیستم اسمز معکوس با نرمRosa ( 91/91/11و  91با تدریس دکتر مسعود طاهریون)

 (01/91/11ربوبی خبوشانی مدیر عامل سابق شرکت آبران )تقدیر پیشکسوت نمونه، آقای مهندس علی اهدای لوح

 (00/91/11اندیشی سردبیران و مدیران مجالت آب کشور )شرکت در جلسه هم

 ( 00/91/11برگزاری جلسه چهل و پنجم هیئت مدیره انجمن)

 مدیریت مصرف آب با ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی همایش اولین گذاری برگزاری اولین جلسه شورای سیاست

(01/91/11) 9011رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در سال 

 (01/91/11انجمن )آب بازیافت  تخصصی برگزاری جلسه نهم کمیته

   (11انتشار پنجاه و هشتمین شماره خبرنامه انجمن )دی ماه

 (13/91/11های علوم آب )اتحادیه انجمنو یکم هیئت مدیره جلسه بیستم  برگزاری

 های علمی وزارت عتف های علمی کشور و کمیسیون انجمنقدیر از عملکرد انجمن آب و فاضالب ایران توسط شورای انجمنت

(99/99/11)

  (93/99/11) 9011گذاری همایش ین جلسه شورای سیاستمودبرگزاری

  (91/99/11)ایران برگزاری اولین مرحله المپیاد آب و فاضالب

  (01/99/11هیئت مدیره انجمن )برگزاری جلسه چهل و ششم

  (9311انتشار پنجاه و نهمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )بهمن ماه

 آب المللی بین انجمن محور، آب شهرهای جزوه اصول ترجمه (IWA )فارسی و انتشار آن در سایت  بهIWA  (9311)بهمن ماه

 همایش  هشتمینبیدختی و دکتر حمیدرضا صفوی در دانشگاه شیراز و  طالب ناصر دکتر تقدیر از دو عضو هیئت مدیره انجمن آقایان

(9311)بهمن ماه مدیریت منابع آب ایران 

 (9311)بهمن ماه کنگره  مقاالت چکیده نهایی کتابچه انتشار

 (10/90/11) 9011گزاری همایش برگزاری سومین جلسه شورای سیاست

 (11/90/11)الملل انجمن برگزاری دومین جلسه واحد بین

 (10/90/11های علوم آب )بیست و دومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن برگزاری

 هایزدایی با تاکید بر فناوریهای نمکهای ناشی از سامانهبرگزاری چهارمین وبینار تخصصی انجمن با عنوان مدیریت شورابه ZLD 

(10/90/11)

  (1/90/11)ران ایبرگزاری دومین مرحله المپیاد آب و فاضالب

  عنوان چالشهای روشهای جایگزین برای ارتقای برگزاری پنجمین وبینار تخصصی انجمن آب و فاضالب ایران در روز ملی آب با

(93/90/11) کیفیت آب

  (93/90/9311)های کاربردی در علوم و مهندسی آب و فاضالب دومین مسابقه ایدهو اعالم برندگان اولین المپیاد آب و فاضالب ایران

  (93/90/9311)آب و فاضالب انجمن تشکیل و برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی

 ( 01/90/11برگزاری جلسه چهل و هفتمین هیئت مدیره انجمن)

  (9311انتشار شصتمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )اسفند ماه
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انجمن نمایندگانمعرفی 

 انجمن در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، نماینده محمد مسافری

رموخته درنشااهرع ومو  ، درنشیشاار  جرنیدر شاا ر ر ر ربر ر 2531متولد  یدکتر محمد مساار ر

خود رر در  ی ودع و  رصت مطرلعرت 2535در سرل  طی  درشت مح یت ررن در رشته م ندس یپزشک

UCL رب و  هیتصاا  نینو ی رمشااتمب  ر رو ریشاارن  یقرتیتحق محور ری .لندن گذررندع رساات

