اخبار انجمن
 نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن روز چهارشنبه ۲۷دیماه در محل دفتر انجمن برگزار شد.
 چهارمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علومو مهندسی آب و فاضالب ایران روز چهارشنبه  4بهمن 1396
با حضور نمایندگان انجمن ،دانشگاه صنعتی و شرکت آبفای
استان اصفهان در محل دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
 کارگاه تخصصی تصفیه فاضالب و دفع لجن با استفاده ازسیستمهای غیرمتمرکز در جوامع کوچک توسط شرکت
سوئیسی  Ewageاز سوی موسسه آب دانشگاه تهران و با
همکاری کرسی یونسکو در بازیافت آب و انجمن آب و فاضالب
ایران ،با حضور نمایندگان شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
و آبفای تهران ،وزارتخانههای نیرو و بهداشت ،مهندسین مشاور
و اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ  16بهمن در
دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدا آقای کریستوف لوتی مسئول دپارتمان Sandec
شرکت  Ewageبه معرفی شرکت ،فعالیتها و فرصتهایی که
از سوی این شرکت برای دانشجویان و متخصصان فراهم شده
است ،پرداخت .سپس آقای فیلیپ ریموند ،به ارائه تجربیات
این شرکت در نقاط مختلف جهان درخصوص تصفیه فاضالب
و دفع لجن با استفاده از سیستمهای غیر متمرکز در جوامع
کوچک ،پرداخت .ایشان ضمن بحث در مورد ضرورت ،اهمیت
و مزایای استفاده از چنین سیستمهایی ،توضیحات کاملی در
مورد سیستم ارائه شده توسط این شرکت ،فرآیند و چگونگی

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

تصفیه با استفاده از اولترافیلتراسیون و مدیریت دفع و کاربرد
لجن بیان کرد .آقای مهندس شقاقی ،نماینده وزارت بهداشت
نیز به موضوع اهمیت فاضالب در سالمت عمومی و چالشهای
این حوزه پرداختند.
در بعدازظهر دوشنبه نیز جلسهای با حضور نمایندگاه این
شرکت و میزبانان آن در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
با حضور آقای مهندس قانع معاون مهندسی و توسعه این
شرکت و کارشناسان آن تشکیل و وضعیت سیستم فاضالب در
روستاهای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در روزهای
سهشنبه و چهارشنبه  17و  18بهمن نیز هیئت سوئیسی به
بازدید از تصفیه خانه فاضالب تهران و تعدادی از روستاهای
اطراف تهران پرداختند.
طی جلسهای در روز پنجشنبه  19بهمنماه در محل موسسه
آب دانشگاه تهران با حضور نمایندگان شرکت سوئیسی ،موسسه
آب دانشگاه تهران ،کرسی یونسکو در بازیافت آب و انجمن آب
و فاضالب ایران ،دستاوردهای این سفر مورد بحث قرار گرفت
و سپس بندهای تفاهمنامه مشترک بین طرفین مورد تبادل
نظر و تایید قرار گرفت .مقرر شد تا ماه مارچ  2018تفاهم نامه
مزبور به امضا رسیده و طی مدت  3سال مفاد آن به اجرا درآید.
 هفتمین جلسه کمیته تخصصی "تلفات آب" انجمن آب وفاضالب ایران روز دوشنبه  23بهمن در محل شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور و با حضور کلیه اعضا تشکیل شد .در
این جلسه ابتدا گزارش اجرایی و علمی اولین همایش مدیریت

78

سال دوم ،شماره  ،4زمستان 1396

مصرف و هدررفت آب توسط دکتر تابش و دکتر جلیلی ارائه
شد .سپس هریک از اعضا ضمن اعالم موفقیت آمیز بودن
همایش برخی از اشکاالت اجرایی که میتواند در همایشهای
بعدی برطرف شود ذکر کردند .در ادامه پیشنهاد اعضا برای
برنامه های کمیته در سال  1397مطرح شد.
 پنجمین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره علوم و مهندسیآب و فاضالب روز پنجشنبه  26بهمن ماه با حضور نمایندگان
انجمن ،دانشگاه صنعتی اصفهان و آبفای اصفهان در محل
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برگزار شد.
 کارگاه مربوط به طرح جامع فاضالب تهران توسط شرکتمهاب قدس توسط شاخه دانشجویی انجمن آب و فاضالب ایران
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و با همکاری انجمن علمی دانشجویان دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران در تاالر رجب بیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران
در تاریخ  15اسفندماه برگزار شد.
 بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن در روز پنجشنبه 3اسفندماه تشکیل شد.
 ششمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علومو مهندسی آب و فاضالب ایران در روز چهارشنبه  16اسفند
 1396با حضور اعضا در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
 انتشار سه شماره خبرنامه بهصورت ماهانه شامل سخن روز،اخبار انجمن ،اخبار صنعت ،معرفی کتاب ،معرفی همایشهای
داخلی و بینالمللی.
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 اخبار انجمن

هدررف

خیابان ،قدس و

در امر مدیریت مصرف آب باید مدنظر قرار گیرد.

