
1400، بهار 1ششم، شماره ال س  92 نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب     

 اخبار انجمن

است: ریشرح زبه 1400سال  اولدر سه ماهه  رانیعمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ا یهاتیاخبار و فعال

  رانیآب و فاضالب ا یعلوم و مهندس یجیترو - یعلم هینشر ششمشماره از سال  اولینانتشار

 (23/01/1400) 1400گذاری همایش برگزاری چهارمین جلسه شورای سیاست

 ( 23/01/1400برگزاری جلسه هفدهم کمیته تلفات آب انجمن)

 ( 25/01/1400برگزاری جلسه چهل و هشتم هیئت مدیره انجمن)

  (1400انتشار شصت و یکمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )فروردین ماه

 (01/02/1400های آب )ت و سوم هیئت مدیره اتحادیه انجمنشرکت در جلسه بیس

 ( 06/02/1400برگزاری دهمین جلسه کمیته بازیافت آب انجمن)

 ( 08/02/1400برگزاری ششمین جلسه کمیته کیفیت آب انجمن)

 ها و شهری )قابلیت های متابولیسم آببرگزاری ششمین وبینار تخصصی انجمن آب و فاضالب ایران با عنوان ارزیابی عملکرد مدل

(08/02/1400ها( توسط دکتر کوروش بهزادیان )محدودیت

 (26/02/1400الملل انجمن )برگزاری چهارمین جلسه واحد بین

 (28/02/1400) 1400گذاری همایش برگزاری پنجمین جلسه شورای سیاست

 ( 28/02/1400برگزاری دومین جلسه واحد دانشجویی انجمن)

 (29/02/1400نهم هیئت مدیره انجمن ) برگزاری جلسه چهل و

  (1400انتشار شصت دومین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )اردیبهشت ماه

  برگزاری هفتمین وبینار علمی انجمن آب و فاضالب ایران با عنوان سواد آبی در جوامع شهری توسط دکتر شروین جمشیدی

(05/03/1400)

  16/03/1400و  15العاده و جلسات فوق (12/03/1400های آب )مدیره اتحادیه انجمنم هیئت چهارشرکت در جلسه بیست و

 (25/03/1400) 1400 شیهما یگذاراستیس یجلسه شورا نیمشش یگزاربر 

 ( 26/03/1400برگزاری جلسه پنجاهم هیئت مدیره انجمن)

  (1400انتشار شصت سومین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )خرداد ماه

 رانیآب و فاضالب ا یعلوم و مهندس یعلم هیشماره از سال ششم نشر نیانتشار اول
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انجمن نمایندگانمعرفی 

زدی یانجمن در دانشگاه علوم پزشک ندهیپوش، نمامحمدحسن احرام

هستند. استان فارس، شهرستان استهبان  ۱۳۳۷محمد حسن احرام پوش متولد سال دکتر آقای 

سال در  رازیاز دانشگاه ش یاریبآ شیگرا ،یکشاورز یمهندس سانسی، لیاضیر پلمید ایشان دارای

هستند.  تهران یاز دانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یمهندس یارشد و دکترا یکارشناس و ۱۳۶۲

علمی پژوهشی و کنفرانسی از جمله مواردی مقاله  صدیسبیش از و  Scopusو  ISIمقاله  ۱۶۱چاپ 

 هوا یلودگآب و فاضالب و آ ایشان شامل قاتیحقت نهیزم است که در رزومه ایشان وجود دارد.