 سیتدر ی. محور ررستو رثررت ساممت   سات ی طیمح یر یو رر  شیو پر ربرسات ردع مجدد ر  پسا  

 یرمد ریپ یر یرب، رر  ی رخرنههیتصاا  یرب، طررح شاار تهیپ هیرب، تصاا  تی یشاارمب کریشاارن 

 23ر   دکتر مسر ری  یش یرثررت ساممت رست. سر قه کرر درنشهر   یر یو رر  EIA یسات ی محیط

مقرله در  234ر   شی ه رنجر  رساارندع و   رر یطرح پژو شاا 04ر   شیمدت   نیساارل  ودع و در ر

 منتشر و رررئه نمودع رست. خمیررلمممی و دی  ین رمجمت و کن ررنس

سیستان و بلوچستان انجمن در دانشگاه، نماینده غالمرضا عزیزیان

 نیو متوسطه رر در ر ییدر ش ر  ر درن متولد و دوررن ر تدر 2500سارل   دکتر غممرضار وزیزیرن در 

 ،سترنیس یج رد سر ندگ ر.  رندعو  موچسترن گذررند سترنیس رر در درنشهرع یدورع کررشنرس شا ر و 

ر   .ندرهدرشت ی مکرر  ر درن یمسکن رنقمب رسمم ردی ر  ن زین یو مدت یسر و ررت مساکن و ش ر 

 دیش  یم ندسا  درنشاکدع  کنون درررشاد تر  یکررشانرسا   متیپس ر  رتمر  تحصا  2534 مساترن  

در نیز رر در مقطع دکترر  بیتحص.  ستند سیکرر و تدر، مشغول  ه(ومررن یگروع م ندس) کبختین

ومررن  یگروع م ندس رریحرضر درنشحرل دردکتر وزیزیرن  .ندررنجر  دردع رنهمسترن وکرسبیدرنشهرع ن

 ی ردر رنجمن تیوضو و ییرجرر ی رتی ر مساوول . وموع ساتند و  موچساترن   ساترن یدرنشاهرع سا  

. نددرر و دعه  2511و دکترر رر ر   2531ررشد رر ر  سرل  یکررشانرسا   رنیدرنشاجو  ییرر نمر ،یومم

رودخرنه، رب  یم ندس نهیحب مشکمت منطقه در  م یدر ررستر یمتعدد ی رنرمهرنی ر و پررسارله 

 یر رسرن ی ردر مخر ن و شبکه یو رلودگ ستی طیمح ،یو خشکسرل بیس م،یر م رییتغ و  رضامب، 

و کسا  مجو    کیدرولی  یقرتیتحق شاهرع یر مر یرندر در ررع نیچن م .رندعنمود تیو  در فیتعررر 

 .رنددرشته یمشررکت و  مکرریسترن و موچسترن درنشهرع س ستی طیمح ب ورپژو شکدع  سیترسا 

کن ررنس  نیومررن و چ ررد م یم ندس یکنهرع مم نی  تم یرید نیز  2510و  2511 یدر سرل ر

رند.رر  ه و دع درشته ررنیر کیدرولی 

یاردبیلانجمن در دانشگاه محقق ، نماینده معصومیفریبرز 

 یم ندس شیومررن گرر یم ندساا یمدرک دکترر ی، دررر2532متولد سارل   ،یمعصاوم  بر ی ر دکتر

مشغول  ه  یمیومررن درنشهرع محقق ررد  یدر گروع م ندس یومم تویونورن وضو  رب،  م رکنون  ه

ررشد رر ر  درنشهرع محقق  یکررشانرسا  رر ر  درنشاهرع ت ررن،   یکررشانرسا  مدرک وی . ند سات  تی عرل

 نیم ندس ی ر ر شرکت ی.  مکرررست رخذ نمودعخود رر ر  درنشهرع ومم و صنعت  یو دکترر یمیررد 

 تهیدر کم تی. وضااورساات ریشاارن یرحر ه ی رتیر   عرل یساارل  خشاا 20ر   شیمدت  مشاارور  ه

