اخبار انجمن
اﺧﺒﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ چهﺎرم ﺳﺎل  1400ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﺑﺮگزاري اوﻟﯿﻦ جلسﻪ ﻧﻤﺎﯾنﺪگﺎن اﻧﺠﻤﻦ ()1400/09/24
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ  56ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه ()1400/10/01
 ﺑﺮگزاري ﻣﺠﻤع ﻋﻤوﻣی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ و اﻧتخﺎﺑﺎت ﺳوﻣﯿﻦ دوره ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ()1400/10/02
 تقﺪﯾﺮ از ﻣسئوﻟﯿﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﯾش )1400/10/02( 1400
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ  57ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1400/10/08
 اﻧتشﺎر ﺷﻤﺎره  3ﺳﺎل ﺷشم ﻧشﺮﯾﻪ ﻋلوم و ﻣهنﺪﺳی آب و ﻓﺎﺿﻼب
 ﺑﺮگزاري ﻫفﺪﻫﻤﯿﻦ وﺑﯿنﺎر تخصصی اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋنوان "ﺳﯿستﻤهﺎي آﺑی پﺎﯾﺪار و تﺎبآور" توﺳط ﺧﺎﻧم دکتﺮ راﺿﯿﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧی اﺳتﺎد داﻧشگﺎه اگزتﺮ اﻧگلستﺎن ()1400/09/15
 ﺑﺮگزاري جلسﺎت ﻣقﺪﻣﺎتی ﻫﻤﺎﻫنگی و اوﻟﯿﻦ جلسﻪ ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳتگذاري کنگﺮه  14( 1401و )1400/10/18
 اﻣضﺎي تفﺎﻫمﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮگزاري چهﺎرﻣﯿﻦ کنگﺮه ﻋلوم و ﻣهنﺪﺳی آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ﺑﺎ داﻧشگﺎه ﻋلوم پزﺷکی قم ()1400/10/18
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺑﺮاي جلب ﻣشﺎرکﺖ داﻧشگﺎه قم در کنگﺮه 1401اﯾﺮان ()1400/10/27
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ  58ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه ()1400/10/29

 اﻧتشﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  70اﻧﺠﻤﻦ ()1400/10/30
 اﻧﺠﺎم ﻣصﺎحﺒﻪﻫﺎي آقﺎي دکتﺮ ﻧﺎﯾب ﻋضو ﻣحتﺮم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺎﻣل :احتﻤﺎل تغﯿﯿﺮ رﻧگ و ﺑو در ﺑخشی از آب تهﺮان (اقتصﺎد
آﻧﻼﯾﻦ) ()1400/10/26؛ ﻣﯿزگﺮد ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺳﺪ ﻣﺎﻣلو (ﺧﺒﺮگزاري تسنﯿم و رادﯾو گفتگو) ()1400/11/03؛ ﺑﺎالدﺳﺖ ﺳﺪ ﻣﺎﻣلو
چﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﺮرﺳی روﻧﺪ تخﺮﯾب ﻣحﯿطزﯾسﺖ ()1400/11/06
 ﺑﺮگزاري دوﻣﯿﻦ جلسﻪ ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳتگذاري کنگﺮه )1400/11/05( 1401
 جلسﻪ واحﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤلل ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾنﺪه )1400/11/05( UNDP
 ﺑﺮگزاري ﻣﺮحلﻪ اول دوﻣﯿﻦ دوره اﻟﻤپﯿﺎد آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ()1400/11/07
 ﺑﺮگزاري ﺳوﻣﯿﻦ جلسﻪ ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳتگذاري کنگﺮه )1400/11/20( 1401
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﻣهنﺪﺳی ()1400/11/27

 ﺑﺮگزاري جلسﻪ پنﺠﺎه و ﻧهم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1400/11/27
 اﻧتشﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  71اﻧﺠﻤﻦ ()1400/11/30
 ﺑﺮگزاري ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ وﺑﯿنﺎر تخصصی اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋنوان "ارزﯾﺎﺑی و ﺑهﯿنﻪﺳﺎزي اﻧﺮژي در ﺳﯿستمﻫﺎي توزﯾع آب"
توﺳط دکتﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤی داﻧش آﻣوﺧتﻪ داﻧشگﺎه تهﺮان و داﻧشگﺎه کوئﯿنز کﺎﻧﺎدا ()1400/12/04

