اخبار انجمن
اﺧﺒﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  1401ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﺑﺮگزاري ﺑﯿسﺖ و ﯾکﻤﯿﻦ وﺑﯿنﺎر اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ()1401/01/24
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷصﺖ و ﯾکم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1401/01/31
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﻫﻤﺎﻫنگی ﻣسئوﻟﯿﻦ تحقﯿقﺎتی وزارت ﻋلوم و وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ حضور رئﯿس ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1401/01/31
 اﻧتشﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  73اﻧﺠﻤﻦ ()1401/01/31

 ﺑﺮگزاري ﺑﯿسﺖ و ﺳوﻣﯿﻦ وﺑﯿنﺎر تخصصی اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان توﺳط آقﺎي دکتﺮ اﻣﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿم ﺑخشی پور از داﻧشگﺎه صنﻌتی
کﺎﯾزرﺳﻼتﺮن آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻋنوان "طﺮاحی پﺎﯾﺪار زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي دﻓع آب ﺳطحی و ﻓﺎﺿﻼب ﺷهﺮي ﺑﻪ کﻤک ﺑهﯿنﻪﺳﺎزي چنﺪ ﻫﺪﻓﻪ و
ﺳﯿستمﻫﺎي کﻤک تصﻤﯿمگﯿﺮي" ()1401/02/07
 اﻧتشﺎر ﻣقﺎالت کﺎﻣل پذﯾﺮﻓتﻪ ﺷﺪه در اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾش ﻣلی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کﯿفﯿﺖ آب و ﺳوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾش ﻣلی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣصﺮف آب
()1401/02/30
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷصﺖ و دوم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1401/03/04

 اﻧتخﺎب ﻋضو ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻋنوان ﻣﺪرس ﺑﺮتﺮ صنﻌﺖ آب و ﺑﺮق در ﺳﺎل )1401/02/25( 1400
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ  6ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳتگذاري کنگﺮه )1401/02/11( 1401
 اﻧتشﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  74اﻧﺠﻤﻦ ()1401/02/31
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ  7ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳتگذاري کنگﺮه )1401/03/01( 1401
 اﻣضﺎي تفﺎﻫمﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤکﺎري اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ﺑﺎ داﻧشگﺎهﻫﺎي قم و ﻋلوم پزﺷکی قم ()1401/03/01
 اﻧتشﺎر پوﺳتﺮ ﺳوﻣﯿﻦ دوره اﻟﻤپﯿﺎد آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ()1401/03/03
 ﺑﺮگزاري ﺑﯿسﺖ و ﺳوﻣﯿﻦ وﺑﯿنﺎر تخصصی اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان توﺳط آقﺎي دکتﺮ ﻣهﺪي دﯾنی ،داﻧشﯿﺎر داﻧشگﺎه ﺷهﯿﺪ ﻣﺪﻧی
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ ﻋنوان "چﺎﻟشﻫﺎي ﻣﺪلﺳﺎزي در ﺑهﺮهﺑﺮداري ﺑهﯿنﻪ و ﻫوﺷﻤنﺪ از ﺷﺒکﻪﻫﺎي توزﯾع" ()1401/02/07



ﺑﺮگزاري اوﻟﯿﻦ جلسﻪ کﻤﯿتﻪ ﻓنی  ،224ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي آب ﺷﺮب ،ﻓﺎﺿﻼب و رواﻧﺎب ﺳطحی ISO TC 224 ،ﺑﺎ ﻣشﺎرکﺖ
کﻤﯿتﻪﻫﺎي تخصصی اﻧﺠﻤﻦ ()1401/03/22

 اﻧتشﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  75اﻧﺠﻤﻦ ()1401/03/31
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معرفی تازههای کانال آپارات
ردیف

رویداد

1

وبینارهای تخصصی
انجمن آب و
فاضالب ایران

موضوع (ارائه دهنده)

لینک آپارات

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 ( ZLDدکتر 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

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

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

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

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

ارزیابی و بهینهسازی انرژی در سیستمهای توزیع آب
(دکتر سعید هاشمی)

https://www.aparat.com/v/3sxtT?playlist=737673

بازچرخانی و مدیریت کیفی زهابهای کشاورزی
(دکتر بهمن یارقلی)

