
1400، تابستان 2ال ششم، شماره س 104 نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

انجمناخبار 

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

  رانیآب و فاضالب ا یعلوم و مهندس یعلم هینشر ششمشماره از سال  ینمودانتشار

  (6/04/1400) الملل انجمن چهارمین جلسه واحد بینبرگزاری

  (15/04/1400)تلفات آب انجمن تخصصی جلسه کمیته هجدهمین برگزاری 

  (16/04/1400)کیفیت آب انجمن تخصصی جلسه کمیته هفتمین برگزاری

 (16/04/1400های علوم آب )برگزاری جلسه بیست و پنجم هیئت مدیره اتحادیه انجمن

  دکتر احسان  توسط آقای "ها و شکستتأثیرات شرایط اقلیمی بر روی ظرفیت شبکه"برگزاری هشتمین وبینار علمی انجمن با عنوان

 (16/4/1400) روشنی محقق مرکز ملی تحقیقات کانادا

 رویکرد چرخه حیات  های آب و فاضالب بازیستی پروژهاثرات محیط ارزیابی"با عنوان  برگزاری نهمین وبینار علمی انجمن(LCA)" 

(23/4/1400) توسط مهندس هانیه صفرپور

 (31/04/1400) های علوم آبهیئت مدیره اتحادیه انجمن ه بیست و ششمبرگزاری جلس

  (1400انتشار شصت و چهارمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )تیرماه

  (3/05/1400) از رئیس جمهور سیزدهم های علوم آببیانیه انتظارات اتحادیه انجمنانتشار

  (4/05/1400)های علمی جلسه شورای هماهنگی اتحادیه انجمنبرگزاری

  (5/05/1400) 1400همایش  گذاریسیاست شورای هفتم جلسهبرگزاری

  (6/05/1400) جلسه پنجاه و یکم هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایرانبرگزاری

  تر سید توسط آقای دک“ کاربردهای اقتصاد چرخشی در صنعت آب و فاضالب”تحت عنوان  انجمنبرگزاری دهمین وبینار تخصصی

(13/5/1400فر )حسین سجادی

  (13/05/1400جلسه هشتم هیئت تحریریه نشریه انجمن )برگزاری

  (20/05/1400) های علوم آباتحادیه انجمنهیئت مدیره  بیست و هفتمین جلسهبرگزاری

  (29/05/1400)در کالب هاوس “ ها، راهبردها و انتظارات از وزیر آتی نیرو در حوزه آبچالش”برگزاری نشست علمی

  (1400انتشار شصت و چهارمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )مردادماه

  (2/6/1400) 1400همایش  سیاستگذاری شورای جلسه هشتمبرگزاری 

  (2/06/1400)  های علوم آباتحادیه انجمنبیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره برگزاری

  (3/6/1400) یرانانجمن آب و فاضالب ا یرهمد یئته ین جلسهدومپنجاه و برگزاری

  زمینه مهندسی  مقاله برای تعیین داغترین موضوعات در 20000مرور بیش از ”دهمین وبینار تخصصی انجمن تحت عنوان یازبرگزاری

(9/6/1400علیرضا بازارگان )توسط آقای دکتر “ زیستمحیط

  (10/6/1400) "ایبین حوضهآب انتقال "با عنوان  های علوم آباتحادیه انجمنعلمی نشست برگزاری دومین 

 یکردفاضصصصالب با رو یآورجمع یهااز شصصصبکه یبردارتوسصصصعه و بهره”همین وبینار تخصصصصصصصصی انجمن تحت عنوان وازدبرگزاری د 

 (17/6/1400توسط آقای دکتر علی حقیقی )“ ییتمرکززدا

 وسط آقای ت“ های آبرسانی موجود به هوشمندنقشه راه برای ارتقای شبکه”دهمین وبینار تخصصی انجمن تحت عنوان سیزرگزاری ب