ح رظت رب  یدر شورر تیوضاو  ب،یرساترن ررد   بو رب و  رضام  یررب منطقه ی رشارکت  قرتیتحق

 یدر پژو شکدع م ندس تیو وضو ررنیر کیدرولی  یکن ررنس مم نیشارنزد م  ییرجرر یرید  ب،یررد 

معتبر  رتیمقرله در نشاار 11. چرپ سااتی ریشاارن ر رتیر   عرل هرید ی خشاا یمعدن ی ررب و رب

و  یینرمه درنشجورنیپر 21ر   شی  رعو مشارو  ییمعتبر، رر نمر ی رمقرله در کن ررنس 04و  یرلمممنی 

.رست ریشرن یومم ی رتیر   عرل هرید ی خش یژورنرل معتبر ومم 24ر   شیمقرالت در   یدرور
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های عضو انجمنمعرفی شرکت

مشاور آبران نیمهندس

 نهیاست که در زم رانیدر ا یو نوآور مهندس روشیپ یهااز شرکت یکیمشاور آبران  نیمهندس

و  خانه آبهی، تصفییو روستا یآب و فاضالب شهر ساتیشبکه تاس یو نظارت بر اجرا یطراح

و آموزش  یمترکنترل و تله یهاستمیآب بدون درآمد، س یهاکن، طرحنیریشفاضالب و لجن، آب

 .دنماییم تیفعال

و خارج از  رانیدر سراسر ا یندگیدفتر نما 01از  شیمشاور آبران با ب نیحال حاضر، مهندس در

 یطراح نهیمتخصص و مجرب در زم نینفر مهندس 011از  شیاز خدمات ب یریگکشور و با بهره

در تخصص آب و فاضالب شناخته شده  0 هیپا یو برنامه دارا تیریو نظارت، از طرف سازمان مد

 .است

شاخص شرکت، انجام مطالعات طرح جامع آب شرب و صنعت در سطح سه  یهاپروژه ازجمله

زنجان  ن،یقزو یهاتانقرارداد شامل اس 3صورت جداگانه و در قالب که بهاست استان در کشور 

 .ندآییبه مرحله اجرا درم جیتدرانجام شده و  0331از سال  لیو اردب

فیشر پردازانهیشرکت آت

 استیر یمعاونت علم یدینوع اول تول انیدانش بن یهااز شرکت فیپردازان شرهیشرکت آت

 تیمشغول به فعال نفر از نخبگان کشور در آن 351حاضر بالغ بر است که در حال یجمهور

نفت، گاز  عیآب و پساب در صنا هیتصف High tech زاتیتجه دیتول نهیشرکت در زم نیهستند. ا

حساس کشور مانند  عیاز صنا یاریبس یازهایفعال بوده و تاکنون توانسته ن یمیو پتروش

مپنا را  3توسعه  روگاهیو ن یپارس جنوب یمجتمع گاز د،یمروار یمی، پتروشنیمب یمیپتروش

 فیپردازان شرهی. شرکت آتدینما یریها دالر ارز از کشور جلوگونیلیبرطرف ساخته و از خروج م

 یزرهایدو محصول  الکتروال انیعنوان تنها سازنده دانش بنبه یعلم نتمعاو دییمفتخر است با تا

 شود. یدر کشور شناخته م هاسکیو رابچر د شنینیکلر

در  ،یجمهور استیر یو فناور ینظر معاونت علمریدهنده آبان زشتاب سیسمجموعه با تا نیا

 .استآب و پساب  هیتصف نهیدر زم یاساس یهایتکنولوژ یسازیصدد توسعه و بوم

مپنا زاتیو تجه لریساخت بو یشرکت مهندس

 مسئولیت طراحی، است توانمند که یمپنا، شرکت زاتیو تجه لریو ساخت بو یشرکت مهندس

اندازی و خدمات پس از فروش انواع بویلر و تجهیزات ثابت صنایع ساخت، تامین، نصب و راه

