اخبار انجمن
اﺧﺒﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  1401ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﺑﺮگزاري ﻧشسﺖ ﻣشتﺮک اﻋضﺎي ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣل ﻣحتﺮم ﺷﺮکﺖ آب ﻣنطقﻪاي قم ()1401/04/05
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﻣشتﺮک اﻋضﺎي ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮکل پﺪاﻓنﺪ غﯿﺮﻋﺎﻣل اﺳتﺎﻧﺪاري قم ()1401/04/05
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺳوم ﺷوراي اجﺮاﯾی کنگﺮه ()1401/04/05
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﻫشتم ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه ()1401/04/05
 ﺑﺮگزاري وﺑﯿنﺎر ﺑﯿسﺖ و چهﺎرم اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻋنوان "ﻣﺪلﺳﺎزي ﺳﯿﻼب و زﻫکشی ﺷهﺮي -اﻫﻤﯿﺖ و روﯾکﺮدﻫﺎ و ﻣقﺪﻣﻪاي ﺑﺮ ﻣﺪل TU-

 FLOWو کﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن" توﺳط دکتﺮ حﺎﻣﺪ توکلی ﻓﺮ و )1401/04/09( Dr. Duncan Kitts
 ﺑﺮگزاري چهﺎرﻣﯿﻦ جلسﻪ ﺷوراي اجﺮاﯾی چهﺎرﻣﯿﻦ کنگﺮه ﻋلوم و ﻣهنﺪﺳی آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ()1401/04/21
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷصﺖ و چهﺎرم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ()1401/04/29
 اﻧتشﺎر ﺷﻤﺎره ﻫفتﺎد و ﺷشم ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ (تﯿﺮﻣﺎه )1401
 اﻋﻼم کسب رتﺒﻪ  Aﺑﺎ ﻣﺠﻤوع اﻣتﯿﺎز  ،1304/25توﺳط اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان در ارزﯾﺎﺑی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎل  ،1400توﺳط وزرات
ﻋلوم ،تحقﯿقﺎت و ﻓنﺎوري ()1401/05/01
 اﻋﻼم کسب رتﺒﻪ اﻟف ﺑﺎ ﻣﺠﻤوع اﻣتﯿﺎز  ،857توﺳط ﻧشﺮﯾﻪ ﻋلوم و ﻣهنﺪﺳی آب و ﻓﺎﺿﻼب در ارزﯾﺎﺑی ﺳﺎل  1399توﺳط وزرات ﻋلوم،
تحقﯿقﺎت و ﻓنﺎوري ()1401/05/01
 جلسﻪ ﻧﻤﺎﯾنﺪگﺎن ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه در ﺷﺮکﺖ داﻧش ﺑنﯿﺎن ﺑلنﺪا ()1401/05/03

 ﺑﺮگزاري ﻧشسﺖ ﻣشتﺮک اﻋضﺎي ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه و رﯾﯿس اتﺎق ﺑﺎزرگﺎﻧی اﺳتﺎن قم ()1401/05/03
 ﺑﺮگزاري ﻧهﻤﯿﻦ جلسﻪ ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه ﺑﺎ حضور اﻋضﺎي کﻤﯿتﻪ تحقﯿقﺎت ﺷﺮکﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب قم ()1401/05/03
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ پنﺠم ﺷوراي اجﺮاي کنگﺮه ()1401/05/03
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺑﯿسﺖ و ﯾکم کﻤﯿتﻪ تخصصی تلفﺎت آب ()1401/05/10
 ﺑﺮگزاري اوﻟﯿﻦ دوره از ﺳﺮي کﺎرگﺎهﻫﺎي تخصصی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻋنوان "طﺮاحی ﻣقﺪﻣﺎتی تصفﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب" توﺳط آقﺎي دکتﺮ حسﯿﻦ
ﺳﺎﺳﺎﻧی (20و)1401/05/19
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ دﻫم کﻤﯿتﻪ تخصصی کﯿفﯿﺖ آب ()1401/05/25
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ دوازدﻫم کﻤﯿتﻪ تخصصی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آب ()1401/05/25
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷصﺖ و پنﺠم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1401/05/26
 اﻧتشﺎر ﺷﻤﺎره ﻫفتﺎد و ﻫفتم ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ (ﻣﺮدادﻣﺎه )1401
 ﺑﺮگزاري دﻫﻤﯿﻦ جلسﻪ ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه در داﻧشگﺎه قم ()1401/06/01
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ پنﺠم ﺷوراي اجﺮاي کنگﺮه ()1401/06/01

