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فعالیت های عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سه ماهه اول سال 1397 به شرح زیر است:
֍ انتشار شماره چهارم از سال دوم نشریه علمی- ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب

֍ برگزاری هفتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
֍ تشکیل هشتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
֍ دیدار معاونت پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان با رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب

֍ تشکیل بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب
֍ حمایت علمی از یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

֍ برپایی غرفه در نمایشگاه جانبی یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران 
֍ تشکیل نهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

֍ تشکیل دهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران 
֍ تشکیل هفتمین جلسه کمیته تخصصی ”تلفات آب“ انجمن آب و فاضالب ایران

֍ انتشار سه شماره خبرنامه به صورت ماهانه

اخبار انجمن

خبرنامه انجمن آب و فاضالب ايران

IWWA Newsletter 

 :مطالب اين شماره

اخبار انجمن  

 رو رويدادهاي پيش

 معرفي كتاب

اخبار صنعت

 :اطالعات تماس
info@irwwa.ir 

88391390-021 

 :نشاني پستي
تهران، خيابان 
طالقاني، بين 

خيابان، قدس و 
، 429وصال، پالك 

 7، واحد 4طبقه 

 :نشاني تلگرام
://https

/me.telegram
94IRWWA

 :linkedin نشاني
  https://

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

098454117 

بهار فرا رسيد و همراه با خود مژده روزهاي بهتر را به همراه آورد ولي متاسفانه اخبار                    
ها   كاهش بسيار شديد بارش   .  دهند  وضعيت منابع آب كشور نويد روزهاي خوبي را نمي         

سابقه بوده است، نشان از اين دارد كه          در سطح كشور كه درطول چند دهه گذشته بي         
برماست كه با توجه به اين      .  تابستان امسال روزهاي سختي براي همه ما در انتظار است         

امر از همين امروز به فكر باشيم تا بتوانيم ضمن ارائه راهكارهاي موثر براي مواجهه با                   
انجمن .  اين چالش، مشاركت جدي با مسئوالن در مديريت مصرف خود داشته باشيم             

آب و فاضالب ايران ضمن اعالم آمادگي براي مشاركت و همراهي با موسسات و                      
آبي، پذيراي    ها در انجام مطالعات به منظور بررسي رويكردهاي مواجهه با كم               شركت

 .هاي ذيربط است ها و ارگان نظرات و پيشنهادات شما براي ارائه به سازمان

 :سخن اول

 :همكاران خبرنامه
 دكتر سارا نظيف 

 دكتر مسعود تابش
 مهندس سيد احمدرضا شاهنگيان

 سروش تابش

http://irwwa.ir 1397فروردين ماه  -شماره اول  -خبرنامه انجمن آب و فاضالب ايران سال سوم  

 13مسابقه شماره 
با توجه به كاهش قابل توجه بارشهاي سال آبي جـاري،
به نظر شما اولويت در مواجهه با اين كمبود در شهـرهـا   

 چيست؟ 
محدود كردن مصارف غير خانگي اعم از فضـاي      )  الف

 سبز و صنعتي 
 اعمال مديريت مصرف ) ب
 تامين منابع آب جايگزين) ج

لطفا شماره گزينه منتخب خود را به آدرس ايـمـيـل        
comp.irwwa@gmail.com  رديـبـهـشـت      21تا

ايمـيـل، شـمـاره        subjectدر قسمت . ارسال فرماييد
در پايان هر ماه به نفر برگزيده بـه.  مسابقه را وارد كنيد

 .شود اي اعطا مي قيد قرعه هديه
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 خبرنامه انجمن آب و فاضالب ايران
 

IWWA Newsletter 

 مطالب اين شماره:

 اخبار انجمن  

 رو رويدادهاي پيش

 فناوري

 اخبار صنعت

 اطالعات تماس:
info@irwwa.ir 

88391390-021 
 

 نشاني پستي:
تهران، خيابان 
طالقاني، بين 

خيابان، قدس و 
، 429وصال، پالك 

 7، واحد 4طبقه 
 

 نشاني تلگرام:
https://

telegram.me/
IRWWA94 

 
 :linkedin نشاني

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

098454117

قوع بحران و حوادث غيرمترقبه و عمدي در هر سيستمي بديهي و طبيعي است. آنچه كـه                   و
با درنظر گرفتن ريسك منطقي ناشي از وقـوع ايـن             آن است كه    بسيار مهم و ضروري است      

شرايط، زمينه را براي پيشگيري و شناسايي بهنگام اين موارد با درنظر گرفتن تمهيدات الزم               
تـوان بـه بـروز آلـودگـي در                در شرايط پيش از بحران فراهم نمود. از جمله اين موارد مي            

هاي توزيع آب اشاره نمود. اولين گام در مواجهه با اين شرايط فراهم بودن سـيـسـتـم                      شبكه
هاي مختلف سيستم تامين و توزيع آب است. اما حوادثي كـه در              پايش كيفيت آب در بخش    

وقوع پيوسته نشان از آن دارد كه متاسفانه توجه كافي به اين حـوزه نشـده       هاي اخير به  سال
پذير هستند. انجمـن       هاي تامين و توزيع آب كشور در اين زمينه بسيار آسيب            است و سيستم  

نمايد تا نظرات و ايده ها و    نظران و صاحبان فن دعوت مي آب و فاضالب ايران از شما صاحب  
دستاوردهاي مطالعاتي و تحقيقاتي خود را با ما در ميان بگذاريد.

