گزارش کنگره اول
اﺧﺒﺎر اﻧﺠﻤﻦ

مهندسی آب و فاضالب ایران
علوم و
ﻓﺎﺿﻼب اﻳﺮان
کنگرهآب و
اولینﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
برگزاری ﻋﻠﻮم و
گزارشاوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه
ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاري

ﺮﻛﺖ و شرکت
تهران
مشارکت
فاضالب
انجمن آب
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ با
ﻛﻨﮕﺮهآبﻋﻠﻮمو وفاضالب
مهندسی
دانشگاه و ﺷ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ایران ووﺑﺎباﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻓﺎﺿﻼب اﻳﺮان
اﻧﺠﻤﻦ وآب و
اهتمامو اﻫﺘﻤﺎم
محوریت ﺑﺎوﻣﺤﻮرﻳﺖ
آب و ﻓﺎﺿﻼب
اولین کنگره علوم و اوﻟﻴﻦ
درر ﻣﺤﻞ
 1395د
ﺗﺎرﻳﺦ 26
درﻣﺮﺗﺒﻂ
مرتبطﻫﺎي
های ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و
ﻛﺸﻮر و ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ وآب و
محل دانشگاه
ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه1395
27نماه
 27وبهم
تاریخدر 26و
ﻣﺮاﻛﺰسازمان
تحقیقاتی و
ﻓﺎﺿﻼبمراکز
حمایت
مهندسی آب و فاضالب کشور
ﮔﺮان،
ﮋوﻫﺶ
ﭘ
وﻳﮋه
ﻪ
ﺑ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻣﻴﺎن
ﺳﺎزﻧﺪه
ﺗﻌﺎﻣﻞ
اﻳﺠﺎد
ﻛﻨﮕﺮه
اﻳﻦ
ﺑﺮﮔﺰاري
از
اﺻﻠﻲ
ﻫﺪف
.
ﺷﺪ
ﺑﺮﮔﺰار
ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه از برگزاری این کنگره ایجاد تعامل سازنده میان متخصصین دانشگاهی بهویژه پژوهشگران ،مشاوران،
تهران برگزار شد .هدف اصلی
ﺘﺎي
راﺳ
در
ﻛﻨﮕﺮه
اﻳﻦ
ﺑﺮﮔﺰاري
ﺖ.
اﺳ
ﺑﻮده
ﻛﺸﻮر
ﻓﺎﺿﻼب
و
آب
ﺻﻨﻌﺖ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
و
اﺟﺮاﺋﻲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﮔﺮان،
ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺸﺎوران،
صنعتگران ،مسئولین اجرائی و کارشناسان صنعت آب و فاضالب کشور بود .برگزاری این کنگره در راستای برنامههای پنجساله انجمن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻳﺮان ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮا ﺷﺪ .ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي
علمی آب و فاضالب ایران تنظیم و اجرا شد .محورهای اصلی این کنگره در زمینههای چالشهای کنترل و مدیریت صحیح آب و فاضالب
ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﺸﻜﻴﻼت و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت آن ،آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي آب و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،
برنامهریزی و
و تشکیالت و تأسیسات آن ،آالیندههای آب و اثرات آن بر سالمت مصرفکنندگان ،آبهای نامتعارف تولیدی در کشور،
آبﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﺸﻮر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ و آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آب و
جوانبﺑﻮد.فرهنگی و مشارکت مردم در ارتقاء وضعیت
فاضالب،
صنعت آب
ﺟﻮاﻧﺐ و آسی
ﻓﺎﺿﻼب،تحلیل
مدیریت منابع مالی و انسانی،
ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر
وﺿﻌﻴﺖ وآب و
توسعه ارﺗﻘﺎء
شناسی ﻣﺮدم در
ب ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
آب و فاضالب کشور بود .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﮕﺮه ،ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:
کیفیتﺷﺮح ذﻳﻞ
ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﺑﻪ
هرچهﻣﻮارد
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
کنگره ،بهطور همزمان برنامههای دیگری نیز مدنظر قرار گرفت که مهمترین
برگزاری
بیشتر
همچنین برای باالبردن
موارد به شرح ذیل میباشند -:ﺗﺠﻠﻴﻞ از اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ،آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رازﻗﻲ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺳﺎل ﺗﻼش در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ ،داﻧﺶ و ﺣﺮﻓﻪ
دﻛﺘﺮوﻣﻬﺮﻧﻴﺎ
رزاﻗﻲ و
دﻛﺘﺮدرﺗﺎﺑﺶ،
آﻗﺎﻳﺎن
ﺗﻮﺳﻂ
خاطرﭘﺴﺎب؛
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ آب از
ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ
حرفه
دانش
دﻛﺘﺮعلم،
عرصه
تالش
سال
سالیان
رازقی؛ به
اﻣﻀﺎءدکتر
پیشکسوت ،آقای
 تجلیل از استاد اﻋﻼم اﺳﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺗﺮ و ﺗﺠﻠﻴﻞ از آنﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻫﺪاي ﺟﻮاﻳﺰ و ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ امضاء سند ملی بازیافت آب از پساب؛ توسط آقایان دکتر تابش ،دکتر رزاقی و دکتر مهرنیا اﻋﻼم ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﭘﻮﺳﺘﺮي در ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻳﺮان اعالم اسامی برندگان مسابقه پایاننامه برتر و تجلیل از آنها همراه با اهدای جوایز و لوح تقدیر ﺑﺮﮔﺰاري ﭼﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ در روز دوم ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ:ایران
 اعالم مقاالت برتر شفاهی و پوستری در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺴﻚ و آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب
کنفرانس با عناوین زیر:
تخصصی در
 برگزاری چهار عنوان کارگاهدومآب درﻳﺎ
روزﺳﺎزي
ﺷﻴﺮﻳﻦ

