
65
سال دوم، شماره 1،  بهار 1396نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

گزارش کنگره اول

گزارش برگزاری اولین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب  ایران

اولين کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب با محوريت و اهتمام انجمن آب و فاضالب ايران و با مشارکت دانشگاه تهران و شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور و حمايت مراکز تحقيقاتی و سازمان های مرتبط در تاريخ 26 و 27 بهمن ماه 1395 در محل دانشگاه 
تهران برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری اين کنگره ايجاد تعامل سازنده ميان متخصصين دانشگاهی به ويژه پژوهش گران، مشاوران، 
صنعت گران، مسئولين اجرائی و کارشناسان صنعت آب و فاضالب کشور بود. برگزاری اين کنگره در راستای برنامه های پنج ساله انجمن 
علمی آب و فاضالب ايران تنظيم و اجرا شد. محورهای اصلی اين کنگره در زمينه های چالش های کنترل و مديريت صحيح آب و فاضالب 
و تشکيالت و تأسيسات آن، آالينده های آب و اثرات آن بر سالمت مصرف کنندگان، آب های نامتعارف توليدی در کشور، برنامه ريزی و 
مديريت منابع مالی و انسانی، تحليل و آسيب شناسی توسعه صنعت آب و فاضالب، جوانب فرهنگی و مشارکت مردم در ارتقاء وضعيت 

آب و فاضالب کشور بود.
همچنين برای باالبردن هرچه بيشتر کيفيت برگزاری کنگره، به طور هم زمان برنامه های ديگری نيز مدنظر قرار گرفت که مهم ترين 

موارد به شرح ذيل می باشند:
- تجليل از استاد پيشکسوت، آقای دکتر رازقی؛ به خاطر ساليان سال تالش در عرصه علم، دانش و حرفه

- امضاء سند ملی بازيافت آب از پساب؛ توسط آقايان دکتر تابش، دکتر رزاقی و دکتر مهرنيا
- اعالم اسامی برندگان مسابقه پايان نامه برتر و تجليل از آن ها همراه با اهدای جوايز و لوح تقدير

- اعالم مقاالت برتر شفاهی و پوستری در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ايران
- برگزاری چهار عنوان کارگاه تخصصی در روز دوم کنفرانس با عناوين زير:

֍ تحليل ريسک و آسيب پذيری سامانه های آب و فاضالب
֍ شيرين سازی آب دريا

֍ مديريت رواناب های سطحی در شهرها )تجربيات کسب شده در شهر تهران(
֍ پايش ميدانی واحدهای بيولوژيک تصفيه خانه های فاضالب با رويکرد لجن فعال

- برگزاری نمايشگاه  جانبی با حضور شرکت ها و انجمن های فعال در زمينه آب و فاضالب
- تشکيل اولين کميته تخصصی انجمن آب و فاضالب ايران هم زمان با کنگره

- بازديد از تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران در تاريخ 28 بهمن ماه 1395

انجمناخبار
  ايران  فاضالب و آب مهندسيوعلومكنگرهاولينبرگزاريگزارش

ركتشوتهراندانشگاهمشاركتباوايرانفاضالبوآبانجمناهتمامومحوريتبافاضالبوآبمهندسيوعلومكنگرهاولين
محلرد1395ماهبهمن27و26تاريخدرمرتبطهايسازمانوتحقيقاتيمراكزحمايتوكشورفاضالبوآبمهندسي
گران،ژوهشپويژههبدانشگاهيمتخصصينميانسازندهتعاملايجادكنگرهاينبرگزاريازاصليهدف.شدبرگزارتهراندانشگاه

تايراسدركنگرهاينبرگزاريت.اسبودهكشورفاضالبوآبصنعتكارشناسانواجرائيمسئولينگران،صنعتمشاوران،
هايچالشهايزمينهدركنگرهايناصليمحورهاي.دشاجراوتنظيمايرانفاضالبوآبعلميانجمنسالهپنجهايبرنامه
،كنندگانمصرفسالمتبرآناثراتوآبهايآاليندهآن،سيساتأتوتشكيالتوفاضالبوآبصحيحمديريتوكنترل

وبآصنعتتوسعهشناسيآسيبوتحليلانساني،وماليمنابعمديريتوريزيبرنامهكشور،درتوليدينامتعارفيهاآب
.بودكشورفاضالبوآبوضعيتارتقاءدرمردممشاركتوفرهنگيجوانبفاضالب،

كهتگرفقرارمدنظرنيزديگريهايبرنامهزمانهمطوربهكنگره،برگزاريكيفيتبيشترهرچهباالبردنبرايهمچنين
باشند:ميذيلشرحبهمختصراًمواردترينمهم

حرفهودانشعلم،عرصهدرتالشسالساليانخاطربهرازقي؛دكترآقايپيشكسوت،استادازتجليل-
مهرنيادكترورزاقيدكترتابش،دكترآقايانتوسطپساب؛ازآببازيافتمليسندامضاء-
تقديرلوحوجوايزياهداباهمراههاآنازتجليلوبرترنامهپايانمسابقهبرندگاناسامياعالم-
ايرانفاضالبوآبمهندسيوعلومكنگرهدرپوستريوشفاهيبرترمقاالتاعالم-
زير:عناوينباكنفرانسدومروزدرتخصصيكارگاهعنوانچهاربرگزاري-

فاضالبوآبهايسامانهپذيريآسيبوريسكتحليل
درياآبسازيشيرين
تهران)شهردرشدهكسب(تجربياتشهرهادرسطحيهايروانابمديريت
فعاللجنرويكردبافاضالبهايخانهتصفيهبيولوژيكواحدهايميدانيپايش

فاضالبوآبزمينهدرفعالهايانجمنوهاشركتحضورباجانبينمايشگاهبرگزاري-
كنگرهبازمانهمايرانفاضالبوآبانجمنتخصصيكميتهاولينتشكيل-
1395ماهبهمن28تاريخدرتهرانجنوبفاضالبخانهتصفيهازبازديد-