های آب را برعهده هخانفیهکن و تصشیرینهای آبنیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی و سیستم

 یکثرحدا یریگبهره ،یدانش فن یکارآمد، جذب و ارتقا یانسان یرویشرکت با اتکا به ن نیدارد. ا

ضمن حفظ حقوق  ،یو خارج یکنندگان معتبر داخلنیبا تام یشرکت و همکار دیتول تیاز ظرف

 تسیانداز بمجامعه و تحقق چش داریتوسعه پا یدر راستا ان،یمشتر تیسهامداران و کسب رضا

 دارد.یساله کشور گام برم
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های داخلی و خارجیتقویم کنفرانس

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریبرگزارکنندهعنوان کنفرانس

دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی 

 عمران
 دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه -مشهد 

فردوسی مشهد
 /2011http://www.12icce.ir/faماه تیر 12 - 12

 یپژوهش ها یکنفرانس مل نیهشتم

و  یمعمار عمران، یدر مهندس یکاربرد

 یشهر تیریمد

خواجه  یدانشگاه صنعت

 ی،طوس نیرالدینص

 آب قاتیموسسه تحق

 /2011http://www.caup.ir/fa ماهخردادتهران

 اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و

سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با 

 رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

انجمن آب و فاضالب 

ایران و دانشکده محیط 

 زیست دانشگاه تهران

پردیس  –تهران 

های فنی دانشکده

دانشگاه تهران

 2011http://www.iwwa-conf.irآذرماه  22 –9

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/ 
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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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عضو انجمن هایشرکت یمعرف

معین زیست آریا       

شرکت مهندسی حلیل آب پایدار

ناانهار آریاتوسعه 

مهندسین مشاور داهه

فرآب تدبیر تصفیه
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آب و فاضالب ایرانروند عضویت در انجمن 

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

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

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

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

اعضای حقیقی حق عضویت

مبلغ )ریال( نوع 

  5938تا  5931های حق عضویت با تاخیر سال

 )به ازای هر سال(
115555

5555555 (5055و  5933حق عضویت دو ساله )

5855555 (5052تا  5933چهار ساله با تخفیف ) حق عضویت  

 اعضای حقوقی حق عضویت

(الیساالنه )ر تیحق عضو نوع شرکت

 9555555 کوچک

 0555555 متوسط

 55555555 بزرگ

  591525029 :حساب شماره

IR930180000000000135720623 :شماره شبا

 1813-8955-5552-0210 :شماره کارت مجازی

 نام انجمن آب و فاضالب ایران ( به585شعبه 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

 52155555 صفحه در یک شماره 5

 21555555 صفحه در یک شماره 2

 15555555 *صفحه در چهار شماره پیاپی 5

 85555555 *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

%25%51%55%25%25های انجمنتخفیف شرکت در کنفرانس

%25%51%55- -های انجمنتخفیف شرکت در نمایشگاه

%25%51%55%25%25انجمن های آموزشیتخفیف شرکت در دوره

%25%51%55%25%25ها و بازدیدهای انجمنتخفیف شرکت در کارگاه

%25%51%55%25%25تخفیف چاپ مقاالت در مجالت انجمن

%25%25%25- -انجمن مجالتچاپ آگهی در تخفیف

%25%51%55%25%25تخفیف خرید مقاله از مجالت انجمن

%25%51%55%25%25تخفیف 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

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

حتما باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود نسبت به ارسال 

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

وارد کردن اسامی و اطالعات کامل تمامی نویسندگان در -

سامانه و در محل مربوط به مشخصات نویسندگان مقاله، الزامی 

 ست.ا

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

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

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

 دیگری ارائه نشده است.