فاضالب
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖآب و
سامانههای
ﺳﻄﺤﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎ )ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺴﺐﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(
رواﻧﺎبﻫﺎي
֍ تحلیل ریسک و آسیبپذیری 
֍ شیرینسازی آب دریا
 ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪاﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل
تهران)ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺑﺮﮔﺰاري
ﺷﺮﻛﺖدرﻫﺎ وشهر
ﺣﻀﻮرشده
(تجربیات ﺑﺎکسب
شهرها
سطحی در
֍ مدیریت روانابهای
زﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻨﮕﺮه
ﻫﻢ
اﻳﺮان
ﻓﺎﺿﻼب
و
آب
اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻛﻤﻴﺘﻪ
اوﻟﻴﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
֍ پایش میدانی واحدهای بیولوژیک تصفیهخانههای فاضالب با رویکرد لجن فعال
 ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ  28ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه 1395 برگزاری نمایشگا ه جانبی با حضور شرکتها و انجمنهای فعال در زمینه آب و فاضالب تشکیل اولین کمیته تخصصی انجمن آب و فاضالب ایران همزمان با کنگره -بازدید از تصفیهخانه فاضالب جنوب تهران در تاریخ  28بهمنماه 1395

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن
ﺷﻜﻞ -1
ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن
 -1ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
شکل -1
ﺷﻜﻞ
پیشکسوتان
بزرگداشت

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

ﭘﺴﺎب
بازیافتآب از
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻠﻲ
ﺳﻨﺪ
ﻣﻠﻲ اﻣﻀﺎء
--2
ﺷﻜﻞ 2
ملیﭘﺴﺎب
آب از
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
ﺳﻨﺪ
پساب
آب از
سند
امضاء
ﺷﻜﻞ  -2اﻣﻀﺎءشکل
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ﺷﻜﻞ  -2اﻣﻀﺎء ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ آب از ﭘﺴﺎب

ﺷﻜﻞ  -1ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن

ﺷﻜﻞ  -2اﻣﻀﺎء ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ آب از ﭘﺴﺎب

ﺷﻜﻞ  -1ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن

       2 

  1 

ﺟﻨﻮب
ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎزدﻳﺪ از
ﺷﻜﻞ -4



4 
خانه جنوب
تصفیه
از
بازدید
-4
شکل

ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺷﻜﻞ


-3
3-3
جانبی
نمایشگاه
شکل

ﺷﻜﻞ  -4ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﻮب

ﺷﻜﻞ  -3ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﻲ

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  253ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﮕﺮه درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ داوران 209 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .از اﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻻت در
در ﺷﻜﻞ
درآﻣﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت
ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻴﺰ ﺑﻪ
253ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﺠﻤﻮع141
اراﺋﻪدرﺷﺪﻧﺪ و
ﺻﻮرت
ﺗﻌﺪاد 44 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎﻳﺎن
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .از اﻳﻦ
ﺗﻌﺪادﻣﻘﺎﻟﻪ
داوران2095،
ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺲ از
درﻳﺎﻓﺖ و
ﻛﻨﮕﺮه
ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻛﻪ
ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

درآﻣﺪﻧﺪ.ازدرﭘﺴﺎبﺷﻜﻞ  5ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت در
ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن  141ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺗﻌﺪاد 44 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﻲ
ﺷﻜﻞ  -2اﻣﻀﺎء ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ آب
ﺷﻜﻞ  -1ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

جانبی
نمایشگاه
در
نوجوان
مخترعان
حضور
-5
شکل5

کنگره

تعداد44 ،
پذیرفته
داوران،
بررسی
پس از
دریافت و
کنگره
توسط
مقاله
مجموع
ذکراست
شایان
شد .از.این 
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253253

در 
که
ﺷﻜﻞ  -4ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﻮب
ﺷﻜﻞ  -3ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﻲ
هایمختلف
حوزه
مقاالت در
در شکل 6
درآمدند.
نمایش
پوستر به
مقالهنیز ب
ارائه شدند
شفاهی
صورت
مقاله ب

تعداد6 
 .

 

صورت  
141ه 
141
و

 
ه 44
شده
مشخص
.
است.



ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  253ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﮕﺮه درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ داوران 209 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .از اﻳﻦ
اﺳﺖ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ
کشور نشان داده شده
های
استان
فاضالب
ﻧﻤﺎﻳﺶآب و
ﭘﻮﺳﺘﺮتﺑﻪهای
ﺻﻮرت شرک
مختلف و
141های
دانشگاه
اراﺋﻪ از
ﺷﻔﺎﻫﻲشده
پذیرفته
تعداد
همچنین در شکل 7
ﻣﻘﺎﻻت در
ﺗﻌﺪاد
ﺷﻜﻞ 5
درآﻣﺪﻧﺪ .در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و
مقاالتﺻﻮرت
 44ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد،
ﻣﺸﺨﺺوﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻮزهﻫﺎي
فاضالب مشارکت باالیی در مجموعه مقاالت داشتهاند.
های آب
شرکت
است .براساس این شکل،

شکل  -6تعداد مقاالت در حوزههای مختلف
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ﺷﻜﻞ  -5ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﻜﻞ  6ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

اﻟﻒ( ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻔﺎﻫﻲ

ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﻛﻨﮕﺮه

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر" ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن:
" -1ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻤﭗ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﻜﻪي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي
ﺷﻜﻞ  -6ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب
دانشگاهها و شرکتهای آب و فاضالب
شده از
پذیرفته
مقاالت
روﺷﻨﻚ -7
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻃﺤﺎﻧﻲ ،شکل
ﻧﻮراﻟﻠﻬﻲ
ﻳﻮﻧﺲ
ﻳﻮﺳﻔﻲ،
تعدادﺣﺴﻴﻦ
ﻓﻬﻴﻤﻲ،
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮرﺳﻲﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ
ﺗﺬﻛﺮ"ﺑﻪ اﻳﻦ
روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان" ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن :ﻣﺤﺴﻦ
رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب
ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ و
-2
ﺷﺮبدهکردی
بابایی
مقاالت برتر کنگره
ﻋﺰﻳﺰي ،ﻋﻠﻲ ﺷﻬﻴﺪي
« -7مدیریت دارایی در بخش صنعت آب مطالعه
الف) مقاالت
شفاهی "ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺷﻬﺮي" ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن :ﻧﺎزﻟﻲ ﻣﻬﺰاد ،ﻛﻴﻮان اﺻﻐﺮي
-3

موردی
تأسیسات توزیع آب شرب شهر اصفهان» ،نویسندگان :مهدی
" -1بهینه سازی طراحی پمپ معکوس به منظور استفاده در
مشکین فام
فاطمه
کلهرودی،
حیدر
میرزایی،
اﺟﺮا :داﻧﺸﮕﺎه
ﻃﺮاﺣﻲ و
زادهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﺳﺒﺰ )
حدیثهﻓﻀﺎي
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
نویسندگان:ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ آب
ﻓﺎﺿﻼب
فشار"،روش ﻫﻮادﻫﻲ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ
برای "
شبکه ی آبرسانی -4
کاهش
ﺗﺼﻔﻴﻪتوان و
تولید
سرانهﻏﻔﺎرزاده
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد
 -8ﻃﺒﺎء،
ﻛﺎﺷﺎن(" ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰي ،ﺳﻴﺪ ﺷﻬﺎباﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻲ
مصرف آب شرب :مطالعه موردی شهر
"برآورد
مجتبی طحانی ،روشنک فهیمی ،حسین یوسفی ،یونس
" -5رﻧﮕﺰداﻳﻲ و ﺣﺬف  CODاز ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺎوي رﻧﮕﺰاي آزوي  AR18در ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر ﻏﺸﺎﺋﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ )(SBMBR
اردکان" ،نویسندگان :علیاصغر سمسار یزدی ،مژگان بقاییپور،
نوراللهی
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ) ،"(HRTﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن :ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻨﻲ زﻧﻮزي ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻠﻮي ﻣﻘﺪم ،رﺿﺎ ﻣﻜﻨﻮن
محمد صالح سمسار یزدی
تامین
منابع
خورندگی و
« -2بررسی
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب در ﻣﺤﻞ آﺑﮕﻴﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و اﻧﺘﺨﺎب روش ﺑﻬﻴﻨﻪ"،
ﺗﺼﻔﻴﻪ
رسوبگذاریﻫﺎي
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ روش
پتانسیل" -ﺑﺮرﺳﻲ
6
ربات بازرسی شبکه های فاضالب با
ساخت
و
"طراحی
-9
محسن
آب شرب روستاهای شهرستان
ﺗﻮرج اﺣﻤﺪﭘﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ دﻫﻜﺮدي
نویسندگان:ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ،
نهبندان»،اﻛﺮامﻧﻴﺎ ،ﺑﻬﺰاد
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻣﻬﺪينامناسب"،
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن:بستر
لوله ،فاضالب با
در
وحرکت
مسیر
تغییر
قابلیت
عزیزی ،علی شهیدی" -7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داراﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ آب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن"
توزیع ﻣﺸﻜﻴﻦ ﻓﺎمنویسندگان :مسلم سردشتی بیرجندی  ،حبیب اعالیی
ﻛﻠﻬﺮودي ،ﻓﺎﻃﻤﻪ
هیدرولیکیﺣوﻴﺪر زاده
ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ،ﺣﺪﻳﺜﻪ
مکانیکی شبکه
« -3قابلیت اعتماد تلفیقی
اصغریﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ اردﻛﺎن" ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن :ﻋﻠﻲاﺻﻐﺮ ﺳﻤﺴﺎر ﻳﺰدي ،ﻣﮋﮔﺎن ﺑﻘﺎﻳﻲﭘﻮر،
آب ﺷﺮب:
مهزاد،ﻣﺼﺮف
نازلی ﺳﺮاﻧﻪ
نویسندگان":ﺑﺮآورد
-8
کیوان
آب شهری»،
ﻳﺰدي
ﺳﻤﺴﺎر
ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﺤﻤﺪ
ب) مقاالت پوستری
« -4تصفیه فاضالب خاکستری با روش هوادهی به منظور
" -9ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ وﺣﺮﻛﺖ در ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ"،
شغلی
” -1بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد
دانشگاه
تأمین آب مورد نیاز فضای سبز (مطالعه ،طراحی و اجرا:
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن :ﻣﺴﻠﻢ ﺳﺮدﺷﺘﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪي  ،ﺣﺒﻴﺐ اﻋﻼﻳﻲ