شکل 2- امضاء سند ملی بازیافت آب از پسابشکل 1- بزرگداشت پیشکسوتان پسابازآببازيافتمليسندامضاء-2شكل پيشكسوتان بزرگداشت -1 شكل

جنوبخانهتصفيهازبازديد-4شكلجانبينمايشگاه-3شكل

كنگرهمقاله253مجموعدركهاستذكرشايان اينازشد.پذيرفتهمقاله209داوران،بررسيازپسودريافتتوسط
درمقاالتتعداد5شكلدردرآمدند.نمايشبهپوسترصورتبهنيزمقاله141وشدندارائهشفاهيصورتبهمقاله44تعداد،
است.شدهمشخصمختلفهايحوزه

  پساب از آب بازيافت ملي سند امضاء -2 شكلپيشكسوتانبزرگداشت-1شكل

جنوبخانهتصفيهازبازديد-4شكلجانبينمايشگاه-3شكل

كنگرهمقاله253مجموعدركهاستذكرشايان اينازشد.پذيرفتهمقاله209داوران،بررسيازپسودريافتتوسط
درمقاالتتعداد5شكلدردرآمدند.نمايشبهپوسترصورتبهنيزمقاله141وشدندارائهشفاهيصورتبهمقاله44تعداد،
است.شدهمشخصمختلفهايحوزه
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شايان ذکر است که در مجموع 253 مقاله توسط کنگره دريافت و پس از بررسی داوران، 209 مقاله پذيرفته شد. از اين تعداد، 44 
مقاله به صورت شفاهی ارائه شدند و 141 مقاله نيز به صورت پوستر به نمايش درآمدند. در شکل 6 تعداد مقاالت در حوزه های مختلف 

مشخص شده است.
همچنين در شکل 7 تعداد مقاالت پذيرفته شده از دانشگاه های مختلف و شرکت های آب و فاضالب استان های کشور نشان داده شده 

است. براساس اين شکل، شرکت های آب و فاضالب مشارکت بااليی در مجموعه مقاالت داشته اند.

شکل 6- تعداد مقاالت در حوزه های مختلف

پسابازآببازيافتمليسندامضاء-2شكلپيشكسوتانبزرگداشت-1شكل

جنوبخانهتصفيهازبازديد-4شكلجانبينمايشگاه-3شكل

كنگرهمقاله253مجموعدركهاستذكرشايان اينازشد.پذيرفتهمقاله209داوران،بررسيازپسودريافتتوسط
درمقاالتتعداد5شكلدردرآمدند.نمايشبهپوسترصورتبهنيزمقاله141وشدندارائهشفاهيصورتبهمقاله44تعداد،
است.شدهمشخصمختلفهايحوزه

پسابازآببازيافتمليسندامضاء-2شكلپيشكسوتانبزرگداشت-1شكل

جنوبخانهتصفيهازبازديد-4شكل جانبي نمايشگاه -3 شكل

كنگرهمقاله253مجموعدركهاستذكرشايان اينازشد.پذيرفتهمقاله209داوران،بررسيازپسودريافتتوسط
درمقاالتتعداد5شكلدردرآمدند.نمايشبهپوسترصورتبهنيزمقاله141وشدندارائهشفاهيصورتبهمقاله44تعداد،
است.شدهمشخصمختلفهايحوزه

پسابازآببازيافتمليسندامضاء-2شكلپيشكسوتانبزرگداشت-1شكل

جنوبخانهتصفيهازبازديد-4شكلجانبينمايشگاه-3شكل

كنگرهمقاله253مجموعدركهاستذكرشايان اينازشد.پذيرفتهمقاله209داوران،بررسيازپسودريافتتوسط
درمقاالتتعداد5شكلدردرآمدند.نمايشبهپوسترصورتبهنيزمقاله141وشدندارائهشفاهيصورتبهمقاله44تعداد،
است.شدهمشخصمختلفهايحوزه

شکل 4- بازدید از تصفیه خانه جنوبشکل 3- نمایشگاه جانبی

شکل 5- حضور مخترعان نوجوان در نمایشگاه جانبی کنگره
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شکل 7- تعداد مقاالت پذیرفته شده از دانشگاه ها و شرکت های آب و فاضالب

مختلفهايحوزهدرمقاالتتعداد-5شكل

نشانكشورهاياستانفاضالبوآبهايشركتومختلفهايدانشگاهازشدهپذيرفتهمقاالتتعداد6شكلدرهمچنين
اند.داشتهمقاالتمجموعهدرباالييمشاركتفاضالبوآبهايشركتشكل،اينبراساساست.شدهداده

  
  فاضالب و آب هايشركت و هادانشگاه از شده پذيرفته مقاالت تعداد -6 شكل

شود مي اضافه ديگر قسمت چند بخش اين به مقاالت برتر کنگرهتذكر
الف( مقاالت شفاهی

1- "بهينه سازی طراحی پمپ معکوس به منظور استفاده در 
شبکه ی آبرسانی برای توليد توان و کاهش فشار"، نويسندگان:

يونس  يوسفی،  حسين  فهيمی،  روشنک  طحانی،  مجتبی 
نوراللهی

تامين  منابع  رسوبگذاری  و  خورندگی  پتانسيل  »بررسی   -2
آب شرب روستاهای شهرستان نهبندان«، نويسندگان: محسن 

عزيزی، علی شهيدی
3- »قابليت اعتماد تلفيقی هيدروليکی و مکانيکی شبکه توزيع 

آب شهری«، نويسندگان: نازلی مهزاد، کيوان اصغری
منظور  به  هوادهی  روش  با  خاکستری  فاضالب  »تصفيه   -4
تأمين آب مورد نياز فضای سبز )مطالعه، طراحی و اجرا: دانشگاه 
بنی  شهاب الدين  سيد  عزيزی،  محمد  نويسندگان:  کاشان("، 