(24/6/1400قاضی زاده ) دکتر جلیلیدکتر 

  (30/6/1400) 1400همایش  گذاریسیاست شورای جلسه نهمبرگزاری  

  (31/6/1400) یرانانجمن آب و فاضالب ا یرهمد یئته سومین جلسهبرگزاری پنجاه و

  (1400ماه شهریورمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )ششانتشار شصت و 

  شاخه دانشجویی 2های آب و فاضالب و های مختلف کشور و شرکتحکم نمایندگی انجمن در دانشگاه 20صدور حدود

 عضو حقیقی و حقوقی جدید 20بیش از  جذب
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انجمن نمایندگانمعرفی 

گرگانو منابع طبیعی  یدانشگاه علوم کشاورزانجمن در  ندهی، نمامندعبدالرضا بهره

 بودهگرگان  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یزداریگروه آبخ اریمند دانشعبدالرضا بهرهدکتر 

و  یمدرک کارشناس یدارا شانی. ااست سیدانشگاه مشغول به تدر نیتاکنون در ا 1385از سال  و

از  یدرولوژیه یمهندس یاز دانشگاه تهران و مدرک دکتر یزداریارشد در رشته آبخ یکارشناس

. است یدرولوژیه یدر مدلساز شانیا یقاتیهستند. تخصص و تمرکز تحق کیدانشگاه بروکسل بلژ

حفاظت آب و خاک )مجله دانشگاه گرگان( و  یهامجله پژوهش ریسردبچنین هممند بهره دکتر

عضو  یهستند. و کایآمر یلیاز انتشارات وا Natural Resource Modelingمجله  ریکمک سردب

 .نیز بوده است البهایس یگزارش مل ئتیو منابع آب ه یدرولوژیه کارگروه

دانشگاه تبریزانجمن در  ندهینما ،ینوران دیوح

عمران از  یارشد خود را در رشته مهندس یو کارشناس یمدرک کارشناس ینوران دیپروفسور وح

خود را  یلیتکم التیکرد. سپس تحص افتیدر 1379و  1377 یهادر سال بیترتبه ز،یدانشگاه تبر

و دانشگاه  رانیا رازی( در دانشگاه شیدرولوژیه شی)گرا ستیز طیعمران و مح یمهندس یدر دکترا

 1388تا  1384از  یشد. پروفسور نوران لیالتحصفارغ 1384ژاپن ادامه داد و در سال  وتوهوک

 درعنوان استاد به 1393و از سال  اریعنوان دانش به 1393تا  1388از سال  ،اریعنوان استادبه

 اریعنوان دانشبه 1390در سال  شانیکند. ایم خدمت زیعمران دانشگاه تبر یدانشکده مهندس

وقت در دانشگاه خاور مهیعنوان استاد نبه 1396و از سال  کایسوتا آمرنهیدر دانشگاه م همانیم

تحت  یارشد و دکتر یکارشناس یدانشجو 83مدت،  نیدر ا اند.شتهدا تیقبرس فعال کینزد

، رواناب -بارش  یسازشامل مدل شانیا یپژوهش قیند. عالاهشد لیالتحصفارغ یدکتر نوران راهنمایی

 جیاست. نتا یمحاسبات کیدرولیو ه کیدروانفورماتیمنابع آب، ه یدر مهندس یهوش مصنوع بردکار

مقاله  180از  شیفصل کتاب و ب 9کتاب،  2، ت علمیمجالدر مقاله  172 در قالب یو قاتیتحق

مجله  ریسردب شانیحاضر امنتشر شده است. در حال یو مل یالمللنیب یهاارائه شده در کنفرانس

 ی، معاونت پژوهشJournal of Hydrology ری(، دبزی)دانشگاه تبر ستیزطیعمران و مح یمهندس

 هستند. کیدروانفورماتیه یقطب علم ریو موسس و مد زیدانشکده عمران دانشگاه تبر

جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه، نماینده انجمن در مهدی دینی

هستند که از سال  جانیآذربا یمدن دیعمران دانشگاه شه یگروه مهندس اریاستاد ینید یمهددکتر 