 تئیعضو ه بوده و ۱۴۰۰تا  ۱۳۶۸ن از سال آ سیئو ر زدیموسس دانشکده بهداشت  شود. ایشانمی

 یهانهیکتاب در زم دجل ستیاز ب شیب چنین،هستند. هم تاکنون ۱۳۷۸از سال  طیرد بهداشت محوب

و  یمل شیچهار هما یعلم ریدب اند. ایشانچاپ کرده ب و فاضالبآجمله از طیمختلف بهداشت مح

نیز هستند. یو پژوهش یموزشآو  ییسال سابقه کار اجرا ۳۲ یو دارا بوده طیبهداشت مح یالمللنیب

انجمن در شرکت آب و فاضالب کاشان ندهینما ان،یاحمد اصفهان

خود را در  یاست. مدرک کارشناس ۲۶/5/۱۳5۳ خیمتولد کاشان  به تار انیمهندس احمد اصفهان

سال در  ۲۱از  شیب شانینموده است. ا افتیدر یاز دانشگاه آزاد اسالم کیمکان یرشته مهندس

 تیریدفتر مد ریمد ،یگروه نظارت بر بهره بردار سیرئ ،یعنوان کارشناس فنصنعت آب و فاضالب به

 یبردارمعاون بهره ،رعاملیغ بحران وپدافند تیریاداره مد سیو کاهش آب بدون درآمد، رئ فمصر

مقام شرکت آب و فاضالب حاضر قائمداشته و در حال یتیریو مد یدر سطوح کارشناس تیسابقه فعال

 ۳۰و  یقاتیو تحق یپروژه مطالعات ۸در حدود  انیسال نیدر ا انی. مهندس اصفهانهستندکاشان 

 یهاشیدر هما یپژوهش یمقاله  علم ۴ ینموده و دارا فایا ینقش مؤثر ییو اجرا یتیریمد تیفعال

منابع آب  تیفیجامع ک تیریمد ییعضو کارگروه اجرا نیچنهم شانیهستند. ا یالمللنیو ب یمل

 ند.هست یاستان اصفهان و سازمان نظام مهندس

شاپور اهوازافشین تکدستان، نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی جندی

شاپور در گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه جندی ۲۸افشین تکدستان، استاد تمام پایه دکتر 

سال سابقه هیئت علمی در دانشگاه دارند. ایشان دارای دکترای مهندسی  ۲۲اهواز هستند و 

التحصیلی هستند. در زیست دانشگاه تهران با رتبه اول ورودی و فارغزیست از دانشکده محیطمحیط

عهده دارند. شاپور را بهمحیطی دانشگاه جندیضر، ایشان ریاست مرکز تحقیقات زیستحاحال

خانه آب و فاضالب و تصفیه در زمینه تصفیه آب و فاضالب، طراحی تصفیهایشان  قیو تحق سیتدر

. ایشان دارای بیش از صد طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه و صنعت استهای صنعتی فاضالب

 ۳5۰اند. بیش از منتشر کرده Scopusو  ISIمقاله علمی پژوهشی،  ۱۷۰بیش از  چنینهستند. هم

آب و فاضالب و آلودگی  زیست، تصفیههای محیطالمللی در زمینهمقاله نیز در سمینارهای ملی و بین

خانه فاضالب و اصول راهبری آن، اند. چهار کتاب چاپ شده با عناوین طراحی تصفیهآب ارائه نموده

مفاهیم و طراحی تصفیه فاضالب، رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی و تصفیه آب و درسنامه جامع 

چنین عضو هیئت تحریریه اند. ایشان همهای تصفیه فاضالب را نیز منتشر کردهفاضالب و باکتری

 نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب هستند.
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انجمن ییدانشجو یهاشاخه یمعرف

سید احمدرضا شاهنگیان

 دانشجوی دکتری 

 دانشگاه تهران

 رضا معاشری

 دانشجوی دکتری 

دانشگاه شهید بهشتی

 علی آبیاتی

دانشجوی کارشناسی ارشد 

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 جمعییاسمن صاحب

دانشجوی کارشناسی ارشد 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 زادهغزل مهدی

دانشجوی کارشناسی ارشد 

 دانشگاه شیراز

 سیده معصومه ابراهیمی

 دانشجوی دکتری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 سینا دیانتی

دانشجوی کارشناسی

 دانشگاه کاشان

 محمدرضا اتحادی

 دانشجوی دکتری

بلوچستاندانشگاه سیستان و 

 محمد نجارزادگان

دانشجوی کارشناسی ارشد

 دانشگاه اصفهان
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های عضو انجمنمعرفی شرکت