طباء، محمد جواد غفارزاده
5- »رنگ زدايی و حذف COD از فاضالب حاوی رنگزای آزوی 
AR18 در بيوراکتور غشائی ناپيوسته متوالی (SBMBR) تحت 
تاثير زمان ماند هيدروليکی (HRT)«، نويسندگان: مريم حسنی 

زنوزی، سيدمحمدرضا علوی مقدم، رضا مکنون  
6- »بررسی آزمايشگاهی روش های تصفيه فيزيکی آب در محل 
انتخاب روش بهينه«، نويسندگان:  آبگيری از منابع سطحی و 
عليرضا اکرام نيا، بهزاد قربانی، تورج احمدپور سامانی، غالمرضا 

بابايی دهکردی
موردی  مطالعه  آب  صنعت  بخش  در  دارايی  »مديريت   -7
تأسيسات توزيع آب شرب شهر اصفهان«، نويسندگان: مهدی 

ميرزايی، حديثه حيدر زاده کلهرودی، فاطمه مشکين فام
شهر  موردی  مطالعه  شرب:  آب  مصرف  سرانه  "برآورد   -8
اردکان"، نويسندگان: علی اصغر سمسار يزدی، مژگان بقايی پور، 

محمد صالح سمسار يزدی
با  فاضالب  های  شبکه  بازرسی  ربات  ساخت  و  "طراحی   -9
قابليت تغيير مسير وحرکت در لوله فاضالب با بستر نامناسب"، 

نويسندگان: مسلم سردشتی بيرجندی ، حبيب اعاليی

ب( مقاالت پوستری
1- ”بررسی رابطه بين هوش هيجانی و عملکرد شغلی کارکنان 
شرکت آب و فاضالب مشهد“، نويسندگان: کرم سادات نژادعلی، 

محمد چناری و جواد شمسايی؛ 
قائم  انرژی جريان گردابه ای در شفت  2- ”بررسی عددی افت 
سازه ی ورتکس )مطالعه ی موردی فاضالب روی شرق تهران(“، 

نويسندگان: مجيد رحمتی و محمدجواد خانجانی؛ 
خطوط  در  قوچ  ضربه  از  ناشی  منفی  فشار های  ”کنترل   -3
انتقال آب با ترکيب تانک ضربه گير و شير هوا )مطالعه موردی: 
بهرامی،  سرين  نويسندگان:  ايالم(“،  استان  مهران،  شهرستان 

جعفر مامی زاده، عليرضا حسينی و حميدرضا لطفی زاده

کارگاه های برگزار شده

كنگره برتر مقاالت
شفاهي الف) مقاالت

شبكهبهينه"-1 در استفاده منظور به معكوس پمپ طراحي فشارسازي كاهش و توان توليد براي آبرساني نوي"ي سندگان:،
طحاني نوراللهي،مجتبي يونس يوسفي، حسين فهيمي، روشنك

نهبندان"-2 شهرستان روستاهاي شرب آب تامين منابع رسوبگذاري و خورندگي پتانسيل حسنمنويسندگان: ،"بررسي
شهيدي،عزيزي علي

شهري"-3 آب توزيع شبكه مكانيكي و هيدروليكي تلفيقي اعتماد اصغنويسندگان: ،"قابليت كيوان مهزاد، رينازلي

به"-4 هوادهي روش با خاكستري فاضالب نيازتصفيه مورد آب تأمين سبز (منظور اجرا: دانشگاهفضاي و طراحي مطالعه،
نويسندگان: "كاشان) عزيزي، شهاب،محمد طباءسيد بني غفارزاده،الدين جواد محمد

حذف"-5 و آزويCODرنگزدايي رنگزاي حاوي فاضالب متواليAR18از ناپيوسته غشائي بيوراكتور ) SBMBR(در

مان زمان تاثير هيدروليكيتحت زنوزينويسندگان: ،")HRT(د حسني مقدم،،مريم علوي مكنونسيدمحمدرضا رضا
روش"-6 آزمايشگاهي بهينهبررسي روش انتخاب و سطحي منابع از آبگيري محل در آب فيزيكي تصفيه ،"هاي

قرباني،نيااكرامعليرضانويسندگان:  ساماني،بهزاد احمدپور بابايي،تورج دهكرديغالمرضا
موردي"-7 مطالعه آب صنعت بخش در دارايي اصفهانساتيتأسمديريت شهر شرب آب مهدينويسندگان: ،"توزيع

فامزادهدريحثهيحد،ميرزايي مشكين فاطمه كلهرودي،
شرببرآورد"-8 آب مصرف مورد: سرانه بقاييعلينويسندگان: ،"اردكانشهريمطالعه مژگان يزدي، سمسار ور،پاصغر

يزديمحمد سمسار صالح
نامناسب"-9 بستر با فاضالب لوله در وحركت مسير تغيير قابليت با فاضالب هاي شبكه بازرسي ربات ساخت و ،"طراحي

بيرجندينويسندگان:  سردشتي اعاليي،مسلم حبيب

پوستري ب) مقاالت
مشهد”-1 فاضالب و آب شركت كاركنان شغلي عملكرد و هيجاني هوش بين رابطه سادات“بررسي نويسندگان: كرم ،

شمسايي؛ جواد و چناري محمد نژادعلي،
گردابهعدديبررسي”-2 جريان انرژي سازهافت قائم شفت در ورتكس (مطالعهاي فاضالبي موردي تهران)ي شرق ،“روي

رحمتي خانجاني؛نويسندگان: مجيد محمدجواد و
فشار”-3 ضربهكنترل تانك تركيب با آب انتقال خطوط در قوچ ضربه از ناشي منفي مورديهاي هوا (مطالعه شير و : گير