 ﺷﺮکﺖ رئﯿس ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ در اوﻟﯿﻦ ﻧشسﺖ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﻧخﺒگﺎن و اﺳﺎتﯿﺪ داﻧشگﺎه و صﺎحﺒنظﺮان ﺑﺮاي حل ﻣسﺎئل آب و ﺑﺮق
()1400/12/07
 ﺑﺮگزاري ﻣﺮحلﻪ دوم دوﻣﯿﻦ دوره اﻟﻤپﯿﺎد آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ()1400/12/12
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ  9کﻤﯿتﻪ تخصصی کﯿفﯿﺖ آب اﻧﺠﻤﻦ ()1400/12/15
 ﺑﺮگزاري ﻧوزدﻫﻤﯿﻦ وﺑﯿنﺎر تخصصی اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋنوان "ﺑﺎزچﺮﺧﺎﻧی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کﯿفی زﻫﺎبﻫﺎي کشﺎورزي" توﺳط
دکتﺮ ﺑهﻤﻦ ﯾﺎرقلی ﻋضو ﻫﯿئﺖ ﻋلﻤی ﻣوﺳسﻪ تحقﯿقﺎت ﻓنی و ﻣهنﺪﺳی کشﺎورزي ()1400/12/15
 ﺑﺮگزاري چهﺎرﻣﯿﻦ جلسﻪ ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳتگذاري ،جلسﻪ ﻫﻤﺎﻫنگی ﺑﺎ ﻣسئوﻟﯿﻦ ﻣحتﺮم پژوﻫشی داﻧشگﺎه قم ،جلسﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣل و
ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣحتﺮم ﺷﺮکﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳتﺎن قم و جلسﻪ ﻫﻤﺎﻫنگی و آﻣوزﺷی اﻋضﺎي دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ کنگﺮه )1400/12/17( 1401
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ  20کﻤﯿتﻪ تخصصی تلفﺎت آب اﻧﺠﻤﻦ ()1400/12/18

 ﺑﺮگزاري ﺑﯿستﻤﯿﻦ وﺑﯿنﺎر تخصصی اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋنوان "ﺑﺎزچﺮﺧﺎﻧی آبﻫﺎي ﺧﺎکستﺮي در ﺳﺎﺧتﻤﺎنﻫﺎي ﺑلنﺪ ﻣﺮتﺒﻪ
و ﻣﺠتﻤعﻫﺎي ﻣسکوﻧی جﺪﯾﺪ در قﺎﻟب ﻣﺒﺎحث اﻟزاﻣی جهﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣسکﻦ" توﺳط  8ﻧفﺮ از صﺎحبﻧظﺮان ()1400/12/18
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷصتم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1400/12/26
 اﻧتشﺎر ﺷﻤﺎره  4ﺳﺎل ﺷشم ﻧشﺮﯾﻪ ﻋلوم و ﻣهنﺪﺳی آب و ﻓﺎﺿﻼب و اﻧتشﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  72اﻧﺠﻤﻦ ()1400/12/29
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معرفی تازههای کانال آپارات
لینک آپارات

موضوع (ارائه دهنده)

ردیف

رویداد

1

وبینارهای تخصصی
انجمن آب و
فاضالب ایران

2

نشستهای
تخصصی انجمن آب
و فاضالب ایران

3

سومین کنگره علوم و
مهندسی آب و فاضالب
ایران ()1399

https://www.aparat.com/v/V7BNT?playlist=878354

4

دومین همایش ملی
مدیریت مصرف آب
()1398

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

ویروس کرونا در صنعت آب و فاضالب (دکتر عبداهلل رشیدی)

https://www.aparat.com/v/hevFM?playlist=28325845

راهکارهای بهبود کیفیت پساب برکههای تثبیت فاضالب (دکتر
حسین ساسانی)

https://www.aparat.com/v/Antvj?playlist=28327448

مروری بر ظرفیتهای ارتقای پژوهش و نوآوری در حوزه آب
کشور (دکتر مجتبی شفیعی)

https://www.aparat.com/v/Pob7C?playlist=29641530

نشتیابی در شبكههای آبرسانی
(دکتر محمدرضا جلیلی قاضیزاده)

https://www.aparat.com/v/Uf3N5?playlist=28368237

مدیریت شورابههای ناشی از سامانههای نمکزدایی با تاکید بر
فناوریهای ZLD؛(دکتر عباس اکبرزاده)

https://www.aparat.com/v/4QcMo?playlist=30860968

چالشهای روشهای جایگزین برای بهبود و مدیریت کیفیت
آب (دکتر مسعود یونسیان ،مهندس سلیمه رضایینیا و دکتر
محمدرضا جلیلی قاضیزاده)