 ﺑﺮگزاري وﺑﯿنﺎر ﺑﯿسﺖ و پنﺠم اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻋنوان "کﺎرﺑﺮد ﻣتﺪوﻟوژي ارزش ﺑﺮاي ﺑهﺒود پﺮوژهﻫﺎي ﺑزرگ آب و آﺑفﺎ" توﺳط دکتﺮ کﺎﻣﺮان
اﻣﺎﻣی ()1401/06/09
 ﺑﺮگزاري اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ تﺎﺑستﺎﻧی آب و ﻣحﯿطزﯾسﺖ ﺑﺎ ﻣشﺎرکﺖ ﻣوﺳسﻪ تحقﯿقﺎت آب وزارت ﻧﯿﺮو ()1401/06/17-12
 ﺑﺮگزاري دوﻣﯿﻦ دوره از ﺳﺮي کﺎرگﺎهﻫﺎي تخصصی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻋنوان "طﺮاحی پﯿشﺮﻓتﻪ تصفﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب" توﺳط آقﺎي دکتﺮ حسﯿﻦ
ﺳﺎﺳﺎﻧی (24و17و)1401/06/16
 ﺑﺮگزاري ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ جلسﻪ ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖ گذاري کنگﺮه در داﻧشگﺎه ﻋلوم پزﺷکی قم ()1401/06/22
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷشم ﺷوراي اجﺮاي کنگﺮه ()1401/06/22

 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷصﺖ و ﺷشم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1401/05/30
 اﻧتشﺎر ﺷﻤﺎره ﻫفتﺎد و ﻫشتم ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ (ﺷهﺮﯾورﻣﺎه )1401
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معرفی نمایندگان انجمن

دکتر ناهید نویدجوی  ،نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر ناهید نویدجوی از سال  1386عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه بوده و دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط را از دانشگاه علوم پزشکی همدان اخذ کردهاند.
پایان نامه دکتری ایشان در خصوص کاربرد سیستم های بیوالکتروشیمیایی سه محفظهای در حذف آمونیوم
و کربن از محلول های آبی و تولید همزمان جریان بیوالکتریسیته است .زمینههای تحقیقاتی ایشان کاربرد
روشهای نوین و دوستدار محیطزیست در صنعت تصفیه آب و فاضالب ،کاربرد پیلهای سوختی میکروبی،
سیستمهای بیو الکتروشیمیایی ،الکترولیز میکروبی ،بیوالکتروفنتون در حذف آالیندههای محیطزیستی مانند
آمونیوم ،آالیندههای آلی مقاوم و نوظهور ،آالیندههای دارویی ،استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک است.
آموزش در حیطههای فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی آب و فاضالب ،شیمی و میکروبیولوژی محیط،
مجری اصلی طرحهای تحقیقاتی و کاربردی در دانشگاههای علوم پزشکی ،مشاوره و راهنمایی پایاننامه
های دانشجویان ارشد ،چاپ و ارائه مقالههای معتبر متعدد در مجالت داخلی و بینالمللی ،ارائه مقاله و
سخنرانی در همایشها و کنفرانسهای ملی و بینالمللی از جمله دستاوردهای ایشان محسوب میشود.
دکتر محمد محمدی ،نماینده انجمن در شرکت آب و فاضالب استان ایالم

دکتر محمد محمدی دکتری مهندسی عمران ،گرایش مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی را از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران مرکز در سال  13۹8اخذ نمودند .ایشان کارشناسی ارشد مهندس تاسیسات آبیاری
را از دانشگاه ارومیه در سال  1381و کارشناسی مهندسی آبیاری را از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال
 13۷8و کارشناسی دوم خود را در رشته مهندسی عمران در سال  13۹3از دانشگاه پیام نور اخذ نموده اند.
عنوان رساله دکتری ایشان ،تولید برق از خطوط انتقال آب با استفاده از پمپ به جای توربین (مطالعه موردی
خطوط انتقال آب و فاضالب ایالم) و عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد ایشان ،جریان بر روی سرریزهای
زیگزاگی است .ایشان بیش از  ۲۰سال تجربه اجرایی در شرکت آب و فاضالب ایالم با عناوین مدیر دفتر
اجرای شبکههای آب و فاضالب ،معاون مهندسی و توسعه و نیز معاون بهرهبرداری فاضالب و مدیر توسعه
پایدار در کارنامه خود دارد .ایشان همچنین بیش از  1۷سال سابقه تدریس دروس تخصصی عمران و آب و
فاضالب در دانشگاه های آزاد اسالمی و پیام نور ایالم دارند و تاکنون  1۲مقاله  ،ISIعلمی پژوهشی و
کنفرانسی نگارش کردهاند .همچنین دو طرح تحقیقاتی را نیز انجام دادهاند .زمینه مورد عالقه ایشان ،انرژی،
هیدرولیک شبکه و استفاده مجدد از پساب است.
دکتر جعفر مامیزاده ،نماینده انجمن در دانشگاه ایالم