ايالم) استان مهران، جعفر“شهرستان بهرامي، نويسندگان: سرين لطفيمامي، حميدرضا و حسيني عليرضا زادهزاده،

شدهكارگاه برگزار هاي
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اسامی شرکت کنندگان در نمایشگاه  جانبی کنگره

و  شرکت ها  حضور  با  جانبی  نمايشگاه  کنگره،  با  هم زمان 
اسامی  برگزار  شد.  فاضالب  و  آب  زمينه  در  فعال  انجمن های 

شرکت کنندگان در اولين کنگره به شرح زير است:
ايرانيان،  پااليش  سامان  انرژی،  صنعت  آب  نايزه،  هامون 
مهندسين مشاور آبران، مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب 
و فاضالب اصفهان، زمين آب پی، ساباط انرژی پاک، اسپيناس، 
موج آب، پايگاه تحليلی خبری آب ايران و کميته ملی آبياری و 

زهکشی ايران
 

اسامی برندگان مسابقه پایان نامه برتر
 

اسامی برندگان مسابقه پايان نامه برتر در دو مقطع کارشناسی 
ارشد و دکتری در مراسم اختتاميه اولين کنگره علوم و مهندسی 
آب و فاضالب ايران اعالم شد و با اهدای جوايز، لوح تقدير و 

تنديس کنگره از برندگان تجليل شد )جدول 1(.

بیانیه پایانی کنگره

محورهای زير در کنگره به عنوان خط و مشی مهم در پيشرفت 
صنعت آب و فاضالب و رفع چالش های آن پيشنهاد شد:

تاکيد و توجه به تعهدات بين المللی ايران در زمينه دسترسی 

رعايت ضوابط  و  فاضالب ها  تصفيه  و  سالم، جمع آوری  آب  به 
بهداشتی آن ها، حمايت و اجرای مفاد مرتبط با صنعت آب و 
فاضالب در برنامه ششم توسعه کشور، شفاف سازی فعاليت های 
مديريتی برای جلب مشارکت های مردمی و مقبوليت اجتماعی، 
سياست گزاری صحيح و تخصيص اعتبار کافی به صنعت آب و 
فاضالب کشور برای رفع آلودگی آب ها، توجه به اقتصاد آب به 
عنوان يک موضوع مهم و کليدی، توجه به جامعه دانشگاهی و 
استفاده از اين قشر نخبه در تصميم های کالن و ميانی مديريت 
آب و فاضالب، آينده نگری و آينده پژوهی به عنوان يکی از ارکان 
نگاه  زاويه  تغيير  فاضالب،  و  آب  صنعت  صحيح  حرکت  مهم 
و  مديريتی  مفاهيم  سمت  به  فاضالب  و  آب  صنعت  به  کالن 
از طريق شفاف سازی  مردم  از مشارکت  استفاده  غير سازه ای، 
روش های  و  دانش  تلفيق  فعاليت ها،  اطالع رسانی  و  اطالعات 
مدرن با دانش سنتی در صنعت آب و فاضالب، آسيب شناسی 
توليد  برای  اعتبارات  افزايش  قانونی،  تعيين دقيق خالء های  و 
آينده،  خشک سالی های  با  مبارزه  و  جلوگيری  به منظور  آب 
افزودن فرآيندهای تکميلی برای توليد آب های نامتعارف عاری 
از عوامل بيماری زا، قرارگيری بازيافت آب از پساب و بازچرخانی 
و  ارتقاء  برای  راهکارهايی  ارائه  سياست گزاری،  اولويت  در  آب 
بدون  آب  به  توجه  تصفيه خانه های موجود،  از  بهره وری  بهبود 

درآمد در سياست گزاری ها و مشارکت مردم.

جدول 1- اسامی برندگان مسابقه پایان نامه برتر
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خالصه سه شماره بهار خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران در سال 1396

شرح مختصر مطالب سه شماره نخست خبرنامه که در فروردين، ارديبهشت و خردادماه سال 1396، منتشر شد، به قرار زير است:
֍ مصاحبه با سرکار خانم دکتر نظيف، بازرس انجمن آب و فاضالب ايران

֍ مصاحبه با جناب آقای دکتر رازقی، استاد بازنشسته و پيش کسوت صنعت آب و فاضالب
֍ مصاحبه با جناب آقای مهندس پيراينده، دبير انجمن آب و فاضالب ايران و مدير عامل شرکت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات 

آب و فاضالب
֍ اخبار برگزاری دومين رويداد ايده بازار – فن بازار صنعت آب و فاضالب با مشارکت علمی انجمن آب و فاضالب ايران

֍ اخبار برگزاری جلسات شورای سياست گزاری همايش ملی مديريت مصرف و تلفات آب
֍ آغاز به کار سايت کنفرانس های انجمن

֍ شروع سری مسابقات خبرنامه همراه با اهداء جايزه
֍ برگزاری جلسه مجمع عمومی اتحاديه انجمن های علمی علوم آب و انتخاب انجمن آب و فاضالب ايران به عنوان نايب رئيس

֍ تشکيل جلسات هيئت مديره و کميته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضالب ايران
֍ مالقات با رئيس کميته تخصصی سيستم های نوبتی آب انجمن جهانی آب )IWA(، مهندس پاکروح و مدير مرکز منطقه ای مديريت 

آب شهری
֍ برگزاری جلسات هيئت تحريريه نشريه علوم و مهندسی آب و فاضالب

֍ صدور و اعطای کارت های عضويت اعضا به صورت دوره ای
֍ معرفی کنفرانس  های داخلی و بين المللی معتبر

֍ اشاره به مهم ترين اخبار صنعت
֍ معرفی تازه های علم و صنعت

خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران

IWWA Newsletter 

 مطالب این شماره:

 مصاحبه 

   اخبار انجمن

 رو رویدادهای پیش 

 های علم تازه 

 اخبار صنعت

 اطالعات تماس:
info@irwwa.ir 

99389388-829 

 نشانی پستی:
تهران، خیابان 
طالقانی، بین 

خیابان، قدس و 
، 928وصال، پالک 

 7، واحد 9طبقه 

 آدرس تلگرام:
https://

telegram.me/
IRWWA94

 :linkedinآدرس 
  https://

ir.linkedin.com/
in/irwwa-irwwa

-098454117  

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 

 گامی ستاتی در رفع سین معضل باشد    باید بیش سز پیش مورد توج  قرسر گیرد.