ها با ارسال یک نویسندگان در قسمت ارسال فایل-

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

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

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

 کنند شاملهایی که نویسنده در مرحله اولیه ارسال میفایل-

بدون نام  pdfمقاله بدون نام نویسندگان، فایل  word فایل

ویسندگان، فایل مشخصات کامل نویسندگان و فایل اصلی ن

افزاری مربوطه است.ها در محیط نرمشکل

 :دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت 

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

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

صفحه قابل  6تا  4یادداشت فنی بین صفحه و  21مروری 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  21کوتاه 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

 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، 



9988 زمستان، 4سال پنجم، شماره    88  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

 ها و ...(.انها، سازمدانشگاه

 :چکیده فارسی

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

و حداکثر  211گیری است. حداقل تعداد کلمات در چکیده نتیجه

 کلمه باشد. 111

 :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  21با اندازه  B Nazanin نازک

New Roman  بینبرای زبان انگلیسی و با فاصله  21با اندازه 

صورت تک ستونی و یک فایل با سانتیمتر به 1/2خطوط 

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

ها و 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 

. 2۹۳1علی 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

بینی پیش"(، 2۹۳۹تابش، م., بهبودیان، ص.، و بیگی، س.، )

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

 .11-24(، ۹)21، آب ایران تحقیقات منابع

های فاضالب با تحلیل ریسک سیستم"(، 2۹۳1عنبری، م.، )

نامه کارشناسی ارشد ، پایان"های بیزیناستفاده از شبکه

های فنی دانشگاه آب، پردیس دانشکده-مهندسی عمران

تهران، تهران، ایران.

 فارسی غیر مقاله:
Tabesh, M., Roozbahani, A., Roghani, B., Rasi Faghihi, 

N., and Heydarzadeh, R., (2018), “Risk assessment of 

factors influencing Non-Revenue Water using 

Bayesian Networks and Fuzzy Logic”, Water 
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Resources Management, 31(9), 2561-2578.

:مقاله منتشر نشده
Foladori, P., Tamburini, S. and Bruni, L., (2017), 

“Bacteria permeabilisation and disruption caused by 

sludge reduction technologies evaluated by flow 

cytometry”, Journal of Water Research, in press.

 :کتاب
Briere, F.G., (2014), Drinking-water distribution, 

sewage, and rainfall collection, Presses 

Internationales Polytechnique, Paris.

:بخشی از کتاب
Meltzer, P.S., Kallioniemi, A., and Trent, J.M., (2002), 

“Chromosome alterations in human solid tumors”, In: 

B. Vogelstein and K.W. Kinzler (eds.), The genetic 

basis of human cancer, McGraw-Hill, New York, pp. 

93-113.

جای نویسنده:موسسه به
WHO, (2011), Nitrate and nitrite in drinking-water-

background document for development of WHO 

guidelines for drinking-water quality, World Health 

Organization, Geneva.

کنفرانسی: التمقا
Murphy, L.J., Dandy, G.C. and Simpson, A.R., (1994), 

“Optimum design and operation of pumped water 

distribution systems”, Proceeding Conference on 

Hydraulics in Civil Engineering, Institution of 

Engineers, Brisbane, Australia, pp. 149-155.

 نامه:پایان
de Schaetzen, W., (2000), “Optimal calibration and 

sampling design for hydraulic network models”, 

Doctoral Dissertation, University of Exeter, Exeter, 

UK. 

:سایت اینترنتیBurka, L.P., (2003), “A hypert

Burka, L.P., (2003), “A hypertext history of multiuser 

dimensions”, Viewed 5 Dec. 2015, 

http://www.ccs.neu.edu./ 

dimensions”, http://www.ccs.neu.edu./

  مهم:تذکر 

های های انتشارنشریه در سالبا توجه به افزایش شدید هزینه

وبه هیئت تحریریه و تایید هیئت مدیره انجمن ، براساس مصاخیر

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

ریال برای هزینه داوری و درصورت پذیرش مقاله  یک میلیونمبلغ 

برای هزینه انتشار  الو پانصد هزار رییک میلیون  مبلغ نیز

های مقاله در فایل همراهحساب انجمن واریز و فیش آن را بهبه

 .سایت نشریه بارگزاری کنند

http://www/
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