عمران آب  یمدرک کارشناس یدارا شانی. ااندبوده سیدانشگاه مشغول به تدر نیتاکنون در ا 1394

در رشته عمران آب از دانشگاه تهران  یارشد و دکتر یتهران و کارشناس یبهشت دیاز دانشگاه شه

 یفیو ک یکیدرولیه یسازو مدل یسازنهیبه نهیدر زم شانیا یقاتیز تحق. تخصص و تمرکستنده

 جانیآذربا ینمد دیدر دانشگاه شه رانیا کیدرولیانجمن ه ندهینما شانی. ااستآب  عیتوز یهاشبکه

 .ندنیز هست
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انجمن های عضومعرفی شرکت

معین زیست آریا

ناتوسعه انهار آریا

سپهر کویر فردادمهندسین مشاور داهه

فرآب تدبیر تصفیه



1400، تابستان 2ال ششم، شماره س  108  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

جیهای داخلی و خارتقویم کنفرانس

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریبرگزارکنندهعنوان کنفرانس

رانیا کیدرولیه ملی کنفرانس نیستمیب

، رانیا کیدرولیانجمن ه

و  یانشگاه علوم کشاورزد

 گرگان یعیمنابع طب

 /1400https://conf.iha.irماه آبان 6تا  5گرگان

 یسامانه ها یالملل نیکنفرانس ب نیدهم

 باران ریسطوح آبگ

دانشگاه کردستان، انجمن 

 ریسطوح آبگ یها ستمیس

 باران

1400https://conf.uok.ac.ir/rcscآذرماه  4تا  3سنندج

onf10?Lang=fa 

آب و  تیفیک تیریمد یمل شیهما نیاول

مصرف آب تیریمد یمل شیهما نیسوم

 ،رانیانجمن آب و فاضالب ا

دانشگاه تهران
 conf.ir-http://www.iwwa/1400آذرماه  11تا  9تهران

 یمهندس یالملل نیب ناریسم نیدوازدهم

 رودخانه

، چمران اهواز دیدانشگاه شه

سازمان آب و برق خوزستان
/1400http://ireconf.scu.ac.ir/fa بهمن 6 تا 4اهواز

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریعنوان کنفرانس
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 

https://www2.isep.ipp.pt/iwa

_porto2021/index.php?page

=home  

NORDIWA wastewater conference 2021 Sweden 
28 September – 1 

October 2021 
https://www.nordiwa.org/ 

Virtual Conference: 9th IWA Microbial 

Ecology and Water Engineering Specialist 

Conference: Microbial Ecology Data & 

Principles for Water Systems and Industries 

Delft, Netherlands 
18 – 20 October 

2021 

https://mewe2021.dryfta.co

m/  

15th International Conference on Urban 

Drainage 

Melbourne, 

Australia 

24 – 29 October 

2021 
https://www.icud2021.org/ 

Hybrid: 9th IWA Odour and VOC/Air 

Emissions Conference 
Bilbao, Spain 

26 – 27 October 

2021 

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

waodours2021  

Amsterdam International Water Week 
Amsterdam, 

Netherlands 

1 – 5 November 

2021 
https://aiww2021.com/ 

IWA International Strategic Asset 

Management Forum 2020 (Supported) 
Serbia, Belgrade 

18 November 

2021 

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

international-sam-forum-

2020/  

Biofilm Reactor Conference 2021 USA 
6 – 8 December 

2021 

https://biofilms2021conferen

ce.nd.edu/ 

LET2022- The 17th IWA Leading Edge 

Conference on Water and Wastewater 

Technologies 

Reno, Nevada, 

USA 

27 March – 2 

April 2022 
http://iwa-let.org/ 

7th Young Water Professionals BeNeLux 

conference 2022 
Delft, Netherlands 4 – 6 April 2022 https://ywpbenelux.ugent.be/ 