 سخن اول:

 همکاران خبرنامه:
 د تر تارس نظیف 
 د تر میعود تابش

 مهندس نیوشا رسثی فقیهی 
 مهندس تید سحمدرضا شاهنگیان

 تروش تابش

 http://irwwa.ir   9381خرداد ماه  -شماره سوم  -خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران سال دوم

 3مسابقه شماره 
ب  نظر شما بهترین گزین  برسی مدیریک فاضالب شهههر 

 تهرسن چییک؟
 حفظ شیوه تنتی تخلی  ب  چاه های جذبی -1
جمع آوری در تصفی  خان  های متمر ز و ستتفاده سز  -2

 خروجی برسی دشتهای پایین دتک
جمع آوری و تصفی  در تصفی  خان  های مهحهلهی و -3

 ستتفاده سزپیاب برسی تامین نیازهای محلی
شماره گزین  منتخه  خهود رس به  آدرس سیهمهیهل 

comp.irwwa@gmail.com  تهیهر سرتها   21تا
سیمیل، شماره میابقه  رس  subjectفرمایید. در قیمک 

وسرد نمایید. در پایان هر ماه ب  نفر برگزیده ب  قید قرع  
 شود. سی سعطا می هدی 

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

15
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روند عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران

انجمن آب و فاضالب ايران از تاريخ 1393/11/01 توسط تعدادی از برجسته ترين استادان و پيش کسوتان حوزه مهندسی و علوم آب 
و فاضالب کشور با مجوز کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تشکيل شد. پروانه تأسيس انجمن به شماره 
3/210619 مورخ 1394/10/7 توسط معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری صادر گرديد. در راستای ارتقای علوم 
آب و فاضالب و ارتباط هرچه نزديک تر با اين صنعت، بر طبق اساس نامه اهداف متنوعی پيش بينی شده است که انجمن فعاليت های 
خود را در راستای تحقق آنها برنامه ريزی کرده است. در همين راستا، انجمن از سال 1395، اقدام به عضوگيری نموده و تاکنون بسياری 
از اعضای هيئت علمی و دانشجويان دانشگاه های مختلف در رشته های مرتبط با علوم آب و فاضالب و متخصصين صنعت آب و فاضالب 
کشور به عضويت در انجمن درآمده اند. لذا از عالقه مندان به حوزه های مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت می شود تا برای 
شروع فرآيند عضويت خود در انجمن آب و فاضالب ایران، از طريق لينک http ://irwwa.ir، به سايت انجمن مراجعه نموده و با ايجاد 
حساب کاربری در سايت، اقدام به دريافت نام کاربری و رمز ورود اقدام کنند. سپس وارد حساب کاربری خود شده و گزينه عضويت را 
انتخاب نموده و با تکميل فرم عضويت حقيقی، عضويت خود را در انجمن تکميل فرماييد. مراحل پرداخت حق عضويت و اعطای کارت 

پس از ارسال ايميل تأييديه از سوی انجمن، شروع خواهد شد.

دعوت به پرداخت حق عضویت حقیقی

آن ها  وضعيت  که  محترمی  اعضای  از 
انجمن  وابسته   / پيوسته  عضو  به عنوان 
تأييد  مورد  ايران  فاضالب  و  آب 
آن ها  پذيرش  فرآيند  و  گرفته  قرار 
می شود  تقاضا  است،  شده  تکميل 
ريال   200000 مبلغ  واريز  به  نسبت 
و  عضويت  کارت  ارسال  و  صدور  بابت 
بابت  ريال   500000 مبلغ  همچنين 
حساب  به   1396 سال  عضويت  حق 
شبای  شماره  با   135720623 شماره 
و   IR930180000000000135720623
يا شماره کارت مجازی 8370-5858-

شعبه  تجارت  بانک   6256-0012
انجمن  نام  به   )187 )کد  ارديبهشت 
اسکن  و  اقدام  ايران  فاضالب  و  آب 
فيش واريزی را به ايميل انجمن ارسال 

فرمايند.
تأخير  با  عضويت  حق  همچنين 
زود  پرداخت  و   1395 سال  به  مربوط 
و  هنگام حق عضويت سال های 1397 
با   1396 سال  پايان  از  قبل  تا   1398

تخفيف متعلقه عبارتند از:

مزایای عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران

* هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن

* شامل يک سال عضويت حقوقی انجمن
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تقویم کنفرانس های داخلی و خارجی

  کنفرانس های داخلی

  کنفرانس های خارجی

كنفرانس خارجيتقويم و داخلي هاي
داخليكنفرانس هاي

  سايت كنفرانستاريخ برگزاريمحل برگزاريعنوان كنفرانس

  آب هدررفت و مصرف مديريت ملي همايش اولين
تهران، دانشگاه شهيد بهشتي،

 شهيد مهندسي و فني پرديس
  عباسپور

http://iwwa-conf.ir  1396آذرماه  29و  28 /  

وآبخيزداري پژوهشي علميكنفرانسهشتمين
  خاك و آب منابع مديريت

 http://conf.isc.gov.ir/isiwe8  1396 ماهبهمن 18و  17  كرمان

ايرانهفت آب منابع كنفرانس  http://confs.yazd.ac.ir/7wrmc  1397ماه ارديبهشت5و4 يزدمين