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

مقدمهای بر یادگیری ماشین برای کاربردهای مهندسی
آب شهری (دکتر عباس اکبرزاده و همكاران)

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

طراحی پایدار زیرساختهای دفع آب سطحی و فاضالب
شهری به کمک بهینهسازی چند هدفه و سیستمهای

https://www.aparat.com/v/D7BvT?playlist=737673

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

99

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1401

کمک تصمیمگیری (دکتر سیدامیرهوشنگ آیتی)
طراحی پایدار زیرساختهای دفع آب سطحی و فاضالب
شهری به کمک بهینهسازی چند هدفه و سیستمهای
کمک تصمیمگیری (دکتر امین ابراهیم بخشی پور)

https://aparat.com/v/D7BvT

چالشهای مدلسازی در بهرهبرداری بهینه و هوشمند از
شبكههای توزیع آب (دکتر مهدی دینی)

https://www.aparat.com/v/rKPvH/

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

نقش اقتصاد در مدیریت مصرف آب

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

کاهش تلفات واقعی

https://www.aparat.com/v/s3lwQ?playlist=879646

تلفات ظاهری آب

https://www.aparat.com/v/nBNj5?playlist=879646

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
با رویكرد کاهش
هدررفت و بازیافت
()1398

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

5

دومین کنگره علوم
و مهندسی آب و
فاضالب ایران و
د.مین همایش ملی
عرضه و تقاضای آب
شرب و بهداشتی
()1397

https://www.aparat.com/playlist/1305526

6

اولین همایش ملی
مدیریت مصرف و
هدررفت آب
()1396

https://www.aparat.com/playlist/1622857

مدیریت مصرف آب

https://www.aparat.com/v/PO35T?playlist=879646

رویكردهای برنامه ایمنی آب

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

نمکزدایی آبهای شور و بازیافت آب بهعنوان منابع
راهبردی در مقابله با تنش آبی کشور

https://www.aparat.com/v/xyr2O?playlist=879646

مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی

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

مدیریت تعارضات آب و بازتعریف مسئله زایندهرود

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

دستاوردها و چالش های استفاده از آبهای نامتعارف

https://www.aparat.com/v/Ax3cG?playlist=879646
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معرفی نمایندگان انجمن

پریساسادات آشفته ،نماینده انجمن در دانشگاه قم
دکتر پریساسادات آشفته دارای دکترای مهندسی منابع آب از دانشگاه تهران است .ایشان دوره
کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی آب در دانشگاه تهران گذرانده و پایاننامه خود
را در زمینه بررسی تأثیرهای تغییر اقلیم بر منابع آب با درجه عالی به پایان رسانده و بهعنوان دانشجوی
ممتاز دوره کارشناسی ارشد شناخته شد .زمینه تحقیقاتی ایشان در دوره دکتری ،بهرهبرداری تطبیقی
منابع آب (در شرایط تغییر اقلیم) و توسعه الگوریتم بهینهسازی است که با درجه عالی آن را گذرانده
است .خانم دکتر آشفته پس از فراغت از تحصیل در مقطع دکتری در سال  ،1393همکاری خود را با
گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم بهعنوان استاد مدعو و در سال 1395
بهعنوان استادیار آغاز نمود .محور اصلی تحقیقاتی ایشان در زمینه مهندسی و مدیریت سامانههای منابع
آب و محیطزیست و تغییر اقلیم است .همکاری با صنعت آب کشور ،فعالیت در شرکتهای مهندسین
مشاور در زمینه مطالعات ،طراحی و مدیریت طرحهای توسعه منابع آب ،راهنمایی و مشاوره پایاننامه
مقطع ارشد و رساله دکتری ،همکاری در انجام طرحهای پژوهشی و کاربردی با دفتر پژوهشهای
کاربردی شرکت مدیریت منابع آب ایران و نیز دانشگاه ،چاپ و ارائه مقالههای متعدد در مجلهها و
کنفرانسهای ملی و بینالمللی و تألیف و ترجمه کتابهای مختلف ،کسب عناوین متعدد از
جشنوارههای مختلف علمی و پژوهشی ملی و برخی دستاوردهای بینالمللی ،از جمله افتخارات ایشان
محسوب میشوند .ایشان از سال  1399تاکنون بهعنوان دانشیار در گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
فعالیت دارند.
مهنوش مقدسی ،نماینده انجمن در دانشگاه اراک
دکتر مهنوش مقدسی عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه اراک است .ایشان دکترای تخصصی خود را در رشته سازه های آبی از دانشگاه تربیت مدرس