طبقه  ،9واحد 7

آدرس تلگرام:

همکاران خبرنامه:
دکتر سارا نظیف
دکتر مسعود تابش

https://
telegram.me/
IRWWA94

https://
telegram.me/
IRWWA94

مهندس سید احمدرضا شاهنگیان
سروش تابش

آدرس :linkedin

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

سخن اول:

کاهش مصرف مردم را نیز از دست داده است .بهنظر میرسد بهجای پرداخبتب

خیابان ،قدس و

وصال ،پالک ،928

آدرس تیگرام:

دکتر سارا نظیف
دکتر مسع د تابش
مهندس سید احمدرضا شاهنگیان
سروش تابش

به آخری راهکار بهعن ان اولی راهکار ،فرهنگسازی و ت سعه مشارکت مبردم

 اخبار صنعت

طالقانی ،بین

طبقه  ،9واحد 7

همکاران خبرنامه:

دلیل تکرار بدون عملیاتی شدن در چند سال اخیر ،همان اثر م قبت خب د در

تهران ،خیابان

وصال ،پالک ،928

 اخبار صنع

شدید آب در تابستان و امکان جیره بندی در شهرهای مختلف ببه روال ایب

نشانی پستی:

 معرفی کتاب

طالقان  ،بین

 معرف کتاب

چند سال اخیر ،به منظ ر گذران ای مدت شنیده میش د .امری که شایبد ببه

829-99389388

 رویدادهای پیشرو

تهران ،خیابان

 رویدادهای پیشرو
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 اخبار انجمن
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مطالب این شماره:

829-99389388

مرلرو و

با کاهش بیسابقه بارندگیهای سال جاری ،صحبتهایی در ارتباط با کمببب د

خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران سال دوم  -شماره یازدهم  -بهمن ماه 9381

info@irwwa.ir

 گزارش همایش ملیل
مدیریل

IWWA Newsletter

http://irwwa.ir

مطالب این شماره:

23

آدرس :linkedin

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

سخن اول:

مسابقه شماره 98

یکی از بحث های داغی که امروزه از آن صحبت زیادی به میان می آید پیوند آب و انرژی است .برای تامین
آب از منابع مختلف تا رساندن آن به دست مصرف کننده انرژی زیادی صرف می شود و از سویی برای
تولید این انرژی به طرق مختلف آب مصرف میشود .مثال های زیادی در مورد این پیوند و مظاهر آن در
زندگی روزمره میتوان برشمرد .مثال هایی که شاید اندک توجهی به این پیوند قوی و بسیار حیاتی بتواند
تصمیمات متفاوتی را برای مصرف کنندگان به همراه داشته باشد .به عنوان مثال شما در تولید هوای
مطبوع در صورت استفاده از کولر آبی حجم بسیار باالیی آب مصرف کرده و میزان مصرف برق را کاهش
می دهید در حالی که انرژی بسیار زیادی که صرف تامین ،تصفیه و توزیع آب شده است شاید چه بسا بسیار
فراتر از صرفه جویی در مصرف برق در منزل شما باشد و زمانی که شما کولر گازی را جایگزین می کنید
مصرف برق بسیار زیادی خواهید داشت که در فرآیند تامین آن آب قابل توجهی مصرف شده است .به نظر
می رسد در ارتباط با تعیین گزینه های مناسب باید عمیق تر مسائل را بررسی کرده و الیه های پنهان این
پیوند را مدنظر قرار داد.

به نظر شما برای م اجهه با کمب د آب شرب شهرها ،در
ک تاه مدت چه راهکاری می ت اند مناسب باشد:
 -1برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی
 -2جیره بندی آب
 -3محدود کردن مصارف دیگر در شهرها
 -4مدیریت مصرف
لطفا شماره گزینه منتخب خ د را ببه آدرس ایبمبیبل
 comp.irwwa@gmail.comتا  21بهم ارسبال
فرمایید .در قسمت  subjectایمیل ،شماره مسابقبه را
وارد کنید .در پایان هر ماه به نفر برگزیده به قید قبرعبه
هدیهای اعطا میش د.