  عمران مهندسي الملليبين كنگره يازدهمين
تهران، دانشگاه تهران، دانشكده

  عمران مهندسي
ماه ارديبهشت 21تا17

1397  http://11icce.ut.ac.ir/ 

 http://conf.isc.gov.ir/17hydro96  1397 شهريورماه 15و14 شهركرد  ايران هيدروليك كنفرانسهفدهمين

خارجيكنفرانس هاي

كنفرانس برگزاريعنوان برگزاريمحل كنفرانستاريخ سايت

Sustainable Wastewater Treatment 
and Resource Recovery Chongqing, China 7-10 November

2017 http://www.nrr-lwwtp2017.com/ 

8th Specialized Conference on
Sustainable Viticulture, Winery 

Wastes & Agri-industrial Wastewater 
Management

Viña del Mar, 
Chile 

12-15 November
2017 http://www.winery2017.com/

IWA Water and Development
Congress & Exhibition 2017 

Buenos Aires, 
Argentina

13-16 November
2017 http://www.waterdevelopmentcongress.org/

Congresso IWA YWP SpainBilbao, Spain 16-18 November
2017 http://ywp-spain.es/

International Young Water 
Professional Conference

Cape Town,
South Africa

10-13 December 
2017 http://iwaywpconference.org/  

Water Resource Recovery Modelling
2018 

Lac Beauport, 
Quebec City

Region, Canada

10-14 March 
2018 http://www.wrrmod2018.org/

IWA Biofilms: Granular Sludge 
System Conference 2018 

Delft, 
Netherlands 

18-21 March 
2018 http://www.granularsludgeconference.org/

Water Loss 2018 Cape Town,
South Africa7-9 May 2018 http://www.waterloss2018.com/ 

10th Eastern European IWA YWP
ConferenceZagreb, Croatia7-12 May 2018 http://www.iwa-network.org/events/10th-

eastern-european-iwa-ywp-conference/  

The 2nd Disinfection and Disinfection
By-Products ConferenceBeijing, China14-18 May 2018 

http://www.iwa-network.org/events/the-2nd-
disinfection-and-disinfection-by-products-

conference/  
Sludge Management in Circular 

Economy (SMICE)Rome, Italy23-25 May 2018 http://smice2018.com/  

LET 2018 – The15th IWA Leading
Edge Conference on Water and 

Wastewater Technologies
Nanjing, China27-31 May 2018 http://iwa-let.org/

كنفرانس خارجيتقويم و داخلي هاي
داخليكنفرانس هاي

كنفرانس برگزاريعنوان برگزاريمحل كنفرانستاريخ سايت

آبهدررفتومصرفمديريتمليهمايشاولين
بهشتي، شهيد دانشگاه تهران،

شهيدمهندسيوفنيپرديس
عباسپور

1396http://iwwa-conf.irآذرماه29و28 /

وآبخيزداريپژوهشيعلميكنفرانسهشتمين
خاكوآبمنابعمديريت

 1396http://conf.isc.gov.ir/isiwe8ماهبهمن18و17كرمان

ايرانهفت آب منابع كنفرانس  1397http://confs.yazd.ac.ir/7wrmcماهارديبهشت5و4يزدمين

عمرانمهندسيالملليبينكنگرهيازدهمين
دانشكده تهران، دانشگاه تهران،

عمرانمهندسي
ماهارديبهشت21تا17

1397http://11icce.ut.ac.ir/

 1397http://conf.isc.gov.ir/17hydro96شهريورماه15و14شهركردايرانهيدروليككنفرانسهفدهمين

خارجيكنفرانس هاي

  سايت كنفرانستاريخ برگزاريمحل برگزاريعنوان كنفرانس

Sustainable Wastewater Treatment 
and Resource Recovery Chongqing, China 7-10 November 

2017 http://www.nrr-lwwtp2017.com/  

8th Specialized Conference on 
Sustainable Viticulture, Winery 

Wastes & Agri-industrial Wastewater 
Management 

Viña del Mar, 
Chile 

12-15 November 
2017 http://www.winery2017.com/  

IWA Water and Development 
Congress & Exhibition 2017 

Buenos Aires, 
Argentina 

13-16 November 
2017 http://www.waterdevelopmentcongress.org/  

Congresso IWA YWP Spain Bilbao, Spain 16-18 November 
2017 http://ywp-spain.es/  

International Young Water 
Professional Conference 

Cape Town, 
South Africa 

10-13 December 
2017 http://iwaywpconference.org/  

Water Resource Recovery Modelling 
2018 

Lac Beauport, 
Quebec City 

Region, Canada 

10-14 March 
2018 http://www.wrrmod2018.org/  

IWA Biofilms: Granular Sludge 
System Conference 2018 

Delft, 
Netherlands 

18-21 March 
2018 http://www.granularsludgeconference.org/  

Water Loss 2018 Cape Town, 
South Africa 7-9 May 2018 http://www.waterloss2018.com/  

10th Eastern European IWA YWP 
Conference Zagreb, Croatia 7-12 May 2018 http://www.iwa-network.org/events/10th-

eastern-european-iwa-ywp-conference/  

The 2nd Disinfection and Disinfection 
By-Products Conference Beijing, China 14-18 May 2018 

http://www.iwa-network.org/events/the-2nd-
disinfection-and-disinfection-by-products-

conference/  
Sludge Management in Circular 

Economy (SMICE) Rome, Italy 23-25 May 2018 http://smice2018.com/  

LET 2018 – The15th IWA Leading 
Edge Conference on Water and 

Wastewater Technologies 
Nanjing, China 27-31 May 2018 http://iwa-let.org/  
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معرفی شرکت ها
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راهنمای نگارش مقاالت

راهنمای نگارش و ارسال مقاله در سامانه مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب

نويسندگان محترم پس از آماده سازی مقاله مطابق راهنمای 
تدوين مقاالت، از طريق ثبت نام در سامانه الکترونيک مجله علوم 
و مهندسی آب و فاضالب به آدرس jwwse.ir  می توانند وارد 
صفحه شخصی خود شده و با تکميل بخش های مربوطه،  مقاله 

خود را ارسال نمايند.
توجه به نکات زير در ارسال مقاله ضروری است:

- ارسال مقاله منحصرا از طريق ثبت نام در سامانه الکترونيک 
مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب انجام می شود.