Wastewater, Water and Resource Recovery 

Conference 
Poznan, Poland 

10 – 13 April 

2022 
http://wwrr.put.poznan.pl/ 

Singapore International Water Week 2022 
Singapore, 

Singapore 

17 – 21 April 

2022 
https://www.siww.com.sg/ 

9th Leading Edge Conference for Strategic 

Asset Management 
Bordeaux, France 12 – 14 May 2022 

https://lesam2022.colloque.i

nrae.fr/  

12th Micropol and Ecohazard Conference 
Santiago de 

Compostela, Spain 
6 – 10 June 2022 https://micropol2022.org/ 

Water Loss 2022 
Prague, Czech 

Republic 
19 – 22 June 2022 https://waterloss2022.org/ 

Water Safety Planning 2022 Narvik, Norway 22 – 24 June 2022 
http://www.watersafety2022.

org/ 

https://conf.iha.ir/
https://conf.uok.ac.ir/rcsconf10?Lang=fa
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https://www2.isep.ipp.pt/iwa_porto2021/index.php?page=home
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https://www.nordiwa.org/
https://mewe2021.dryfta.com/
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https://www.olores.org/en/iwaodours2021
https://www.olores.org/en/iwaodours2021
https://aiww2021.com/
https://utvsi.com/event/iwa-international-sam-forum-2020/
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https://biofilms2021conference.nd.edu/
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http://wwrr.put.poznan.pl/
https://www.siww.com.sg/
https://lesam2022.colloque.inrae.fr/
https://lesam2022.colloque.inrae.fr/
https://micropol2022.org/
https://waterloss2022.org/
http://www.watersafety2022.org/
http://www.watersafety2022.org/
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انال آپاراتمعرفی ک

لینک آپاراتموضوع )ارائه دهنده(رویدادردیف

1
 آب انجمن تخصصی وبینارهای

 ایران فاضالب و

 فاضالب؛ و آب صنعت در کرونا ویروس

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

 تثبیت هایبرکه پساب کیفیت بهبود کارهایراه

  فاضالب؛

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

 در نوآوری و پژوهش ارتقای هایظرفیت بر مروری

 کشور؛  آب حوزه

 )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

 زدایینمک هایسامانه از ناشی هایشورابه مدیریت

 ؛ZLD هایفناوری بر تاکید با

 اکبرزاده()دکتر عباس 
https://www.aparat.com/v/4QcMo?playlist=737673

های جایگزین برای بهبود و های روشچالش

 مدیریت کیفیت آب؛ 

و  اینییرضا مهیمهندس سل)دکتر مسعود یونسیان، 

  (زادهیقاض یلیمحمدرضا جلدکتر 

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

 شهری آب متابولیسم هایمدل عملكرد ارزیابی

 ها؛ محدودیت و هاقابلیت

 )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

ها و تأثیرات شرایط اقلیمی بر روی ظرفیت شبكه

 شكست؛

 )دکتر احسان روشنی(
https://www.aparat.com/v/5c7Ph

های آب و زیستی پروژهارزیابی اثرات محیط

 ؛(LCA) رویكرد چرخه حیات فاضالب با

 )مهندس هانیه صفرپور(
 https://aparat.com/v/W8P7J

کاربردهای اقتصاد چرخشی در صنعت آب و 

 فاضالب

 )دکتر سیدحسین سجادی فر(
https://aparat.com/v/y1euk

2
 انجمن تخصصی هاینشست

ایران فاضالب و آب

/879646OhwE?playlist=6https://www.aparat.com/v  نوظهور یهایماریو ب هایدمیفاضالب، اپ یهاسامانه

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

https://www.aparat.com/v/7JxVU آب و فاضالب یهادر سامانه یو نوآور یهوشمندساز

playlist=7https://www.aparat.com/v/lSgM?879646 رانیمنابع آب ا تیفیشاخص و استاندارد ک یبازنگر

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

 طیآب و فاضالب در شرا یهارساختیز یآورتاب

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

879646iaZ?playlist=1https://www.aparat.com/v/t یشهر یهاطیدر مح یاستفاده از آب خاکستر

ها، راهبردها و انتظارات از وزیر آتی نیرو در چالش

حوزه آب
https://aparat.com/v/o1geI

3 
مهندسی و علوم کنگره سومین

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

4
 مدیریت ملی همایش دومین

 هدر کاهش رویكرد با آب مصرف

 (1398بازیافت ) و رفت
https://www.aparat.com/v/SHiuG?playlist=943170
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https://www.aparat.com/v/DtoQY?playlist=737673
https://www.aparat.com/v/FPtCY
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https://www.aparat.com/v/IXWfd?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.