اخذ کردند .عنوان رساله دکترای ایشان راهبردهای بهرهبرداری از مخازن سدها با تاکید بر مدیریت
عرضه و تقاضا بود .زمینههای تخصصی ایشان خشکسالی ،تغییر اقلیم و پدیده های ناایستا است .نتایج
تحقیقات ایشان تاکنون در قالب  34مقاله در مجالت علمی-پژوهشی و  ISIبه چاپ رسیده است.
ایشان  20مقاله کنفرانسی و  5طرح پژوهشی را نیز به انجام رسانده است .ایشان تاکنون  20دانشجوی
تحصیالت تکمیلی را راهنمایی کرده و کتاب پیشرفتهای نوین در منابع آب را نیز ترجمه کرده است.

علیاکبر حکمتزاده ،نماینده انجمن در دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر علی اکبر حکمتزاده دارای مدرک دکتری مهندسی عمران در گرایش آب و محیطزیست از
دانشگاه شیراز ()1391؛ کارشناسی ارشد مهندسی عمران -گرایش سازههای هیدرولیکی از دانشگاه
شیراز ( )1382و کارشناسی مهندسی عمران -عمران از دانشگاه شیراز ( )1379است .او از سال 1382
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید و سپس در سال  1391عضو هیئت علمی دانشگاه
فسا بود .از سال  1392نیز در دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز استخدام شدند.
زمینه تحقیقاتی ایشان هیدرولوژی ،تصفیه آب ،آب زیرزمینی ،انتقال آلودگی و سازههای هیدرولیکی
است و در زمینه طراحی سازههای هیدرولیکی ،طراحی پکیجهای تصفیه فاضالب ،طراحی شبکههای
جمعآوری آبهای سطحی و هیدرولوژی تجربیات اجرایی زیادی دارند.
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

سایت کنفرانس
https://iwwa-conf.ir

http://www.13ncce.ir/

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

برگزارکننده

عنوان کنفرانس

1401  آذرماه3  تا1

دانشگاه 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

دانشگاه اهواز

 دانشگاه،انجمن هیدرولیک
شهید چمران اهواز

بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک
ایران

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

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

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/

10 – 13 April 2022

Poznan, Poland

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

17 – 21 April 2022

Singapore,
Singapore

Singapore International Water Week 2022

https://lesam2022.colloque.inr
ae.fr/
https://6thconference.iwaywp.mx/es_MX

12 – 14 May 2022

Bordeaux, France

9th Leading Edge Conference for Strategic
Asset Management (LESAM 2022)

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.o
rg/
https://www.disinfectiondbps
2022.polimi.it/
https://www.globalwaterinstit
ute.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.worldwatercongre
ss.org/
https://iwanetwork.org/events/13th-iwaconference-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

https://iwadipcon2022.org

24 – 28 October
2022

Turkey, Istanbul

4th IWA Regional Conference on Diffuse
Pollution & Eutrophication (DIPCON)

https://www.waterlossasia.co
m

15 – 17 November
2022

Malaysia

Water Loss Asia 2022, Virtual Conference
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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 شرکتهای عضو انجمن

شرکت مهندسی مشاور طوس آب
شرکت مهندسی مشاور طوس آب با هدف توسعه صنعت آب کشور در سال  1363تاسیس
شد .اکنون پس از گذشت  37سال ،اين شرکت توانسته است با تمرکز بر ماموريت سازمانی
خود و با تكیه بر رهبري شاخص و معتبر و کارکنانی متخصص و ورزيده ،فضاي کاري خود را
از طريق رشد کیفی و ارتقاي بهرهوري در پروژههاي داخل و خارج کشور گسترش داده است.
اين مشاور در چارچوب منشور اخالق مهندسی و با تلفیق دستاوردهاي علوم و فنون روز و
تكیه بر تجربه و خالقیت سرمايههاي انسانی ،رضايتمندي کارفرمايان را سرلوحه فعالیتهاي
خود قرار داده است.