- نويسنده ای که برای بار چندم اقدام به ارسال مقاله می نمايد، 
حتما بايد از طريق صفحه شخصی قبلی خود نسبت به ارسال 
نام  ثبت  به هيچ عنوان دوباره در سامانه  و  نموده  اقدام  مقاله 

نکند.
- وارد کردن اسامی تمامی نويسندگان در سامانه و در محل 

مربوط به مشخصات نويسندگان مقاله، الزامی است.
نامه به  - نويسندگان در طی مراحل ارسال مقاله، در قسمت 
و  علوم  مجله  برای  صرفا  مقاله  که  شوند  می  متعهد  سردبير، 
ارزيابی به  يا  برای چاپ  مهندسی آب و فاضالب تهيه شده و 

مجله ديگری ارائه نشده است.
يک  ارسال  با  فايل  ها  ارسال  قسمت  در  نويسندگان   -
حق  است،  رسيده  نويسندگان  همه  امضای  به  فايل word که 
چاپ مقاله را به مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب واگذار 
می نمايند. در غير اين صورت مقاله در روند داوری قرار نخواهد 

گرفت.
- فايل هايی که نويسنده در مرحله اوليه ارسال می کنند شامل 
نام  بدون   Pdf فايل  نويسندگان،  نام  بدون  فايل word مقاله 
اصلی  فايل  و  نويسندگان  کامل  مشخصات  فايل  نويسندگان، 

شکل ها در محيط نرم افزاری مربوطه است.

֍ دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت
مجله علمی- ترويجی علوم و مهندسی آب و فاضالب به زبان 
فارسی و با چکيده انگليسی چاپ می شود. تعداد صفحات مقاله 
کامل و نيز مروری حداکثر 12 صفحه و يادداشت فنی بين 4 
تا 6 صفحه قابل چاپ است. الزم به ذکر است که مقاله ارسالی 
نبايد همزمان در مجله ديگری چاپ شده يا تحت داوری باشد.

֍ نویسنده مسئول مقاله به هنگام ثبت مقاله، فایل های 
زیر را برای دفتر مجله از طریق سامانه ارسال می نماید:

- فايل Word مقاله بدون نام نويسندگان، که محل شکل ها و 
جدول ها را در متن مشخص کرده است اما شکل ها و جدول ها 

در انتهای متن ارائه شده  اند.
اجزا  کليه  شامل  که  نويسندگان  نام  بدون  فايل pdf مقاله   -
خود  جای  در  جدول ها  و  شکل ها  و  است  مقاله  محتويات  و 

جانمايی شده اند.
- فايل مشخصات نويسندگان.

- فايل کپی رايت که نامه ای است که نويسندگان با مضمون 
و  آب  مهندسی  و  علوم  مجله  برای  فقط  مقاله  ارسال  تعهد 
فاضالب تهيه می کنند و با امضای کليه مولفين با ترتيبی که 
قرار است چاپ شود، ارسال می نمايند )نمونه اين نامه در زمان 

ثبت مقاله در قسمت نامه به سردبير قابل رويت است(.
Microsoft Word 2013 نرم افزار حروف چینی: نرم افزار ֍

֍ عنوان: کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از 15 واژه 
تجاوز نمی کند.

مقاله چاپ  در  ترتيبی که  نام نویسنده )گان(: به همان   ֍
می شود.  آورده  کامل  طور  به  جداگانه  فايل  يک  در  می شود، 
مرتبه  نويسنده:  ترتيب  به  نويسنده )گان(  دانشگاهی  عناوين 
داده  نشان  کشور  شهر،  دانشگاه،  دانشکده،  گروه،  علمی، 
آخرين  عنوان  ترتيب  به  نيز  دانشگاهی  غير  عناوين  می شود. 
مدرک دانشگاهی، سمت، محل کار، شهر و کشور نشان داده 
شود. ثبت اسامی تمامی نويسندگان به همراه پست الکترونيکی 
به  توجه  با  است.  الزامی  سامانه  در  ايشان  تماس  اطالعات  و 
مقاالت،  وضعيت  پيشبرد  برای  مجله  الکترونيک  سيستم 
می شود  تاکيد  لذا  می  شود،  ارسال  داور  برای  مستقيماً  مقاله 
که فايل های ارسالی به مجله فاقد نام نويسنده )گان( باشد. در 
غير اين صورت تا اصالح شدن فايل، ارسال مقاله برای داوران 

متوقف می شود.
انگليسی  و  فارسی  بخش  در  مؤسسه  مؤسسه: نام  نام   ֍
منطبق بر نام مصوب و رايج مؤسسه است )نام رسمی مندرج 

در سربرگ رسمی مؤسسات، دانشگاه ها، سازمانها و ...(.
)روش  روش ها  و  مواد  مقدمه،  فارسی: شامل  چکیده   ֍
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تعداد  حداقل  است.  نتيجه گيری  و  بحث  و  نتايج  تحقيق(، 
کلمات در چکيده 150 و حداکثر 250 کلمه باشد.