برنده مسابقه شماره  :8جناب آقای وحید عباسی لطفاُ برای دریافت هدیه از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید.
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مسابقه شماره 99
به نظر شما در راستای کاهش تلفات واقعی در شبکه
های توزیع آب ،چه رویکردی اهمیت بیشتری دارد؟
مدیریت صحیح فشار در شبکه
.1
تعویض و نوسازی لوله های فرسوده
.2
تجهیز و آموزش اکیپهای امداد
.3
وجود برنامه منظم نشت یابی و اصالح شبکه
.4
لطفا شماره گزینه منتخب خود را به آدرس ایمممیمل
 comp.irwwa@gmail.comتا  12اسفند ارسمال
فرمایید .در قسمت  subjectایمیل ،شماره مسابقمه را
وارد کنید .در پایان هر ماه به نفر برگزیده به قید قرعمه
هدیهای اعطا میشود.
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مطالب این شماره:

اطالعات تماس:

info@irwwa.ir

 اخبار انجمن

829-99389388

 رویدادهای پیشرو

نشانی پستی:

 معرفی کتاب

تهران ،خیابان

 اخبار صنعت

طالقانی ،بین

خیابان ،قدس و

وصال ،پالک ،928
طبقه  ،9واحد 7

کانال تلگرام انجمن:

همکاران خبرنامه:
دکتر سارا نظیف
دکتر مسعود تابش

https://
telegram.me/
IRWWA94

نشانی :linkedin

مهندس سید احمدرضا شاهنگیان
سروش تابش

https://
ir.linkedin.com/
in/irwwa-irwwa098454117

سخن اول:
بازهم بهار از راه رسید و با خود نو شدن و شکوفایی را به همراه آورد ،با
نوید اینکه هیچگاه برای شروع دوباره و نو شدن دیر نیست .این پیامی
است برای همه ما که می توانیم همواره طرحی نو در انداخته و چشمها را
شسته و جور دیگر دید .بسیاری از مسائلی که مشکل به نظر می رسند
شاید بتوانند پتانسیل های بسیار مطلوبی را برای ارتقا و توسعه جامعه
داشته باشند و چه بسا فرصت ها و مزیت هایی که می توانند مخاطرات
جدی را به همراه آورند .این ما ،در مقام تصمیم سازان هستیم که باید با
رویکردی همه سویهنگر بهترینها را برگزینیم.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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به نظر شما به صورت منطقی ،تاا چاناد درصاد
میتوان در مصارف خانگی صرفه جویی کرد؟
الف) کمتر از %1
ب) تا حدود %11
ج) بیش از %11
لطفا شماره گزینه منتخب خود را به آدرس ایامایال
 comp.irwwa@gmail.comتا  11اردیاهاهاشات
ارسال فرمایید .در قسمت  subjectایمایال ،شامااره
مسابقه را وارد کنید .در پایان هر ماه به نفر برگزیده باه
قید قرعه هدیهای اعطا میشود.
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گزارش
اولین همایش ملی
مدیریت مصرف وهدررفت آب

مدیران دستگاههای اجرایی) به اهمیت منابع آب و لزوم توجه به
بحران آب در سالهای اخیر و ارائه راهکارهای اساسی و مدیریت
بهینه منابع آب در بخشهای مختلف مصرف و کاهش هدررفت
آب در کشور؛
 برگزاری هماندیشی ،نشستهای تخصصی ،کارگاههایآموزشی و تبادل نظر و ..؛
 ارتباط بین صنعت و دانشگاه.* محور های همایش
 مدیریت مصرف آب هدررفت واقعی در شبکههای توزیع آب هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب مصارف مجاز بدون درآمد هوشمندسازی شبکه های توزیع آب -آسیب شناسی تجربیات

اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب به عنوان
اولین فعالیت عملی کمیته تخصصی "تلفات آب" انجمن آب
و فاضالب ایران و با مشارکت پردیس فنی و مهندسی شهید
عباسپور دانشگاه شهید بهشتی و شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور در تاریخ  28و  29آذر  1396در محل پردیس فنی و
مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد .آن
چه در پی میآید خالصه گزارش برنامههای انجام شده در این
همایش میباشد.

* ساختار همایش
 رئیس همایش :مهندس حمیدرضا جانباز رئیس شورای سیاستگزاری :دکتر مسعود تابش دبیر علمی :دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده دبیر اجرایی :دکتر مصطفی تیزقدم غازانی شورای سیاستگزاری :دکتر مسعود تابش و دکتر محمدرضاجلیلی قاضی زاده (انجمن آب و فاضالب ایران) ،دکتر عبداله
رشیدی مهرآبادی و دکتر مصطفی تیزقدم (پردیس فنی و
مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی) ،مهندس
شاهین پاکروح ،مهندس علی سید زاده و مهندس عباس غزلی
(شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)

* برگزار کنندگان
 انجمن آب و فاضالب ایران دانشگاه شهید بهشتی (پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور)
 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور* اهداف همایش
 ایجاد فضای تعامل و هماندیشی علمی بین محققان درحوزه موضوع همایش
 دعوت از اساتید ،دانشمندان ،سیاستگزاران و  ...مرتبط باحوزه مهندسی آب و ایراد سخنرانیهای علمی توسط آنها ،تبادل
نظر ،بازدیدهای علمی و ...
 ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان در عرصههایمختلف مهندسی آب مرتبط با موضوع همایش؛
 -جلب توجه مسئولین کشور (سیاستمداران ،قانونگزاران و