آپادانا شرویپ انیپارس نیشرکت آبت

 یتهانیم افیال یها و غشاهاکننده ماژول دی( تنها تولAPPAآپادانا ) شرویپ انیپارس نیآبت شرکت

 های اولترافیلتراسیون،و سازنده سیستم انهیدر خاورم AquArya با برند  (UF)ونیلتراسیاولتراف

در قالب  تیدهه فعال کیاز  شیشرکت ب نیاآغاز نموده است.  1396فعالیت خود را از سال 

 کیداشته و اکنون با  «مریپل ایپو انیپارس»و  «مریصنعت پل شرویپ انیپارس»شرکت 

 نیآبت شرکت .خود را بسط و گسترش داده است یهاتیفعال ،دیجد یراهبرد یگذارهیسرما

و  یابیآب و فاضالب و باز هیتصف یهاساخت انواع سامانه یمشاور و مجر شرویپ انیپارس

 یگستردگ نیمتخصصان و کارشناسان خود و همچن یبر دانش فن هیبا تکو  بودهپساب  یبازچرخان

 هیتصف یهاانواع پروژه، فاضالب دارد آب و هیتصف نهیدر زم یالمللنیب یهاکه با شرکت یارتباط

این شرکت  .دینمامیاجرا  انیکارفرما تیرا با حصول رضاها خانهآب و پساب و راهبری تصفیه

روش خانه جامع پتروشیمی کارون و طراحی و ساخت واحد تصفیه تکمیلی بهطراحی تصفیه

. را در .فوالد اردستان و .اولترافیلتراسیون در مجتمع فوالد سفید دشت، شرکت ورق خودرو، 

 رزومه کاری خود دارد.

رود جنوب ایشرکت در

 یدر ط .دش سیدر شهرکرمان تاس 1384رود جنوب درسال  ایشرکت مهندسان مشاور در

اقدام  نیو قزو زدیکرج، مشهد،  یشعبه در شهرها یاندازو راه سینسبت به تاس ریاخ یهاسال

آب  ساتیتخصص تاس" آب یعرصه خدمات گروه مهندس در مهندسان مشاور، نیا نموده است.

شده و با  تیصالح صیتشخ "ستیزطیتخصص مح" شترکم یهاو گروه تخصص "و فاضالب

  .استمحترم  انیکارفرما هیبا کل یو موثر آماده همکار دیداشتن سابقه مف

زیتجه ابیشرکت پاد

با هدف معرفی و انتقال دانش و فناوری پیشرفته جهان در  1376شرکت پادیاب تجهیز از سال 

زیست، هواشناسی، گیری آب و محیطهای اندازههای مرتبط با مطالعات و سیستمپروژه

شناسی، مهندسی رودخانه، آب و فاضالب و هیدروژئولوژی مشغول به فعالیت هیدرولوژی، اقیانوس

افزاری همراه با استفاده کاربردی خدمات نرم مشی این شرکت تلفیق مشاوره مهندسی و. خطاست

اندازی گیری مطابق با نیازها و شرایط و نصب و راهها و تجهیزات اندازهو عملی از جدیدترین سیستم

های آموزشی در زمینه مهندسی آب و محیط . اجرای پروژهاستمتری های مناسب تلهسیستم

سازی فیزیکی همراه با خدمات مربوطه تجهیزات پیشرفته مدلافزار و افزار، نرمزیست، ارائه سخت

 .استزیست شرکت پادیاب تجهیز های بخش آب و محیطاز جمله فعالیت
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انجمن های عضومعرفی شرکت

معین زیست آریا

ناتوسعه انهار آریا

سپهر کویر فردادمهندسین مشاور داهه

فرآب تدبیر تصفیه
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جیهای داخلی و خارتقویم کنفرانس