شرکت پایا پوشش اهورا
شرکت پايا پوشش اهورا نماينده شرکت شامو و  SWDچین و وايتكم ترکیه در ايران است و
آماده تامین مواد ،مشاوره و اجراي کلیه محصوالت پلیيورياي خالص پاششی اين دو شرکت با
باالترين کیفیت در سطح جهانی در ايران است .از مزيتهاي بزرگ اين شرکت ،ارتباط مستقیم
با واحد فنی و  R&Dشرکت شامو در کینگدائو چین و متخصصین فنی شرکت وايتكم در
استانبول ترکیه است .الزمبه ذکر است که متخصصین فنی شرکت موفق به کسب دانش فنی
و تولید محصوالت پلیيوريا (پلی اوره) در داخل کشور با باالترين سطح کیفیت جهانی در
مقیاس آزمايشگاهی شدهاند و بهزودي تولید صنعتی اين محصول آغاز میشود.

شرکت آویژه پاالیش
شرکت آويژه پااليش فعالیتهاي خود را در طراحی و مهندسی تامین کاال و اجراي پروژههاي
مختلف صنعتی در حوزه آب و فاضالب قرار داده است .ويژگی مهم اين شرکت در مقايسه با
ديگر همكاران ،تمرکز در حوزه مديريت پسماند و بازيافت پسابها ،انرژيهاي نو و پدافند
غیرعامل است .اين شرکت با برخورداري از نیروهاي مديريتی و تخصصی باتجربه و باسابقه خود
بیش از يک دهه در رشتههاي مرتبط فعال بوده که قادر به انجام پروژهها با باالترين سطح
کیفیت است .اين شرکت با اتكا به توانمنديهاي خود حرکت بهسوي جذب پروژههاي EPC
در صدر اهداف خود قرار داده و تاکنون موفق به جذب پروژههاي متعدد  EPCدر حوزه کاري
خود در ايران شده است .شرکت آويژه پااليش بهعنوان پیمانكار صنعتی بهخصوص در حوزه آب
و فاضالب با درك جهتگیري استراتژيک در بازار و با اعتقاد به همافزايی و مشتريگرايی،
اهداف بزرگی را براي حضور در بازارهاي داخلی و خارجی پیشرو قرار داده است .تحقق اين
اهداف جز از طريق بهرهمندي از يک سیستم جامع و پويا که تضمینکننده رضايت مشتري
باشد امكان پذير نیست.
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روند عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران

از عالقهمندان به حوزههای مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت میشود تا برای شروع فرآیند عضویت خود در انجمن آب و فاضالب
ایران ،از طریق لینک  ،http://irwwa.irبه سایت انجمن مراجعه و با ایجاد حساب کاربری در سایت ،اقدام به دریافت نام کاربری و رمز
ورود اقدام کنند .سپس وارد حساب کاربری خود شده و گزینه عضویت را انتخاب نموده و با تکمیل فرم عضویت حقیقی ،عضویت خود را در
انجمن تکمیل نمایند .مراحل پرداخت حق عضویت و اعطای کارت پس از ارسال ایمیل تأییدیه از سوی انجمن ،شروع خواهد شد.
حق عضویت اعضای حقیقی
مبلغ (ریال)

نوع
حق عضویت با تاخیر سالهای  1395تا 1400
(به ازای هر سال)

600000

حق عضویت دو ساله ()1402 - 1401

1800000

حق عضویت چهار ساله ()1404 - 1401

3250000

حق عضویت دو ساله دانشجویی ()1402 - 1401

1300000

عضویت دائمی

10000000

حق عضویت اعضای حقوقی
نوع شرکت

حق عضویت ساالنه (ریال)

کوچک

7000000

متوسط

13000000

بزرگ

20000000

هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن
شماره حساب135720623 :

نوع

مبلغ (ریال)

شماره شباIR930180000000000135720623 :

 1صفحه در یک شماره

12500000

شماره کارت مجازی5859-8370-0990-3101 :

 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

*

*

*

*

*

اطالعرسانی و امکان حضور در نشستها ،گردهماییها و کارگروههای انجمن

*

*

*

*

*

دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به آموزشهای بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به اطالعات سایت انجمن
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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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