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

* فرآیند داوری
 دریافت مقاالت بررسی مقاالت توسط بیش از  70متخصص دانشگاه و صنعت داوری هر مقاله توسط  3داور (بهصورت اینترنتی و حضوری) ارسال نظر داوران برای نویسندگان -ویراستاری مجدد مقاالت پس از بازنگری
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* مقاالت دریافتی
کل مقاالت ارسال شده به همایش 204 :عدد
تعداد مقاالت مردودی 48 :عدد
تعداد کل مقاالت پذیرفته شده 156 :عدد

تعداد مقاالت پذیرفته شده به صورت پوستر 117 :عدد
تعداد مقاالت پذیرفته شده بهصورت ارائه شفاهی 39 :مقاله
( 26مقاله از صنعت و  13مقاله از دانشگاه)
* توزیع مقاالت پذیرفتهشده

شکل  -1توزیع مقاالت پذیرفته شده شفاهی از صنعت

شکل  -2توزیع مقاالت پذیرفته شده شفاهی از دانشگاه

شکل  -3توزیع مقاالت به تفکیک صنعت و دانشگاه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -4توزیع مقاالت به تفکیک شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی

شکل  -5توزیع نویسندگان مقاالت به تفکیک شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی

شکل  -6توزیع مقاالت پذیرفته شده به تفکیک دانشگاههای کشور

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -7توزیع مقاالت پذیرفته شده به تفکیک محورهای همایش

* نشستهای تخصصی
 -1نشست تخصصی مدیریت مصرف
اعضای پنل:
 دکتر بنفشه زهرایی (دانشگاه تهران) -مهندس سیدزاده (شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 دکتر محمد فاضلی (وزارت نیرو) دکتر سجادیفر (شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور) مهندس یونسلو (آبفای تهران) دکتر چاوشیان (مرکز منطقهای آب شهری) -دکتر کرمی (سازمان نظام مهندسی تهران)
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 -2نشست تخصصی تلفات ظاهری
اعضای پنل:
 دکتر تابش (دانشگاه تهران) -مهندس سیدزاده (شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)

 مهندس فخرایی (خبره صنعت) دکتر رجبزاده (شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور) دکتر نجفی (دادگستری) -مهندس شریفیان (شهرداری تهران)

 -3نشست تخصصی تلفات واقعی
اعضای پنل:
 دکتر جلیلی قاضیزاده (دانشگاه شهید بهشتی) -مهندس توکلی بینا (آبفای تهران)

 مهندس طباطبایی (آبفای مشهد) مهندس مبینی (شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور) -مهندس جمالی (مشاور)

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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* کارگاه های آموزشی

* بازدیدهای تخصصی برنامهریزی شده
 بازدید از ایستگاه تلهمتری تهران ،سامانه  122و تصفیهخانه آب شماره یک تهران بازدید از شرکت میراب -بازدید از شرکت بلندا

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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*کلینیک تخصصی صنعت
 -طرح پرسشهای نظری ،مشکالت عملی و مشاوره در زمینه محورهای همایش

* گزينش برترينها دراختتامیه همايش

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی شایسته تقدیر (انتخاب شده بهوسیله شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)ردیف

شرکت

نام و نام خانوادگی مدیرعامل

نام و نام خانوادگی مدیر دفتر آب بدون
درامد

1

آب و فاضالب شهری هرمزگان

آقای مهندس قصمی

خانم مهندس عاطفه باغستانی

2

آب و فاضالب شهری خراسان شمالی

آقای مهندس ساقی

مهندس محمد حسین اسالمی

3

آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی

آقای مهندس اکبری

آقای مهندس محرم حیدرزاده

4

آب و فاضالب استان تهران

آقای مهندس پرورش

مهندس صادق یونسلو

5

آب و فاضالب شهری لرستان

آقای مهندس کرم وند

مهندس محسن عادلی

6

آب و فاضالب روستایی مازندران

آقای مهندس عبدالهی الشکی

آقای حسین آقا گلی عباسی

7

آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

آقای مهندس صفوی نژاد

آقای محسن عزیزی

8

آب و فاضالب روستایی آذربایجان غربی

آقای مهندس محمدی اقدم

خانم نگین قاسمی

9

آب و فاضالب روستایی قزوین

آقای مهندس علیزاده

آقای فخرالدین آزاد شهرکی

10

آب و فاضالب روستایی کرمان

آقای مهندس رشیدی

آقای عباس رضایی

11

دکتر کاوه حریری (آب و فاضالب شهری گیالن)

تقدیر بهدلیل تدوین فصلنامه آب بدون
درآمد

 استاد پیشکسوت نمونه کشوری:مهندس حمیدرضا هنری

 مقاالت شفاهی برترردیف

محور

عنوان مقاله

نویسندگان

1

مدیریت مصرف

مشکالت و مناسبترین راهکارهای تهیه ،بهرهبرداری و نگهداری بهینه از
تجهیزات ابزار دقیق در شرکتهای آب و فاضالب