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

ارزیابی عملكرد مدلهای متابولیسم آب شهری قابلیتها و
محدودیتها (دکتر کوروش بهزادیان)

https://www.aparat.com/v/DtoQY?playlist=33226803

سواد آبی در جوامع شهری (دکتر شروین جمشیدی)

https://www.aparat.com/v/FPtCY?playlist=34242002

تأثیرات شرایط اقلیمی بر روی ظرفیت شبكهها و شكست
(دکتر احسان روشنی)

https://www.aparat.com/v/5c7Ph?playlist=35313047

ارزیابی اثرات محیطزیستی پروژههای آب و فاضالب با رویكرد
چرخه حیات (( )LCAمهندس هانیه صفرپور)

https://www.aparat.com/v/W8P7J?playlist=35547113

کاربردهای اقتصاد چرخشی در صنعت آب و فاضالب
(دکتر سیدحسین سجادی فر)

https://www.aparat.com/v/y1euk?playlist=36262652

توسعه و بهرهبرداری از شبكههای جمعآوری فاضالب با رویكرد
تمرکززدایی (دکتر علی حقیقی)

https://www.aparat.com/v/36WoO?playlist=37676753

نقشهراه برای ارتقای شبكههای آبرسانی موجود به هوشمند
(دکتر محمدرضا جلیلی قاضیزاده)

https://www.aparat.com/v/f8dyx?playlist=37677090

وبینار تخصصی مبانی نظری تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشار
شبكههای توزیع آب (دکتر مسعود تابش)

https://www.aparat.com/v/RPkeb?playlist=38227690

وبینار آشنایی با تكنیک  PCRدر تحقیقات محیطزیست و
بهداشت محیط (دکتر رحیم عالی)

https://www.aparat.com/v/mbNDM?playlist=39035474

بررسی  25،000مقاله محیطزیست برای یافتن داغترین
موضوعات تحقیقاتی (دکتر علیرضا بازارگان)

https://www.aparat.com/v/hwC9l?playlist=39248099

وبینار توسعه مدل روندیابی مقیاس قارهای میزوروت به منظور
لحاظ دریاچهها و مخازن (دکتر شروان قراری)

https://www.aparat.com/v/6Ewy5?playlist=39248537

مروری بر وضعیت و تجارب تصفیه آب و فاضالب در ژاپن
(دکتر یحیی محزون)

https://aparat.com/v/epxDt

سیستمهای آبی پایدار و تابآور (دکتر راضیه فرمانی)

https://aparat.com/v/EaeTg

سامانههای فاضالب ،اپیدمیها و بیماریهای نوظهور

https://www.aparat.com/v/6OhwE?playlist=31020035

تابآوری شبكههای آب و فاضالب

https://www.aparat.com/v/IXWfd?playlist=31174320

هوشمندسازی و نوآوری در سامانههای آب و فاضالب

https://www.aparat.com/v/7JxVU?playlist=35531526

بازنگری شاخص و استاندارد کیفیت منابع آب ایران

https://www.aparat.com/v/lSgM7?playlist=31219788

چالشهای تعیین الگوی مصرف آب

https://www.aparat.com/v/tn4E9?playlist=32316111

تابآوری زیرساختهای آب و فاضالب در شرایط بحران به ویژه
سیالب

https://www.aparat.com/v/DZzYX?playlist=879646

استفاده از آب خاکستری در محیطهای شهری

https://www.aparat.com/v/t1iaZ?playlist=33416246

چالشها ،راهبردها و انتظارات از وزیر آتی نیرو در حوزه آب

https://www.aparat.com/v/o1geI?playlist=36877054
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

