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اصوالً انجمن هاي حرفه اي موفق در جهان تمرکز خود را بر 
کارگاه ها  بين المللي،  و  ملي  کنفرانس هاي  برگزاري  محورهاي 
قرار  تخصصي  و مجالت  انتشار کتب  تخصصي،  نشست هاي  و 
فاضالب  و  آب  مهندسی  و  علوم  نشريه  اساس  براين  داده اند. 
به عنوان اولين مجله انتشار يافته توسط انجمن آب و فاضالب 
ايران قصد دارد ضمن انتشار منظم مطالب علمي، بازخوردهاي 
اعضاي خود و نيز جامعه تخصصي و حرفه اي را از مطالب انتشار 
يافته دريافت و ضمن بررسي و تحليل آن ها در جلسات هيئت 
تحريريه، اقدامات توسعه اي و يا اصالحي مورد نياز را برنامه ريزي 
نمايد. در اين مرحله سعي شده با راه اندازي و به روزرساني سايت 
مجله امکان ارسال، داوري، پذيرش و انتشار مقاالت به سادگي 
امکان  اساس،  اين  بر  باشد.  امکان پذير  الکترونيکی  به صورت  و 
دريافت مقاالت و مطالب اين نشريه به صورت رايگان وجود دارد. 
دستورالعمل  مقاالت،  ارسال  براي  مجله  نظر  مورد  موضوعات 
تدوين مقاالت و نحوه ارتباط با هيئت تحريريه و دفتر مجله در 

سايت آن موجود است.
در همين جا از کليه خوانندگان اين نشريه و به ويژه اعضای 
محترم انجمن آب و فاضالب ايران تقاضا دارد مطالب علمي و به 
ويژه کاربردي خود را برای بررسي و چاپ از طريق سايت مجله 
ارسال نمايند. همچنين درخواست می شود نظرات و رهنمودهای 
ارزشمند خود را از طريق ايميل مجله براي ما ارسال فرماييد. 
اميد است با استفاده از نظرات ارزشمند مخاطبان نشريه شاهد 

رشد کيفی و کمی آن در شماره های آتی باشيم.

سخن سردبیر

اعم  آب  منابع  شديد  کمبود  از  ناشي  بحران هاي  به  عنايت  با 
به  پرداختن  لزوم  و  کشور  سطح  در  زيرزميني  و  سطحي  از 
آب،  منابع  کيفي  و  کمي  حفاظت  مصرف،  مديريت  بحث هاي 
از  چندباره  استفاده  نهايتاً  و  پساب ها  بازچرخاني  و  تصفيه 
فاضالب هاي تصفيه شده، انجمن آب و فاضالب ايران با رويکرد 
چاپ و انتشار مطالبي که ضمن برخورداری از محتواي علمي 
و تحقيقاتي بتواند به نحو مطلوب تري ارتباط بين دانشگاه ها و 
مراکز تحقيقاتي را با صنعت آب و فاضالب ايجاد نمايد، اقدام 
به اخذ مجوز و چاپ نشريه علمي - ترويجي علوم و مهندسي 
آب و فاضالب نمود که اکنون شماره دوم اين مجله را در پيش 

رو داريد.
و  چاپی  صورت  دو  به  که  مجله  اين  انتشار  از  اصلي  هدف 
انتقال  و  انتشار مطالب کاربردي  الکترونيکی منتشر می شود، 
و  دانشگاهي  مراکز  چه  و  صنعت  جانب  از  چه  عملی  تجارب 
تحقيقاتي به مديران، طراحان، مجريان، سازندگان و بهره برداران 
اين صنعت  به عبارت ديگر خانواده  و  تاسيسات آب و فاضالب 
است که عمدتاً اعضاي انجمن آب و فاضالب نيز مي باشند. براين 
اساس، ترکيب اعضاي محترم هيئت تحريريه اين مجله مشتمل 
در  خبره  ارشد  کارشناسان  و  دانشگاهي  شاخص  همکاران  بر 
صنعت آب و فاضالب هستند. در اين نشريه سعي شده عالوه بر 
چاپ مقاالت تحقيقاتي، به نوشتارهای عمومی در زمينه تجارب 
بهره برداري،  و  اجرا  طراحي،  زمينه هاي  در  کارشناسان  عملي 
بين المللی،  و  ملی  سطوح  در  پيش رو  سمينارهای  معرفي 
مديران  با  مصاحبه  جديد،  فناوري هاي  تخصصی،  کتاب های 
ارشد و نيز خبرگان اين صنعت پرداخته شود که مي تواند نقش 
و  داشته  نيز حرفه اي  و  عمومي  آگاهي هاي  ارتقاي  در  موثري 
به ويژه براي اعضاي محترم انجمن مفيد فايده باشد. سعی شد 
اين قاعده در شماره اول اين نشريه رعايت شود که بر اين اساس 
از  بازخوردهای خوبی  و  قرار گرفت  استقبال خوانندگان  مورد 

خوانندگان محترم دريافت شد.
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