هادی جعفری ،سیدهادی حسینی بیدار،
حمیدرضا نیک داد

2

هوشمند سازی

مدیریت هوشمند فشار در شبکه توزیع آب

حمیدرضا کرموند ،محسن عادلی

3

هدر رفت ظاهری

بررسی نقش تعویض کنتورهای فرسوده کمکار بر کاهش آب بدون درآمد
(مطالعه موردی :بندر گناوه)

بابک دالوری ،علی ساسانی ،سمیه کشاورز

4

هدر رفت واقعی

بنچمارکینگ آب بدون درآمد و محاسبه سطح اقتصادی هدررفت واقعی،
مطالعه موردی آبفای اصفهان

آسیه سادات مالباشي ،هاشم امینی ،حسن غالمی

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 مقاالت پوستری برترردیف

محور

عنوان مقاله

نویسندگان

1

مدیریت مصرف

سیستم کنتور هوشمند آب پیشپرداخت
با قابلیت ذخیره سازی اطالعات

سید رسول البرزی

2

هوشمند سازی

هوشمندسازی شبکه توزیع آب  ،اهداف ،ملزومات

محمدحسین مسعودی ،فرزاد جهانمرد ،مینا جمشیدی

3

هدر رفت ظاهری

بهینهسازی دادههای مصرف مشترکین
قرائت نشده در محاسبات باالنسینگ آب

جواد حسینی ،مهدی صفوینژاد

4

هدر رفت واقعی

ارزیابی و محاسبه فشار متوسط ناحیه و فاکتور
روز  -شب و کاربرد آنها در تحلیل شبکههای آب

علی موسیخانی ،آرزو اکبری

 -غرفه برتر :شرکت شریف تراشه ،شرکت بلندا

 حامیان برتر :ایران ارقام پرداز ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) پایاننامه و رسالههای برگزیده کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه مدیریت مصرف و کاهش تلفات: مقطع دکترا:رتبه

نام خانوادگی

نام

عنوان رساله

دانشگاه

استاد راهنما

رشته

اول

لطیفی علویجه

میالد

ارائه مدلی برای بهبود قابلیت اطمینان در
شبکه های توزیع آب با استفاده از ابزار های
مدیریت فشار

تهران

دکتر سید تقی(امید)
نائینی

عمران

دوم

رنگین کمان

محمد
هادی

دکتر علی حقیقی

عمران

سوم

صالحی

ستار

دکتر جلیلی  -دکتر
تابش

آب

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

تعیین نشت و کالیبراسیون خطوط لوله با
استفاده از تحلیل معکوس جریان گذرا در حوزه شهید چمران اهواز
فرکانس
توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره طرح
های بازسازی شبکه های توزیع آب
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 مقطع کارشناسی ارشد:رتبه

نام
خانوادگی

نام

عنوان پایان نامه

دانشگاه

استاد راهنما

رشته

اول

شاهنگیان

سید
احمدرضا

بررسی آزمایشگاهی و عددی رابطه
نشت-فشار در شبکه های توزیع آب

تهران

دکتر مسعود تابش

عمران محیط زیست –
آب و فاضالب

دوم

عباسپور

فریدون

بررسی تاثیرات اجرای طرح هدفمندی
یارانه ها بر اجزا آب بدون درآمد

شهید
عباسپور

دکتر محمد رضا جلیلی
قاضی زاده – دکتر جالل
عطاری

عمران محیط زیست

سوم

پوربابایی

توحید

بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر میزان
صرفه جویی آب در مناطق سه گانه
آبفای ارومیه

آزاد ارومیه

دکتر رامین بشیر
خداپرستی

مدیریت اجرایی

* کمیته علمی همایش:

 آب و فاضالب استان خراسان رضوی آب و فاضالب کاشان آب و فاضالب اهواز آب و فاضالب شیراز آب و فاضالب مشهد آب و فاضالب روستایی گیالن آب و فاضالب روستایی قم آب و فاضالب روستایی همدان آب و فاضالب روستایی هرمزگان آب و فاضالب استان کردستان آب و فاضالب استان گیالن آب و فاضالب استان گلستان آب و فاضالب استان مازندران آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری آب و فاضالب استان آذربایجان غربی آب و فاضالب استان همدان آب و فاضالب استان لرستان آب و فاضالب استان اردبیل آب و فاضالب استان زنجان -آب و فاضالب استان یزد

 دکتر مسعود تابش دکتر مصطفی تیزقدم غازانی دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده دکتر حمیدرضا صفوی دکتر سارا نظیف دکتر عبداله رشیدی مهرآبادی مهندس علی سید زاده دکتر مجید قنادی مهندس عزیزاله مبینی بیدگلی -مهندس عباس غزالی