کارکنان
شرکت آب و فاضالب مشهد“ ،نویسندگان :کرم سادات نژادعلی،
کاشان)" ،نویسندگان :محمد عزیزی ،سید شهابالدین بنی
محمد چناری و جواد شمسایی؛
طباء ،محمد جواد
ب( ﻣﻘﺎﻻت
غفارزادهﭘﻮﺳﺘﺮي
” -2بررسی عددی افت انرژی جریان گردابهای در شفت قائم
« -5رنگ زدایی و حذف  CODاز فاضالب حاوی رنگزای آزوی
” -1ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻬﺪ“ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن :ﻛﺮم ﺳﺎدات
شرق تهران)“،
سازهی ورتکس (مطالعهی موردی فاضالبروی
ﺷﻤﺴﺎﻳﻲ؛تحت
 AR18در بیوراکتور غشائی ناپیوسته متوالی ()SBMBR
ﻧﮋادﻋﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻨﺎري و ﺟﻮاد
خانجانی؛
محمدجواد
و
رحمتی
مجید
نویسندگان:
حسنی
مریم
نویسندگان:
()HRT
هیدرولیکی
تاثیر زمان ماند
ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮداﺑﻪاي در ﺷﻔﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎزهي ورﺗﻜﺲ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﻮردي ﻓﺎﺿﻼبروي ﺷﺮق ﺗﻬﺮان(“،
» ،اﻓﺖ اﻧﺮژي
ﻋﺪدي
ﺑﺮرﺳﻲ
” -2
” -3کنترل فشارهای منفی ناشی از ضربه قوچ در خطوط
مقدم ،رضا
زنوزی ،سیدمحمدرضا علوی
مکنون و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻲ؛
ﻣﺠﻴﺪ رﺣﻤﺘﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن:
(مطالعه موردی:
ﻫﻮاشیر
گیر و
ﺗﺎﻧﻚ تانک
ترکیب
آب با
انتقال
هوا ﻣﻮردي:
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ضربوهﺷﻴﺮ
ﺿﺮﺑﻪﮔﻴﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
آب ﺑﺎ
محلدر ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
در ﻗﻮچ
ﺿﺮﺑﻪ
از
ﻧﺎﺷﻲ
ﻣﻨﻔﻲ
ﻫﺎي
ﻓﺸﺎر
ﻛﻨﺘﺮل
-3
آزمایشگاهی”روش های تصفیه فیزیکی آب
« -6بررسی
ﻟﻄﻔﻲزاده
ایالم)“،ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ
استانﺣﺴﻴﻨﻲ و
مهران،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
شهرستانﻣﺎﻣﻲزاده،
نویسندگان :ﺳﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮاﻣﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ
اﻳﻼم(“ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن:
اﺳﺘﺎن
ﻣﻬﺮان،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
سرین بهرامی،
نویسندگان:
آبگیری از منابع سطحی و انتخاب روش بهینه»،
جعفر مامیزاده ،علیرضا حسینی و حمیدرضا لطفیزاده
علیرضا اکرام نیا ،بهزاد قربانی ،تورج احمدپور سامانی ،غالمرضا
ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه

کارگاههای برگزار شده
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به آب سالم ،جمعآوری و تصفیه فاضالبها و رعایت ضوابط
بهداشتی آنها ،حمایت و اجرای مفاد مرتبط با صنعت آب و
فاضالب در برنامه ششم توسعه کشور ،شفافسازی فعالیتهای
مدیریتی برای جلب مشارکتهای مردمی و مقبولیت اجتماعی،
سیاستگزاری صحیح و تخصیص اعتبار کافی به صنعت آب و
فاضالب کشور برای رفع آلودگی آب ها ،توجه به اقتصاد آب به
عنوان یک موضوع مهم و کلیدی ،توجه به جامعه دانشگاهی و
استفاده از این قشر نخبه در تصمیمهای کالن و میانی مدیریت
آب و فاضالب ،آیندهنگری و آیندهپژوهی به عنوان یکی از ارکان
مهم حرکت صحیح صنعت آب و فاضالب ،تغییر زاویه نگاه
کالن به صنعت آب و فاضالب به سمت مفاهیم مدیریتی و
غیر سازهای ،استفاده از مشارکت مردم از طریق شفافسازی
اطالعات و اطالعرسانی فعالیتها ،تلفیق دانش و روشهای
مدرن با دانش سنتی در صنعت آب و فاضالب ،آسیبشناسی
و تعیین دقیق خالءهای قانونی ،افزایش اعتبارات برای تولید
آب بهمنظور جلوگیری و مبارزه با خشکسالیهای آینده،
افزودن فرآیندهای تکمیلی برای تولید آبهای نامتعارف عاری
از عوامل بیماریزا ،قرارگیری بازیافت آب از پساب و بازچرخانی
آب در اولویت سیاستگزاری ،ارائه راهکارهایی برای ارتقاء و
بهبود بهرهوری از تصفیهخانههای موجود ،توجه به آب بدون
درآمد در سیاستگزاریها و مشارکت مردم.