برگزارکننده

عنوان کنفرانس

http://www.13ncce.ir/

 اردیبهشتماه21  و20
1401

اصفهان

،دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان

سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

1401  آذرماه3  تا1

قم

،انجمن آب و فاضالب ایران
دانشگاه علوم پزشکی قم و
دانشگاه قم

چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و
فاضالب ایران

 بهمنماه19  و18
1401

اهواز

 دانشگاه،انجمن هیدرولیک
شهید چمران اهواز

بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک
ایران

https://iwwa-conf.ir

http://www.13ncce.ir/

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

http://iwa-let.org/

27 March – 2
April 2022

Reno, Nevada,
USA

https://ywpbenelux.ugent.be/

4 – 6 April 2022

Delft, Netherlands

http://wwrr.put.poznan.pl/
https://www.siww.com.sg/

10 – 13 April
2022
17 – 21 April
2022

Poznan, Poland

عنوان کنفرانس
LET2022- The 17th IWA Leading Edge
Conference on Water and Wastewater
Technologies
7th Young Water Professionals BeNeLux
Conference 2022
Wastewater, Water and Resource Recovery
Conference

Singapore,
Singapore

Singapore International Water Week 2022
9th Leading Edge Conference for Strategic
Asset Management (LESAM 2022)

https://lesam2022.colloque.i
nrae.fr/
https://6thconference.iwaywp.mx/es_MX

12 – 14 May 2022

Bordeaux, France

23 – 27 May 2022

https://micropol2022.org/

6 – 10 June 2022

https://waterloss2022.org/

19 – 22 June 2022

https://www.iwa-ad17.org/

19 – 23 June 2022

Culiacán Sinaloa,
Mexico
Santiago de
Compostela, Spain
Prague, Czech
Republic
Ann Arbor,
Michigan, USA

http://www.watersafety2022.
org/
https://www.disinfectiondbp
s2022.polimi.it/
https://www.globalwaterinsti
tute.unsw.edu.au/WPAT22

22 – 24 June 2022

Narvik, Norway

27 June – 1 July
2022

Milan, Italy

3 – 6 July 2022

Melbourne,
Australia

https://hic2022.utcb.ro/

4 – 8 July 2022

Bucharest, Romania

https://mtc2022.wustl.edu/

10 – 13 July 2022

St. Louis, Missouri,
USA

http://www.worldwatercongr
ess.org/
https://iwanetwork.org/events/13thiwa-conference-oninstrumentation-control-andautomation/
https://iwanetwork.org/events/iwaconference-on-sustainablesludge-management/

11 – 15
September 2022

Copenhagen,
Denmark

11 – 15 October
2022

Beijing, China

13th IWA Conference on Instrumentation,
Control and Automation

18 – 20 October
2022

Beijing, China

IWA Conference on Sustainable Sludge
Management
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6th IWA YWP México 2022
12th Micropol and Ecohazard Conference
Water Loss 2022
17th IWA World Congress on Anaerobic
Digestion
International Conference for Water Safety
Planning 2022
3rd IWA Disinfection and Disinfection ByProducts Conference
13th IWA Specialist conference on
Wastewater Ponds and Algal Technologies
14th International Conference on
Hydroinformatics
New date: The 10th International Water
Association (IWA) Membrane Technology
Conference & Exhibition for Water and
Wastewater Treatment and Reuse
IWA World Water Congress & Exhibition
2022
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شرکتهای عضو و حامیان انجمن
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مهندسین مشاور داهه
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معرفی برگزیدگان سال 1399

دبیر تخصصی برگزیده

دکتر افشین تکدستان
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
داوران برگزیده

دکتر حامد توکلی فر
وزارت نیرو

دکتر عباس روزبهانی
دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکدگان ابوریحان ،دانشگاه تهران

دکتر بهمن یارقلی
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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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  1400با در اختیار گذاشتن وقت و توان علمی خود باعث بارورتر شدن غنای علمی و کاربردی این نشریه شدند ابراز نماید.
بهرام ثقفیان