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریبرگزارکنندهعنوان کنفرانس

 یو زهکش یاریآب یکنگره مل نیپنجم

 رانیا
1400https://civilica.com/l/717ماه تیر 3و  2رجندیبرجندیدانشگاه ب

03/  

دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی 

 عمران
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه  -مشهد 

 فردوسی مشهد
 /1400http://www.12icce.ir/faماه تیر 23 - 21

ایران هیدرولیک کنفرانس بیستمین
 کشاورزی علوم دانشگاه

گرگان طبیعی منابع و
http://www.ihaconf.ir/1400 ماه آبان 6- 5گرگان

 اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و

سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با 

 بازیافترویکرد کاهش هدررفت و 

انجمن آب و فاضالب 

ایران و دانشکده محیط 

 زیست دانشگاه تهران

پردیس  –تهران 

های فنی دانشکده

دانشگاه تهران

 /1400http://www.iwwa-conf.irآذرماه  11 –9

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریعنوان کنفرانس

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/conferenc

e-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.

org/ 

WRRmod2020: 7th IWA Water Resource 

Recovery Modelling Seminar 
Arosa, Switzerland 

21 – 25 August 

2021 

https://www.wrrmod2020.or

g/  

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_

Porto2021  

9th IWA Odour and VOC/Air Emissions 

Conference 
Bilbao, Spain 

26 – 27 October 

2021 

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

waodours2021  

Digital Water Summit Bilbao, Spain 
15 – 18 

November 2021 

https://digitalwatersummit.or

g/ 

IWA International Strategic Asset 

Management Forum 2020 (Supported) 
Belgrade, Serbia 

19 November 

2021 

https://utvsi.com/event/iwa-

international-sam-forum-

2020/  

IWA Biofilms 2021 Conference – Processes 

in Biofilms, Fundamentals to Applications 
Phuket, Thailand 

6 – 8 December 

2021 
http://iwabiofilms2020.org/ 

https://civilica.com/l/71703/
https://civilica.com/l/71703/
http://www.12icce.ir/fa/
http://www.ihaconf.ir/
http://www.iwwa-conf.ir/
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://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/
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/
https://digitalwatersummit.org/
https://utvsi.com/event/iwa-international-sam-forum-2020/
https://utvsi.com/event/iwa-international-sam-forum-2020/
https://utvsi.com/event/iwa-international-sam-forum-2020/
http://iwabiofilms2020.org/


1400، بهار 1ششم، شماره ال س      99  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