اسامی شرکتکنندگان در نمایشگا ه جانبی کنگره
همزمان با کنگره ،نمایشگاه جانبی با حضور شرکتها و
انجمنهای فعال در زمینه آب و فاضالب برگزار شد .اسامی
شرکتکنندگان در اولین کنگره بهشرح زیر است:
هامون نایزه ،آب صنعت انرژی ،سامان پاالیش ایرانیان،
مهندسین مشاور آبران ،مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب
و فاضالب اصفهان ،زمین آب پی ،ساباط انرژی پاک ،اسپیناس،
موجآب ،پایگاه تحلیلی خبری آب ایران و کمیته ملی آبیاری و
زهکشی ایران
اسامی برندگان مسابقه پایان نامه برتر
اسامی برندگان مسابقه پایاننامه برتر در دو مقطع کارشناسی
ارشد و دکتری در مراسم اختتامیه اولین کنگره علوم و مهندسی
آب و فاضالب ایران اعالم شد و با اهدای جوایز ،لوح تقدیر و
تندیس کنگره از برندگان تجلیل شد (جدول .)1
بیانیه پایانی کنگره

محورهای زیر در کنگره بهعنوان خط و مشی مهم در پیشرفت
صنعت آب و فاضالب و رفع چالشهای آن پیشنهاد شد:
     
تاکید و توجه به تعهدات بینالمللی ایران در زمینه دسترسی

                   
.                  
جدول  -1اسامی برندگان مسابقه پایان نامه برتر
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Hygienic water reuse from industrial
wastewaters in a novel integrated
membrane bioreactor capable for
simultaneous CNP removal
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Prof. Mark Van
Loosdrecht



   
 

و  
:دوم ،شماره  ،1بهار 1396
                سال
فاضالب
نشریه علوم و مهندسی آب
                    
                   
                 
                       

خالصه سه شماره بهار خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران در سال 1396
شرح مختصر مطالب سه شماره نخست خبرنامه که در فروردین ،اردیبهشت و خردادماه سال  ،1396منتشر شد ،بهقرار زیر است:
֍ مصاحبه با سرکار خانم دکتر نظیف ،بازرس انجمن آب و فاضالب ایران
֍ مصاحبه با جناب آقای دکتر رازقی ،استاد بازنشسته و پیشکسوت صنعت آب و فاضالب
֍ مصاحبه با جناب آقای مهندس پیراینده ،دبیر انجمن آب و فاضالب ایران و مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات
آب و فاضالب
֍ اخبار برگزاری دومین رویداد ایدهبازار – فنبازار صنعت آب و فاضالب با مشارکت علمی انجمن آب و فاضالب ایران
֍ اخبار برگزاری جلسات شورای سیاستگزاری همایش ملی مدیریت مصرف و تلفات آب
֍ آغاز به کار سایت کنفرانسهای انجمن
֍ شروع سری مسابقات خبرنامه همراه با اهداء جایزه
֍ برگزاری جلسه مجمع عمومی اتحادیه انجمنهای علمی علوم آب و انتخاب انجمن آب و فاضالب ایران به عنوان نایب رئیس
֍ تشکیل جلسات هیئت مدیره و کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضالب ایران
֍ مالقات با رئیس کمیته تخصصی سیستمهای نوبتی آب انجمن جهانی آب ( ،)IWAمهندس پاکروح و مدیر مرکز منطقهای مدیریت
آب شهری
֍ برگزاری جلسات هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
֍ صدور و اعطای کارتهای عضویت اعضا بهصورت دورهای
֍ معرفی کنفرانسهای داخلی و بینالمللی معتبر
֍ اشاره به مهمترین اخبار صنعت
֍ معرفی تازههای علم و صنعت
خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران

15

IWWA Newsletter
http://irwwa.ir

خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران سال دوم  -شماره سوم  -خرداد ماه 9381
مطالب این شماره:


مصاحبه



اخبار انجمن



رویدادهای پیشرو



تازههای علم



اخبار صنعت

اطالعات تماس:

info@irwwa.ir

829-99389388

نشانی پستی:
تهران ،خیابان
طالقانی ،بین

خیابان ،قدس و

وصال ،پالک ،928
طبقه  ،9واحد 7

آدرس تلگرام:

همکاران خبرنامه:

https://
telegram.me/

د تر تارس نظیف
د تر میعود تابش
مهندس نیوشا رسثی فقیهی
مهندس تید سحمدرضا شاهنگیان
تروش تابش