آزاده احمدی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی

دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد رضا جلیلی قاضی زاده

آرش ادیب

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه چمران اهواز

زهرا جمشیدزاده

سید سعید اسالمیان

دانشگاه کاشان

دانشگاه صنعتی اصفهان

کاوه حریری اصلی

زهرا اکبری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فومن و شفت

دانشگاه تهران

یوسف حسن زاده

محمد امیری

دانشگاه تبریز

دانشگاه صنعتی اصفهان

امیر حسام حسنی

محمدجواد امیری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه فسا

مهرداد خشوعی

بیتا آیتی

دانشگاه کاشان

دانشگاه تربیت مدرس

مهدی دینی

آزیتا بهبهانی نیا

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

حمید راشدی

مهدی بهرامی

دانشگاه تهران

دانشگاه فسا

عبداهلل رشیدی مهر آبادی

سودابه پورفداکاری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

فریبا رضوانی

مسعود تابش

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

عباس روزبهانی

سید محمد تاجبخش

دانشگاه تهران

انجمن سیستمهای سطوح آبگیر باران

بردیا روغنی

حمیدرضا تشیعی

دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سعیده سامانی

افشین تکدستان

پژوهشگاه تحقیقات منابع آب ایران

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سید حسین سجادیفر

عبدالرسول تلوری

شرکت آب و فاضالب استان تهران

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی

مطهره سعادت پور

حامد توکلی فر

دانشگاه علم و صنعت ایران

وزارت نیرو

سید احمدرضا شاهنگیان

مصطفی تیزقدم غازانی

دانشگاه شهید بهشتی

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

دانشگاه تهران

104

سال ششم ،شماره  ،4زمستان 1400

حسین نایب

اکبر شیرزاد

مهندسین مشاور

دانشگاه صنعتی ارومیه

سارا نظیف

ستار صالحی

دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

عبدالکاظم نیسی

محمد حسین صرافزاده

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه تهران

معصومه نیکفر

حمیدرضا صفوی

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی اصفهان

عسگر هورفر

مسعود طاهریون

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی اصفهان

حسن هویدی

جهانگیر عابدی کوپایی

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد واقفی

محمود علی محمدی

دانشگاه خلیج فارس

پژوهشکده محیط زیست
اسماعیل فاتحی فر

دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمود فغفور مغربی

دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر قانع

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بابک کاکاوندی

دانشگاه علوم پزشکی البرز
ابوعلی گلزاری

دانشگاه علم و صنعت
محمد حسین گلمحمدی

دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد جواد محمدی

دانشگاه همدان
مهسا محمودی

دانشگاه تهران
امیرحسین محوی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
غالمرضا مهرنوش

شرکت آب و فاضالب استان فارس
علی مهری زاد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
سید فرهاد موسوی

دانشگاه سمنان
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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
نوع

حق عضویت اعضای حقوقی

مبلغ (ریال)

نوع شرکت

حق عضویت ساالنه (ریال)

کوچک

4500000
9000000
15000000

حق عضویت با تاخیر سالهای  1395تا 1399
(به ازای هر سال)

550000

حق عضویت دو ساله ()1401 - 1400

1400000

متوسط

حق عضویت چهار ساله ()1403 - 1400

2500000

بزرگ

حق عضویت دو ساله دانشجویی ()1401 - 1400

1000000
هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن

شماره حساب135720623 :

نوع

مبلغ (ریال)

شماره شباIR930180000000000135720623 :

 1صفحه در یک شماره

12500000

شماره کارت مجازی5859-8370-0012-6256 :

 2صفحه در یک شماره

25000000

بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد  )187بهنام انجمن آب و فاضالب ایران

*

50000000

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

*

80000000

 1صفحه 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

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در نمایشگاههای انجمن

-

-

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در دورههای آموزشی انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در کارگاهها و بازدیدهای انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف چاپ مقاالت در مجالت انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف چاپ آگهی درمجالت انجمن

-

-

%20

%20

%20

تخفیف خرید مقاله از مجالت انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف خرید انتشارات انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

امکان صدور معرفینامه عضویت در انجمن

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به آموزشهای بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

اطالعرسانی و امکان حضور در نشستها ،گردهماییها و کارگروههای انجمن
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  15واژه 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  12صفحه 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  150و حداکثر
 250کلمه 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  12برای زبان فارسی و قلم Times
 New Romanبا اندازه  10برای زبان انگلیسی و با فاصله بین
خطوط  1/5سانتیمتر 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 (؛) ازهم 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 مجله ،انتشارات ،موسسه ،کنفرانس 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" ،)1۳۹۳( ،.پیشبینی
بلندمدت تقاضای آب شرب (مطالعه موردی :شهر نیشابور)"،
تحقیقات منابع آب ایران.25-14 ،)۳(10 ،
عنبری ،م" ،)1۳۹2( ،.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 .1۳۹5
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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