دکتر جعفر مامیزاده عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم است.
ایشان دکترای تخصصی خود را در رشته سازههای آبی از دانشگاه تربیتمدرس اخذ کردند .عنوان رساله
دکترای ایشان بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه واگرایی و مشخصات هیدرولیکی رسوبی بر الگوی پیشروی دلتا
در مخازن سدها بود .محور اصلی تحقیقاتی ایشان در زمینه مدلسازی و بررسی میدانی خطوط انتقال و
شبکههای توزیع آب شهری و روستایی و طراحی شبکههای جمعآوری آبهای سطحی است .ایشان دارای
سابقه همکاری پارهوقت با شرکتهای مهندسین مشاور در زمینه مطالعات ،طراحی و مدیریت طرحهای آب
و فاضالب است .نتایج تحقیقات ایشان تاکنون در قالب  ۲۰مقاله در مجالت علمی-پژوهشی و  ISIبه چاپ
رسیده است .ایشان  ۲4مقاله کنفرانسی و  4طرح پژوهشی را نیز به انجام رسانده است .همچنین ایشان
تاکنون  15دانشجوی تحصیالت تکمیلی را راهنمایی کرده است.
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

https://iwwa-conf.ir

محل برگزاری

برگزارکنندگان

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

جیرفت

،انجمن آبخیزداری ایران
دانشگاه جیرفت

هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی
آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و
امنیت پایدار غذایی

http://www.13ncce.ir/
https://wms1401.ujiroft.a
c.ir/Home/Content?id=1

1401  اسفندماه10  و9

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

عنوان کنفرانس

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

IWA World Water Congress & Exhibition
2022

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
https://www.iwaica2022.com/En/Default

15 – 17 November
2022
17 – 21 October
2022
24 – 28 October
2022
26 – 28 October
2022
6 – 10 November
2022
8 – 10 November
2022

Malaysia

Water Loss Asia 2022, Virtual Conference

https://iwadipcon2022.org/
https://iwa-agro2022.org/
http://www.icws2022.insightoutside.fr/
https://www.waterlossasia.co
m/
https://iwanetwork.org/events/3rd-iwaywp-spain-conferencereunion/
https://digitalwatersummit.org
/
https://iwanetwork.org/events/8thinternational-waterassociation-specialistconference-on-naturalorganic-matter-nom8-and-theiwa-particle-separationconference/
http://iwabiofilms2020.org/
http://iwareuse2023.com/
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Beijing, China
Istanbul, Turkey
Gdansk, Poland
Lyon, France

13th IWA Conference on Instrumentation,
Control and Automation
4th IWA Regional Conference on Diffuse
Pollution & Eutrophication (DIPCON)
11th IWA International Symposium on Waste
Management Problems in Agro-Industries
17th International Conference on Wetland
Systems for Water Pollution Control

Malaysia
(Virtual Conference)

Water Loss Asia 2022

16 – 19 November
2022

Valencia, Spain

3rd IWA YWP Spain Conference Reunion

29 November – 2
December 2022

Bilbao, Spain

Digital Water Summit

5 – 10 December
2022

Boksburg, South
Africa

8th International Water Association Specialist
Conference on Natural Organic Matter
(NOM8) and the IWA Particle Separation
Conference

6 – 8 December
2022
15 – 19 January
2023

Phuket, Thailand
Chennai, India
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IWA Biofilms 2022 Conference – Processes
in Biofilms, Fundamentals to Applications
13th IWA International Conference On Water
Reclamation and Reuse
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شرکتهای عضو و حامیان انجمن
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مهندسین مشاور داهه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

95

سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 1401

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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