IRWWA94

آدرس :linkedin

https://
ir.linkedin.com/
in/irwwa-irwwa
-098454117

سخن اول:
آموزش متخصصان آب و فاضالب در حوزه های مختلف چندین دهه ستهک ه در
دسنشگاه های شور مدنظر قرسر گرفت ستک ولی متاتفان هنوز سین متخصصان جایگهاه
خود رس در صنعک آب و فاضالب شور پیدس نکرده سند .ب نظر می رتهد در بیهیهاری
موسرد سین سفرسد با نیازها و وسقعیتهای عملیاتی سین صنعک آشنا نبوده و یها صهنهعهک
سطمینان الزم رس ب سین سفرسد برسی بکارگیری آنها ندسرد .فهرسههک هردن فهرصهتهههای
ارآموزی و سنجام پروژه های دسنشجویی در محیط شر ک های آب و فاضالب می توسند
باید بیش سز پیش مورد توج قرسر گیرد.
گامی ستاتی در رفع سین معضل باشد

برنده میابق شماره  ،2جناب آقای مهدی تلطانی .لطفاُ برسی دریافک هدی سز طریق سیمیل با ما تماس بگیرید.
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مسابقه شماره 3

ب نظر شما بهترین گزین برسی مدیریک فاضالب شهههر
تهرسن چییک؟
 -1حفظ شیوه تنتی تخلی ب چاه های جذبی
 -2جمع آوری در تصفی خان های متمر ز و ستتفاده سز
خروجی برسی دشتهای پایین دتک
-3جمع آوری و تصفی در تصفی خان های مهحهلهی و
ستتفاده سزپیاب برسی تامین نیازهای محلی
خهود رس به آدرس سیهمهیهل
شماره گزین منتخه
 comp.irwwa@gmail.comتا  21تهیهر سرتها
فرمایید .در قیمک  subjectسیمیل ،شماره میابقه رس
وسرد نمایید .در پایان هر ماه ب نفر برگزیده ب قید قرع
هدی سی سعطا میشود.

سال دوم ،شماره  ،1بهار 1396

روند عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران
 توسط تعدادی از برجستهترین استادان و پیشکسوتان حوزه مهندسی و علوم آب1393/11/01 انجمن آب و فاضالب ایران از تاریخ
 
 

 

تأسیس انجمن به شماره
 پروانه.شد
تشکیل
فناوری
تحقیقات و
،و فاضالب کشور با مجوز کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم
 در راستای ارتقای علوم. تحقیقات و فناوری صادر گردید، توسط معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم1394/10/7  مورخ3/210619
 بر طبق اساسنامه اهداف متنوعی پیشبینی شده است که انجمن فعالیتهای،آب و فاضالب و ارتباط هرچه نزدیکتر با این صنعت
بسیاری
عضوگیری نموده و تاکنون
 اقدام به،1395  انجمن از سال، در همین راستا.خود را در راستای تحقق آنها برنامهریزی کرده است
() 
 

های مرتبط با علوم آب و فاضالب و متخصصین صنعت آب و فاضالب
در رشته
از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاههای مختلف





 لذا از عالقهمندان به حوزههای مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت میشود تا برای.کشور به عضویت در انجمن درآمدهاند
%20
%15 نموده و با
%10  مراجعه%انجمن
20 سایت
%20

 
شروع فرآیند عضویت خود در انجمن آب و
ایجاد
 به،http ://irwwa.ir 
 لینک
طریق
 از،ایران
فاضالب
%20
%10 خود شده و
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از اعضای محترمی که وضعیت آنها

           1393/11/01    
       وابسته انجمن/ بهعنوان عضو پیوسته
    .            
    
تأییدآب و فاضالب ایران مورد
   
.
 
  

 
      1394/10/7  3
    

 آنها
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1395     

1398     
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تقویم کنفرانس های داخلی و خارجی
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
داﺧﻠﻲو ﺧﺎرﺟﻲ
ﻫﺎيداﺧﻠﻲ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

داخلی
کنفرانس های
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي داﺧﻠﻲ

ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري

http://iwwa-conf.ir /
http://iwwa-conf.ir /

1396  آذرﻣﺎه29  و28
1396  آذرﻣﺎه29  و28

http://conf.isc.gov.ir/isiwe8
http://conf.isc.gov.ir/isiwe8
http://confs.yazd.ac.ir/7wrmc
http://confs.yazd.ac.ir/7wrmc

1396  ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه18  و17
1396  ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه18  و17
1397  اردﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎه5  و4
1397  اردﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎه5  و4
 اردﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎه21  ﺗﺎ17
 اردﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎه21  ﺗﺎ17
1397
1397
1397  ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه15  و14
1397  ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه15  و14

http://11icce.ut.ac.ir/
http://11icce.ut.ac.ir/
http://conf.isc.gov.ir/17hydro96
http://conf.isc.gov.ir/17hydro96

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري
 ﻣﺤﻞ،ﺗﻬﺮان
،ﺑﺮﮔﺰاريﺑﻬﺸﺘﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
،ﺑﻬﺸﺘﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
،ﺗﻬﺮان
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻬﻴﺪ
ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﻨﻲ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻬﻴﺪ
و
ﻓﻨﻲ
ﭘﺮدﻳﺲ
ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر
ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر
ﻛﺮﻣﺎن
ﻛﺮﻣﺎن
ﻳﺰد
ﻳﺰد
 داﻧﺸﻜﺪه، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،ﺗﻬﺮان
 داﻧﺸﻜﺪه، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،ﺗﻬﺮان
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان
ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﺷﻬﺮﻛﺮد

ﻋﻨﻮان ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻋﻨﻮان ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف و ﻫﺪررﻓﺖ آب
اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف و ﻫﺪررﻓﺖ آب
ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ آﺑﺨﻴﺰداري و
ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ آﺑﺨﻴﺰداري و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك
ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان
ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان
ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان
ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان
ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ اﻳﺮان
ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ اﻳﺮان

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ

هایﺧﺎرﺟﻲ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي
خارجی
کنفرانس
ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺳﺎﻳﺖ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري
ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺮﮔﺰاري

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري
ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﮔﺰاري

ﻋﻨﻮان ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻋﻨﻮان
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

http://www.nrr-lwwtp2017.com/
http://www.nrr-lwwtp2017.com/

7-10 November
November
7-10
2017
2017

Chongqing, China
China
Chongqing,

Sustainable Wastewater
Wastewater Treatment
Treatment
Sustainable
and Resource
Resource Recovery
Recovery
and

http://www.winery2017.com/
http://www.winery2017.com/

12-15
12-15 November
November
2017
2017

Viña
Viña del
del Mar,
Mar,
Chile
Chile

88thth Specialized
Specialized Conference
Conference on
on
Sustainable
Sustainable Viticulture,
Viticulture, Winery
Winery
Wastes
Wastes &
& Agri-industrial
Agri-industrial Wastewater
Wastewater
Management
Management

http://www.waterdevelopmentcongress.org/
http://www.waterdevelopmentcongress.org/

13-16
13-16 November
November
2017
2017

Buenos
Buenos Aires,
Aires,
Argentina
Argentina

IWA
IWA Water
Water and
and Development
Development
Congress
Congress &
& Exhibition
Exhibition 2017
2017

http://ywp-spain.es/
http://ywp-spain.es/

16-18
16-18 November
November
2017
2017

Bilbao,
Bilbao, Spain
Spain

Congresso
Congresso IWA
IWA YWP
YWP Spain
Spain

http://iwaywpconference.org/
http://iwaywpconference.org/

10-13 December
10-13 December
2017
2017

Cape Town,
Cape Town,
South Africa
South Africa

International Young Water
International Young Water
Professional Conference
Professional Conference

http://www.wrrmod2018.org/
http://www.wrrmod2018.org/

10-14 March
10-14
March
2018
2018

Lac Beauport,
Lac
Beauport,
Quebec
City
Quebec
City
Region,
Canada
Region, Canada

Water Resource Recovery Modelling
Water Resource2018
Recovery Modelling
2018

7-12 May 2018
7-12 May 2018

Delft,
Delft,
Netherlands
Netherlands
Cape Town,
Cape Africa
Town,
South
South Africa
Zagreb, Croatia
Zagreb, Croatia

14-18 May 2018
14-18 May 2018

Beijing, China
Beijing, China

23-25 May 2018

Rome, Italy

http://smice2018.com/
http://iwa-let.org/

23-25 May 2018
27-31 May 2018

Rome, Italy
Nanjing, China

http://iwa-let.org/

27-31 May 2018

Nanjing, China

http://www.granularsludgeconference.org/
http://www.granularsludgeconference.org/
http://www.waterloss2018.com/
http://www.waterloss2018.com/
http://www.iwa-network.org/events/10theastern-european-iwa-ywp-conference/
http://www.iwa-network.org/events/10theastern-european-iwa-ywp-conference/
http://www.iwa-network.org/events/the-2nddisinfection-and-disinfection-by-productshttp://www.iwa-network.org/events/the-2ndconference/
disinfection-and-disinfection-by-productsconference/
http://smice2018.com/
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18-21 March
18-21
March
2018
2018
7-9 May 2018
7-9 May 2018
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راهنمای نگارش مقاالت
راهنمای نگارش و ارسال مقاله در سامانه مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب
֍ نویسنده مسئول مقاله به هنگام ثبت مقاله ،فایلهای
زیر را برای دفتر مجله از طریق سامانه ارسال مینماید:
 فایل  Wordمقاله بدون نام نویسندگان ،که محل شکلها وجدولها را در متن مشخص کرده است اما شکلها و جدولها
در انتهای متن ارائه شدهاند.
 فایل  pdfمقاله بدون نام نویسندگان که شامل کلیه اجزاو محتویات مقاله است و شکلها و جدولها در جای خود
جانمایی شدهاند.
 فایل مشخصات نویسندگان. فایل کپی رایت که نامهای است که نویسندگان با مضمونتعهد 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).
֍ نرمافزار حروفچینی :نرمافزار Microsoft Word 2013
֍ عنوان :کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از  15واژه
تجاوز نمیکند.
֍ نام نویسنده(گان) :به همان ترتیبی که در مقاله چاپ
میشود ،در یک فایل جداگانه به طور کامل آورده میشود.
عناوین دانشگاهی نویسنده(گان) به ترتیب نویسنده :مرتبه
علمی ،گروه ،دانشکده ،دانشگاه ،شهر ،کشور نشان داده
میشود .عناوین غیر دانشگاهی نیز به ترتیب عنوان آخرین
مدرک دانشگاهی ،سمت ،محل کار ،شهر و کشور نشان داده
شود .ثبت اسامی تمامی نویسندگان به همراه 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 این صورت تا اصالح شدن فایل ،ارسال مقاله برای داوران
متوقف میشود.
֍ نام مؤسسه :نام مؤسسه در بخش فارسی و انگلیسی
منطبق بر نام مصوب و رایج مؤسسه است (نام رسمی مندرج
در سربرگ رسمی مؤسسات ،دانشگاهها ،سازمانها و .)...
֍ چکیده فارسی :شامل مقدمه ،مواد و روشها (روش