انجمن آپاراتانال معرفی ک

لینک آپارات(ارائه دهنده) موضوعرویدادردیف

1 
و آب انجمن تخصصی وبینارهای

ایران فاضالب

 فاضالب؛ و آب صنعت در کرونا ویروس

 (رشیدی عبداهلل دکتر)
https://www.aparat.com/v/hevFM?playlist=737673

 هایبرکه پساب کیفیت بهبود کارهایراه

  ؛فاضالب تثبیت

 (ساسانی حسین دکتر)
https://www.aparat.com/v/Antvj?playlist=737673

 و پژوهش ارتقای هایظرفیت بر مروری

 ؛ کشور آب حوزه در نوآوری

 )دکتر مجتبی شفیعی(
https://www.aparat.com/v/Pob7C?playlist=737673

 ؛ آبرسانی هایشبكه در یابینشت

زاده()دکتر محمدرضا جلیلی قاضی
https://www.aparat.com/v/Uf3N5?playlist=737673

 هایسامانه از ناشی هایشورابه مدیریت

 هایفناوری بر تاکید با زدایینمک

ZLD؛ 

 اکبرزاده()دکتر عباس 

https://www.aparat.com/v/4QcMo?playlist=737673

های جایگزین برای های روشچالش

 بهبود و مدیریت کیفیت آب؛ 

 مهیمهندس سل)دکتر مسعود یونسیان، 

 یلیمحمدرضا جلو دکتر  اینییرضا

  (زادهیقاض

https://www.aparat.com/v/mTSiK?playlist=737673

 آب متابولیسم هایمدل عملكرد ارزیابی

 ؛ هامحدودیت و هاقابلیت شهری

 )دکتر کورش بهزادیان(
https://www.aparat.com/v/DtoQY?playlist=737673

سواد آبی در جوامع شهری؛ 

 )دکتر شروین جمشیدی(
https://www.aparat.com/v/FPtCY

2 
و آب انجمن تخصصی هاینشست

 ایران فاضالب

و  هایدمیفاضالب، اپ یهاسامانه

  نوظهور یهایماریب
879646OhwE?playlist=6https://www.aparat.com/v/ 

=879646https://www.aparat.com/v/IXWfd?playlist  آب و فاضالب یهاشبكه یآورتاب

 یهادر سامانه یو نوآور یهوشمندساز

 آب و فاضالب
879646?playlist=9https://www.aparat.com/v/WiVU 

منابع  تیفیشاخص و استاندارد ک یبازنگر

 رانیآب ا
879646?playlist=7https://www.aparat.com/v/lSgM 

playlist=9E4https://www.aparat.com/v/tn?879646 مصرف آب یالگو نییتع یهاچالش

آب و فاضالب در  یهارساختیز یآورتاب

 البیس ژهیبحران به و طیشرا
879646com/v/DZzYX?playlist=https://www.aparat. 

 یهاطیدر مح یاستفاده از آب خاکستر

 یشهر
879646iaZ?playlist=1https://www.aparat.com/v/t 

3
 و آب مهندسی و علوم کنگره سومین

 (1399)ن ایرا فاضالب
https://www.aparat.com/v/V7BNT?playlist=878354

4

 آب مصرف مدیریت ملی همایش دومین

 بازیافت و رفت هدر کاهش رویكرد با

(1398) 
.aparat.com/v/SHiuG?playlist=943170https://www

https://www.aparat.com/v/hevFM?playlist=737673
https://www.aparat.com/v/Antvj?playlist=737673
https://www.aparat.com/v/Pob7C?playlist=737673
https://www.aparat.com/v/Uf3N5?playlist=737673
https://www.aparat.com/v/4QcMo?playlist=737673
https://www.aparat.com/v/mTSiK?playlist=737673
https://www.aparat.com/v/DtoQY?playlist=737673
https://www.aparat.com/v/FPtCY
https://www.aparat.com/v/6OhwE?playlist=879646
https://www.aparat.com/v/IXWfd?playlist=879646
https://www.aparat.com/v/WiVU9?playlist=879646
https://www.aparat.com/v/lSgM7?playlist=879646
https://www.aparat.com/v/tn4E9?playlist=879646
https://www.aparat.com/v/DZzYX?playlist=879646
https://www.aparat.com/v/t1iaZ?playlist=879646
https://www.aparat.com/v/V7BNT?playlist=878354
https://www.aparat.com/v/SHiuG?playlist=943170
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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 

  1399تا  1395های حق عضویت با تاخیر سال

 )به ازای هر سال(
550000

1400000 (1401 - 1400حق عضویت دو ساله )

2500000 (1403 - 1400چهار ساله ) حق عضویت

1000000 (1401 - 1400)دانشجویی حق عضویت دو ساله   

 اعضای حقوقی حق عضویت

(الیساالنه )ر تیحق عضو نوع شرکت

 4500000 کوچک

 9000000 متوسط

 15000000 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

)ریال(مبلغ  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()شرکتعضویت حقوقی  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 کارگروهها، گردهماییرسانی 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

 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، 
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 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
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  مهم:تذکر 

های های انتشارنشریه در سالبا توجه به افزایش شدید هزینه

، براساس مصوبه هیئت تحریریه و تایید هیئت مدیره انجمن اخیر

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

ریال برای هزینه داوری و درصورت پذیرش مقاله  یک میلیونمبلغ 

حساب برای هزینه انتشار به الو پانصد هزار ری میلیون دو مبلغ نیز

های مقاله در سایت نشریه همراه فایلرا بهانجمن واریز و فیش آن 
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