 :دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت 

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

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

صفحه قابل  6تا  4صفحه و یادداشت فنی بین  12مروری حداکثر 

زمان در به ذکر است که مقاله ارسالی نباید هم چاپ است. الزم

 مجله دیگری چاپ شده یا تحت داوری باشد.

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

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

نوع هر مقاله در باالی آن درج خواهد شد.

 انواع مقاالت:

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

م باید رساند. بنابراین نویسنده محتریادداشت کوتاه را به چاپ می

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

 و در سایت اعالم کند.

 های الزمفایل

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

مقاله بدون نام نویسندگان که شامل کلیه اجزا و  pdf فایل -

ها در جای خود جانمایی ها و جدولمحتویات مقاله است و شکل

اند.شده

 نویسندگان.کامل فایل مشخصات  -

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 فاضالب تهیه می

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

 نامه به سردبیر قابل رویت است(.مقاله در قسمت 

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 افزارنرم: چینیافزار حروفنرمMicrosoft 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

علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر،  ترتیب نویسنده: مرتبهبه

ترتیب شود. عناوین غیر دانشگاهی نیز بهکشور نشان داده می

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

همراه پست نشان داده شود. ثبت اسامی تمامی نویسندگان به

الکترونیکی و اطالعات تماس ایشان در سامانه الزامی است. با 

وجه به سیستم الکترونیک مجله برای پیشبرد وضعیت مقاالت، ت

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

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

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

 ها و ...(.ها، سازماندانشگاه
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 :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

 

 :چکیده انگلیسی  

 باید دقیقًا معادل چکیده فارسی باشد.

 

 های کلیدی فارسی و انگلیسی:واژه  

باید یکسان و شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد 

 ها است.که موضوع تحقیق، بیشتر پیرامون آن

 

 :متن مقاله  

فایل ورد با قلم متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل یک 

 Times برای زبان فارسی و قلم  12با اندازه  B Nazanin نازک

New Roman  برای زبان انگلیسی و با فاصله بین  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 است و با جانمایی درست شکلشامل تمامی اجزای ضروری 

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

طور که شود. همانها ارائه میها 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 بهدارد، وقتی برای اولین

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.متن مشخص می حرف از کلمه، در

 

 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 محتوای آن مشخص شود. مثأل نوشته شود: نوسان

. 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 نرمفایل اصلی شکل

ها و مقاله، تمامی شکل pdf نیز ضروری است. در فایلنمودار 

 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 شدهدر مورد نمودارهایی که با نرم -

 های رسم نمودار نیز ضروری است.هارسال کاربرگ داد

 

 :معادالت  

صورت خوانا با حروف و عالئم مناسب با استفاده معادالت به

شوند. واحدها برحسب واحد تهیه می Microsoft Equation از

تمام  شوند.گذاری میترتیب 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

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

( 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

 -اتموسس -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 ، نام هر دو نویسنده و در صورتینویسندگان تا دو نفر باشند

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

 شود.مقاله استفاده می

 

 مقاله فارسی:* 

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

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

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



 
 

 
 1400، تابستان 2ال ششم، شماره س                                                116                                       نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب       

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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  مهم:تذکر 

های نشریه در سال های انتشاربا توجه به افزایش شدید هزینه

، براساس مصوبه هیئت تحریریه و تایید هیئت مدیره انجمن اخیر

د باید نشوایران، کلیه مقاالتی که به مجله ارسال میآب و فاضالب 

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 فایلانجمن واریز و فیش آن را به
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