* حامیان همایش

 ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شرکت فرایند ارقام پرداز شرکت مهندسی مشاور آبساران شرکت آب و فاضالب استان تهران شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد آب و فاضالب استان قم آب و فاضالب استان قزوین آب و فاضالب استان البرز آب و فاضالب استان مرکزی آب و فاضالب استان خوزستان آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی آب و فاضالب استان اصفهان آب و فاضالب استان بوشهر آب و فاضالب روستایی اردبیل آب و فاضالب روستایی مرکزی آب و فاضالب روستایی کرمانشاه آب و فاضالب روستایی بوشهر آب و فاضالب روستایی زنجان آب و فاضالب روستایی خوزستان آب و فاضالب روستایی یزد آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی آب و فاضالب استان کرمانشاه -آب و فاضالب استان خراسان جنوبی

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

* شرکت های حاضر در نمایشگاه جانبی
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تقویم کنفرانسها
کنفرانسهای داخلی
سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

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

21  تا17
1397 اردیبهشتماه

، دانشگاه تهران،تهران
دانشکده مهندسی عمران

http://www.iranswat.iut.ac.ir/fa/

26  و25
1397 اردیبهشتماه

 دانشگاه صنعتی،اصفهان
اصفهان

عنوان کنفرانس
یازدهمین کنگره بینالمللی مهندسی
عمران
اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و
) در مدیریت منابع آب کشورSWAT( خاک

http://conf.sku.ac.ir/17hydro/

 شهریورماه15  و۱۴
۱۳۹۷

 دانشگاه شهرکرد،شهرکرد

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

http://www.7wrmc.ir/fa/

1397  آبانماه3  و2

 دانشگاه یزد،یزد

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب
ایران

http://iwwa-conf.ir/

 آبانماه24  و22
1397

 دانشگاه صنعتی،اصفهان
اصفهان

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و
فاضالب ایران

کنفرانسهای خارجی
سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

عنوان کنفرانس

http://www.wrrmod2018.org/

March 14 – 10
2018

Lac Beauport,
Quebec City
Region, Canada

Water Resource Recovery
Modelling 2018

http://www.granularsludgeconference.org /

March 21 – 18
2018

Delft,
Netherlands

IWA Biofilms: Granular
Sludge System Conference
2018

http://www.waterloss2018.com/

May 2018 9 – 7

Cape Town,
South Africa

Water Loss 2018

May 2018 12 - 7

Zagreb, Croatia

May 2018 18 – 14

Beijing, China

http://smice2018.com /

May 2018 25 – 23

Rome, Italy

http://iwa-let.org /

May 2018 31 – 27

Nanjing, China

http://iwaresa.com /

June 2018 15 – 11

Murcia, Spain

IWA Regional Conference
on Water Reuse and Salinity
Management

June 2018 27 – 25

London, Ontario,
Canada

4th IWA Specialized
International Conference
– Ecotechnologies for
Wastewater Treatment

http://www.iwa-network.org/events/10theastern-european-iwa-ywp-conference
http://www.iwa-network.org/events/
the-2nd-disinfection-and-disinfection-byproducts-conference

http://conference.uwo.ca/ecoSTP2018
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10th Eastern European IWA
YWP Conference
The 2nd Disinfection and
Disinfection By-Products
Conference
Sludge Management in
)Circular Economy (SMICE
LET 2018 – The15th IWA
Leading Edge Conference
on Water and Wastewater
Technologies
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سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