نویسندگان محترم پس از آمادهسازی مقاله مطابق راهنمای
تدوین مقاالت ،از طریق ثبت نام 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 ثبت نام 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 به هیچ عنوان دوباره در سامانه ثبت نام
نکند.
 وارد کردن اسامی تمامی نویسندگان در سامانه و در محلمربوط به مشخصات نویسندگان مقاله ،الزامی است.
 نویسندگان در طی مراحل ارسال مقاله ،در قسمت نامه بهسردبیر ،متعهد می شوند 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 این صورت 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.
֍ دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت
مجله علمی -ترویجی 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 4
تا  6صفحه قابل چاپ است .الزم به ذکر است که مقاله ارسالی
نباید همزمان در مجله دیگری چاپ شده یا تحت داوری باشد.
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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 آنهاست.
֍ متن مقاله  :متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل
یک فایل  Wordبا قلم نازک  B Nazaninبا اندازه  12برای
زبان فارسی و قلم  Times New Romanبا اندازه  10برای
زبان انگلیسی و با فاصله بین خطوط  1/5سانتیمتر به
صورت تک ستونی و یک فایل با فرمت  pdfارائه میشود.
فایل  wordمقاله ،یک مقاله کامل و شامل تمامی اجزای
ضروری است ،با این تفاوت که محل ارائه تمامی شکلها و
جدولها در انتهای فایل  wordاست و فقط محل ارجاع آن ها در
متن اصلی جانمایی میشود .در فایل  ،pdfمقاله به صورت کامل
و با جانمایی درست شکلها و جدولها ارائه شود .همان طور
که اشاره شد ،در هر دو فایل  wordو  pdfاسامی و مشخصات
نویسندگان به طور کامل حذفمیشوند.
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 و بخش
پی نوشت ها در انتهای مقاله و قبل از بخش مراجع نوشته میشود.
بخشهای مختلف متن و همه صفحات و همین طور تمام سطرها
به ترتیب شمارهگذاری میشوند.
 معادل انگلیسی کلمات فارسی که نیاز به توضیح به زباناصلی دارد ،وقتی برای اولین بار در مقاله به کار میروند ،به
صورت پی نوشت در انتهای مقاله قبل از لیست مراجع درج
میشوند .شماره پی نوشت ها در هر صفحه با گذاردن شماره
فارسی در گوشه باالی آخرین حرف از کلمه ،در متن مشخص
میشود و به صورت مسلسل ادامه می یابد.
֍ جدولها و شکلها :در صفحات جداگانه در انتهای
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 جداول
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  .۱۳۹۵در
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ضمن اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است ،به
مرجع مورد نظر در آخر عنوان جدول یا شکل اشاره میشود
و 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 ،ارسالفایل اصلی آن الزامی است.
 در مورد نمودارهایی که با نرمافزارهای تخصصی تهیه شدهاند،ارسال کاربرگ دادههای رسم نمودار نیز ضروری است.
֍ معادالت :معادالت به صورت خوانا با حروف و عالئم
مناسب با استفاده از  Microsoft Equationتهیه میشوند.
واحدها بر حسب واحد بینالمللی ( )SIو معادالت به ترتیب
شمارهگذاری میشوند.
֍ مراجع :نگارش مراجع در این مجله بر اساس شیوه
مرجعنویسی هاروارد است .در متن مقاله به منظور اشاره به
مرجع به صورت انگلیسی یا فارسی (نویسنده ،سال) عمل
میشود و در انتهای مقاله مرجعنویسی به صورت الفبایی است.
ارجاع در داخل متن به بیش از یک مرجع در کنار هم ،به این
صورت است که مراجع با نقطه ویرگول (;) از هم جدا میشوند.
الزم به ذکر است که همه مراجع فارسی انگلیسی به ترتیب
ارائه میشوند .فقط مراجعی که در متن مقاله به آن ها اشاره
شده است ،در بخش مراجع آورده میشوند .تاکید میشود
که در بخش فهرست مراجع نام تمامی مجالت ،انتشارات،
موسسات ،کنفرانسها و غیره به صورت کامل درج میشود و
از بهکار بردن نام اختصاری آن ها ( )Abbreviationخودداری
میشود .در متن مقاله نام نویسندگان مراجع فارسی (به صورت
فارسی) و مراجع انگلیسی (به صورت انگلیسی) نوشته میشود.
در صورتیکه نویسندگان تا دو نفر باشند ،نام هر دو نویسنده و در
صورتی که بیش از دو نفر باشند ،از عبارت ( et al.,و همکاران) در
متن مقاله استفاده میشود.
֍ مقاله غیر انگلیسی:

تابش ،م ,.بهبوديان ،ص ،.و بيگي ،س« ،)1393( ،.پيش بيني

بلندمدت تقاضاي آب شرب (مطالعه موردي :شهر نيشابور)»،
تحقیقات منابع آب ایران.25-14 ،)3(10 ،

عنبری ،م“ ،)1392( .تحلیل ریسک سیستمهای فاضالب با
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