֍ چکیده انگلیسی: بايد دقيقاً معادل چکيده فارسی باشد.
و  يکسان  انگلیسی: بايد  و  فارسی  کلیدی  واژه های   ֍
شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد که موضوع 

تحقيق، بيشتر پيرامون آنهاست.
֍ متن مقاله : متن کامل مقاله در دو فايل جداگانه شامل 
برای   12 اندازه  نازک B Nazanin با  قلم  با   Word فايل  يک 
10 برای  اندازه  قلم  Times New Roman با  و  فارسی  زبان 
به  سانتيمتر   1/5 خطوط  بين  فاصله  با  و  انگليسی  زبان 
می شود.  فرمت pdf ارائه  با  فايل  يک  و  ستونی  تک  صورت 
اجزای  تمامی  شامل  و  کامل  مقاله  يک  فايل word مقاله، 
و  شکل ها  تمامی  ارائه  محل  که  تفاوت  اين  با  است،  ضروری 
جدول ها در انتهای فايل word است و فقط محل ارجاع آن ها در 
متن اصلی جانمايی می شود. در فايل pdf، مقاله به صورت کامل 
و با جانمايی درست شکل ها و جدول ها ارائه  شود. همان طور 
که اشاره شد، در هر دو فايل word و pdf اسامی و مشخصات 

نويسندگان به طور کامل حذف  می شوند.
متن مقاله شامل بخش های چکيده، مقدمه، مواد و روش ها 
)روش تحقيق(، نتايج و بحث، نتيجه گيری و مراجع و همچنين 
شکل ها و جدول ها است. در صورت لزوم، بخش قدردانی و بخش 
پی نوشت ها در انتهای مقاله و قبل از بخش مراجع نوشته می شود. 
بخش های مختلف متن و همه صفحات و همين طور تمام سطرها 

به ترتيب شماره گذاری می شوند.
زبان  به  توضيح  به  نياز  که  فارسی  کلمات  انگليسی  معادل   -
به  به کار می روند،  بار در مقاله  اولين  برای  اصلی دارد، وقتی 
درج  مراجع  ليست  از  قبل  مقاله  انتهای  در  پی نوشت  صورت 
می شوند. شماره پی نوشت ها در هر صفحه با گذاردن شماره 
فارسی در گوشه باالی آخرين حرف از کلمه، در متن مشخص 

می شود و به صورت مسلسل ادامه می يابد.
انتهای  در  جداگانه  صفحات  شکل ها: در  و  جدول ها   ֍
ارائه می شوند. همه  با کيفيت مناسب چاپ  فايل word مقاله 
جدول ها و شکل ها شماره گذاری شده و عنوان جدول در باالی 
آن و عنوان شکل در زير آن نوشته می شود. در عنوان جداول 
محتوای  برای  کی«  و  کجا  »چه،  ويژگی  سه  بايد  نمودار ها  و 
نوسان های دبی آب خام  نوشته شود:  آن مشخص شود. مثأل 
در تصفيه خانه بابا شيخ  علی شهر اصفهان در سال 1395. در 

ضمن اگر شکل يا جدولی از مرجع ديگری اخذ شده است، به 
مرجع مورد نظر در آخر عنوان جدول يا شکل اشاره می شود 
همچنين  می شود.  درج  مراجع  بخش  در  مأخذ  مشخصات  و 
ارسال فايل اصلی شکل ها در محيط نرم افزاری به همراه کاربرگ 
تمامی  فايل pdf مقاله،  نيز ضروری است. در  نمودار  داده های 
شکل ها و جدول ها در محل خودشان در متن مقاله جانمايی 

می شوند.
ارسال  باشد،  استفاده شده  از عکس  - در صورتی که در مقاله 

فايل اصلی آن الزامی است.
- در مورد نمودارهايی که با نرم افزارهای تخصصی تهيه شده اند، 

ارسال کاربرگ داده های رسم نمودار نيز ضروری است.
عالئم  و  حروف  با  خوانا  صورت  به  معادالت: معادالت   ֍
می شوند.  از Microsoft Equation تهيه  استفاده  با  مناسب 
ترتيب  به  معادالت  و   )SI( بين المللی  واحد  بر حسب  واحدها 

شماره گذاری می شوند.
شيوه  اساس  بر  مجله  اين  در  مراجع  مراجع: نگارش   ֍
به  اشاره  منظور  به  مقاله  متن  در  است.  هاروارد  مرجع نويسی 
عمل  سال(  )نويسنده،  فارسی  يا  انگليسی  صورت  به  مرجع 
می شود و در انتهای مقاله مرجع نويسی به صورت الفبايی است. 
ارجاع در داخل متن به بيش از يک مرجع در کنار هم، به اين 
صورت است که مراجع با نقطه ويرگول (;) از هم جدا می شوند. 
ترتيب  به  انگليسی  فارسی  به ذکر است که همه مراجع  الزم 
ارائه می شوند. فقط مراجعی که در متن مقاله به آن ها اشاره 
می شود  تاکيد  می شوند.  آورده  مراجع  بخش  در  است،  شده 
انتشارات،  مجالت،  تمامی  نام  مراجع  فهرست  بخش  در  که 
به صورت کامل درج می شود و  موسسات، کنفرانس ها و غيره 
از به کار بردن نام اختصاری آن ها )Abbreviation( خودداری 
می شود. در متن مقاله نام نويسندگان مراجع فارسی )به صورت 
فارسی( و مراجع انگليسی )به صورت انگليسی( نوشته می شود. 
در صورتی که نويسندگان تا دو نفر باشند، نام هر دو نويسنده و در 
صورتی که بيش از دو نفر باشند، از عبارت ,.et al )و همکاران( در 

متن مقاله استفاده می شود.

֍ مقاله غیر انگلیسی:
»پيش بيني   ،)1393( س.،  بيگي،  و  ص.،  بهبوديان،  م.,  تابش، 
نيشابور(« ،  شهر  موردي:  )مطالعه  شرب  آب  تقاضاي  بلندمدت 

تحقيقات منابع آب ايران، 10)3(، 25-14.
با  فاضالب  سيستم های  ريسک  “تحليل   ،)1392( م.  عنبری، 
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ارشد  کارشناسی  پايان نامه  بيزين”،  شبکه های  از  استفاده 
دانشگاه  فنی  دانشکده های  پرديس  عمران-آب،  مهندسی 

تهران، تهران، ايران.
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