عنوان کنفرانس

http://www.hic2018.org /

July 2018 6 – 1

Palermo, Italy

13th International
Conference on
Hydroinformatics (HIC
)2018

http://www.siww.com.sg/water-convention/

July 2018 12 – 8

Singapore,
Singapore

Singapore Water Convention

http://www.huussi.net/en/activities/dt-2018/
dry-toilet-conference-2018

August 24 – 20
2018

Tampere, Finland

6th International Dry
Toilet Conference 2018 –
Supported

http://www.worldwatercongress.org/

September 21 – 16
2018

Tokyo, Japan

IWA World Water Congress
& Exhibition 2018

https://www.udm2018.org/

September 26 – 23
2018

Palermo, Italy

http://icws2018.webs.upv.es/

September – 4 30
October 2018

Valencia, Spain

http://ingenieria.udea.edu.co/daal13eng/

October 24 – 21
2018

Medellin,
Colombia

XIII Latin American
Workshop and Symposium
on Anaerobic Digestion
)(DAALXIII

http://iwareusethailand2018.org/

October – 2 31
November 2018

Phuket Province,
Thailand

IWA Regional Conference
on Opportunities for Water
Reuse in Southeast Asia

http://www.lac-ywpconference.org/

November 8 – 5
2018

Querétaro,
Mexico

1st Latin American and
Caribbean Young Water
Professionals Conference

http://waterenergynexus.org/

November 17 – 14
2018

Salerno, Italy

2nd Water Energy NEXUS
International Conference –
Supported

http://www.nrr2018.org/

November 21 – 18
2018

Brisbane,
Australia

Nutrient Removal and
Recovery Conference 2018
– Closing the Loop

http://www.iwadp2018.nu.ac.th/

November 22 – 19
2018

Chiang Mai,
Thailand

3rd Regional IWA Diffuse
Pollution Conference

http://dechema.de/en/industrialwater.html/

November 30 – 27
2018

Frankfurt am
Main, Germany

Pretreatment Industrial
Water – Supported

http://www.iwa-rmtc2018.in/

December 12 – 10
2018

Vadodara,
Gujarat State,
India

IWA 6th Regional
Membrane Technology
Conference
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11th International
Conference on Urban
Drainage Modelling
)(UDM2018
16th International
Conference of the IWA
Specialist Group on Wetland
Systems for Water Pollution
Control

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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دوﻣﯿﻦ

و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي آب ﺷﺮب و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

نا
ﺧ ﻮا
ﻓﺮا
ول

2nd

National Conference on Demand

Supply of Drinking Water and Sanitation

� ار ﻨﺪﮔﺎن:

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
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www.iwwa-conf.ir
info@iwwa-conf.ir

ﺣﺎ ﯿﺎن:

@iwwsec
ﻮری اﺳﻼ ﯽ ا ان
وزارت ﻋ ﻮم ��� ،ﻘﺎت و ﻨﺎوری

ﻮری اﺳﻼ ﯽ ا ان
وزارت ﺮو

ا ﺘﺎ ﺪا ری ا��ﮫﺎن

�ﺮ آبو ﺿﻼبرو ﺘﺎﯽ
ا ﺘﺎنا��ﮫﺎن

�ﺮ آب ﻪایا��ﮫﺎن

��
ا ﻦﻋ ﻮمو��ﻨﺪ ﯽ ﻨﺎﻊآبا ان

آدرس دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ :اﺻﻔﻬﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ،ﻃﺒﻘﻪ 1

ﻫﺪف

National Conference on Demand

Supply of Drinking Water and Sanitation

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اراﺋﻪ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري
و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸــﻮر و ﺗﺒﺎدل آرا و ﻧﻈﺮات ﺑﺮاي
ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑــﺮاي دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

2nd

ﺗﻠﻔﺎﮐﺲ031-33912742 :

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺄﻣﯿﻦ ،اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ آب
ﺟﻤﻊ آوري ،اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﺼﻔﯿﻪ ،ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﺿﻼب

ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از آب ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،ﭘﺴﺎب ﻫﺎ و آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر
ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ درآب و ﻓﺎﺿﻼب
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ارﺗﻘﺎء ،ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ درﺣﻮزه ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب

روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب
ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب

ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻢ ازﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮان وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼـــﻮﺻﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸـــﺎور ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران وﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﺗﺠﻬﯿﺰات.

ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻮﻣﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب
ارزﯾﺎﺑﯽ و آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳـﻄﺢ داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي و آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ روز در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه آب وﻓﺎﺿـﻼب ،ﺑﺮﮔﺰاري

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ آب و ﻓﺎﺿـﻼب ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ

اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ و
ﮐﺎرﺑﺮديﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان(
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﻔﻮي) ،
دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺎﺑﺶ و دﮐﺘﺮ

ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمﻫﺎ از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاري

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  97/6/31از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﮕﺮه ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺗﺮ
ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ روﯾﺪاد ،اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﯾﺎت ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ
آب و ﻓﺎﺿﻼب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  97 /6 /31از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ
روي وب ﺳﺎﯾﺖ روﯾﺪاد اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﻔﺮادي*

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺎﺑﺶ و دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﺻﻔﻮي ) اﻧﺠﻤﻦ آب و .ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان(

دﮐﺘﺮ آزاده اﺣﻤﺪي ،دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺣﯿﺪرﭘﻮر و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭼﻤﻨﯽ ) ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آب و ﻓﺎﺿﻼب داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن(
ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻢ اﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﺒﺎدﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪس ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ) ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن(

ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 1397 /7 /30

ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ 1397 /7 /30

اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان

 2,400,000رﯾﺎل

3,000,000رﯾﺎل

 1,500,000رﯾﺎل

 1,900,000رﯾﺎل

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آزاد ﺑﺪون ﻣﻘﺎﻟﻪ

 3,000,000رﯾﺎل

3,750,000رﯾﺎل

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آزاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 2,400,000رﯾﺎل

 3,000,000رﯾﺎل

 1,500,000رﯾﺎل

1,900,000رﯾﺎل

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻗﺎﻧﻊ و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﯿﺪ ﻗﻨﺎدي ) ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر(

ﻫﯿﺌﺖ داوران

دﺑﯿﺮ :دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺣﯿﺪرﭘﻮر
دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ :دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭼﻤﻨﯽ

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎ 1397 /6 /24

* ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻋﻀﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﮕﺮه در ﺑﺨﺶ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن -راﻫﻨﻤﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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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.
تذکر مهم:
با توجه به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن در سال  ،1397براساس ضوابط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تنها اعضای حقیقی
که حق عضضویت خود را پرداخت نموده باشند حق رآی خواهند داشت.
حق عضویت اعضای حقوقی

حق عضویت اعضای حقیقی
نوع

مبلغ (ریال)

حق عضویت با تاخیر سالهای  1395و 1396

نوع شرکت

حق عضویت ساالنه (ریال)

کوچک

3000000

متوسط

6000000

بزرگ

10000000

550000

حق عضویت سال 1397

500000

حق عضویت با تخفیف سال 1398

450000

حق عضویت با تخفیف 3ساله  1397تا 1399

400000

هزینه صدور و ارسال کارت عضویت

* هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن

200000

نوع

شماره حساب135720623 :

مبلغ (ریال)

 1صفحه در یک شماره

شماره شباIR930180000000000135720623 :

12500000

 2صفحه در یک شماره

شماره کارت مجازی5859-8370-0012-6256 :

بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد  )187به نام انجمن آب و فاضالب ایران

25000000

 1صفحه در چهار شماره پیاپی

*

50000000

 2صفحه در چهار شماره پیاپی

*

80000000

* شامل یکسال عضویت حقوقی انجمن

لطفا اسکن فیش واریزی را به ایمیل انجمن ()info@irwwa.ir
ارسال فرمایید.

مزایای عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران
مزایای عضویت

عضویت حقوقی (شرکتها)

عضویت حقیقی
پیوسته

وابسته

کوچک

متوسط

بزرگ

تخفیف شرکت در کنفرانسهای انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در نمایشگاههای انجمن

-

%20

-

%10

%15

%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

-

-

%20

%20

%20

تخفیف خرید مقاله از مجالت انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف خرید انتشارات انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در دورههای آموزشی انجمن

تخفیف چاپ آگهی درمجالت انجمن*

امکان صدور معرفینامه عضویت در انجمن

اطالعرسانی و امکان حضور در نشستها ،گردهماییها و کارگروههای انجمن
دسترسی به اطالعات سایت
انجمن

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به آموزشهای بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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راهنمای نگارش مقاالت
 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
تحقیق) ،نتایج و بحث و نتیجهگیری است .حداقل تعداد کلمات
در چکیده  150و حداکثر  250کلمه باشد.
֍ چکیده انگلیسی :بایستی دقیقاً معادل چکیده فارسی
باشد.
واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی :باید یکسان و شامل حداقل

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 الکترونیک
مجله 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 محل
مربوط به مشخصات نویسندگان مقاله ،الزامی است.
• نویسندگان در طی مراحل ارسال مقاله ،در قسمت نامه به
سردبیر ،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 یک فایل word
که 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 شامل
فایل  wordمقاله بدون نام نویسندگان ،فایل پیدیاف بدون
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.
֍ نویسنده مسئول مقاله به هنگام ثبت مقاله ،فایلهای
زیر را برای دفتر مجله از طریق سامانه ارسال مینماید:
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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 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 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 آنها در متن اصلی جانمایی
میشود .در فایل  ،pdfمقاله به صورت کامل و با جانمایی
درست شکلها و جدولها ارائهشود .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 در
انتهای مقاله و قبل از بخش مراجع نوشته میشود .بخشهای
مختلف متن و همه صفحات و همینطور 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 زیرنویس در صفحه مربوط درج میشوند .زیرنویسها
در هر صفحه با گذاردن شماره فارسی در گوشه باالی آخرین
حرف از کلمه ،در متن مشخص میشود.
֍ 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
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 به همراه کاربرگ
دادههای نمودار نیز ضروری است .در فایل  pdfمقاله ،تمامی
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شکلها و جدولها در محل خودشان در متن مقاله جانمایی
میشوند.
 در صورتی که در مقاله از عکس استفاده شده باشد ،ارسالفایل اصلی آن الزامی است.
 در مورد نمودارهایی که با نرمافزارهای تخصصی تهیهشدهاند ،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 (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 به زبان انگلیسی ترجمه
و ارائه 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 تمامی مجالت -انتشارات-
موسسات -کنفرانسها و غیره به صورت کامل درج میشود و
از به کار بردن نام اختصاری آنها ( )Abbreviationخودداری
میشود .در متن مقاله نام نویسندگان مراجع فارسی (به
صورت فارسی) و مراجع انگلیسی (به صورت انگلیسی) نوشته
میشود .در صورتی که نویسندگان تا دو نفر باشند ،نام هر دو
نویسنده و در صورتی که بیش از دو نفر باشند ،از عبارت et
 .alدر متن مقاله استفاده میشود.
֍ مقاله فارسی:
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 استفاده از شبکههای بیزین" ،پایاننامه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-آب ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران.
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