 سخن اول:

 همكاران خبرنامه:
 دكتر سارا نظيف 
 دكتر مسعود تابش

مهـنـدس سـيـد احـمـدرضـا            
 شاهنگيان

 سروش تابش

 http://irwwa.ir   1397ارديبهشت ماه  -شماره دوم  -خبرنامه انجمن آب و فاضالب ايران سال سوم 

 14مسابقه شماره 
به نظر شما بيشترين آسيب پذيري شبكه هاي توزيع 

 آب از بعد كيفي ناشي از چيست؟

عدم وجود سيستم پايش آنالين-1
فرسودگي سيستم و لوله ها -2
عدم بهره برداري و عملكرد صحيح تصفيه خانه هاي -3

آب
 

لطفا شماره گزينه منتخب خود را بـه آدرس ايـمـيـل             
comp.irwwa@gmail.com  خرداد ارسـال     21تا

ايميل، شماره مسابقـه را     subjectفرماييد. در قسمت     
وارد كنيد. در پايان هر ماه به نفر برگزيده به قيد قـرعـه       

 شود. اي اعطا مي هديه
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 مطالب اين شماره:

 اخبار انجمن  

 رو رويدادهاي پيش

 فناوري

 اخبار صنعت

 اطالعات تماس:
info@irwwa.ir 

88391390-021 
 

 نشاني پستي:
تهران، خيابان طالقاني، بين 

خيابان، قدس و وصال، 
، واحد 4، طبقه 429پالك 

7 
 

 نشاني تلگرام:
https://telegram.me/

IRWWA94 
 

 :linkedin نشاني
  https://

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

098454117

روزهاي بهار در نقاط مختلف كشور در حال باريدن بود و در بسـيـاري         در  باران رحمت الهي    
اين در حـالـي       “.  خدا رو شكر مشكل كم آبي امسال حل شد”موارد از مردم مي شنويم كه  

است كه وقتي وضعيت سدهاي كشور و ذخاير برفي را بررسي مي كنيم، مشكل همـچـنـان                  
پابرجاست و تابستان سختي پيش رو داريم. مسئوالن همچنان در حال هشدار كم آبي سال                 
جاري هستند در حالي كه مردم با خيالي آسوده بابت بارندگي هاي گسترده روزهاي اخـيـر              
در حال شستشوي حياط و پاركينگ با آب شرب شهري هستند. به نـظـر شـمـا مشـكـل                 
كجاست؟ به نظر مي رسد سياست هاي تامين آب كه به قيمت نابود كردن منـابـع آب در             
سال هاي گذشته نيازهاي آبي را تامين كرده اند، اين باور را در ميان مردم ايجاد نموده كـه                   
واقعيت چيزي ديگري است و پشت اين هشدارها نيز  حتما بازي هاي سياسي نهفته اسـت.                 
اعتمادسازي بين مديران و تصميم سازان و مردم نكته بسيار مهمي در اسـتـراتـژي هـاي                    

 مديريت مصرف است كه در سالهاي گذشته مورد غفلت قرار گرفته است. 

 سخن اول:

 همكاران خبرنامه:
 دكتر سارا نظيف 
 دكتر مسعود تابش

مهندس سـيـد احـمـدرضـا          
 شاهنگيان

 سروش تابش

 http://irwwa.ir   1397خرداد ماه  -شماره سوم  -خبرنامه انجمن آب و فاضالب ايران سال سوم 

 15مسابقه شماره 
براي بهبود اعتماد ميان مردم و مسئوالن در حـوزه         
مديريت آب كشور به نظر شما چـه گـزيـنـه اي               

 موثرتر است؟
الف) ارائه اطالعات و آموزش هاي هـمـگـانـي در              

 رسانه هاي جمعي
ب) برگزاري بازديدها و آموزش هاي علمـي بـراي      

 گروه هاي اثرگذار
 ج) شفاف سازي جريان اطالعات 

 د) آموزش در سطح مدارس 
لطفا شماره گزينه منتخب خود را به آدرس ايميـل        

comp.irwwa@gmail.com    خـرداد     21تا
ايميل، شماره    subjectارسال فرماييد. در قسمت      

مسابقه را وارد كنيد. در پايان هر مـاه بـه نـفـر                  
 شود. اي اعطا مي برگزيده به قيد قرعه هديه
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  کنفرانس های خارجی

تقويم کنفرانس های داخلی و خارجی

  کنفرانس های داخلی



   

         

6th Busan Global Water 

Forum – Supported 

Busan Metropolitan 

City, South Korea 
5 - 6 September 2018 http://en.bwf.kr/board/?id=s11  

IWA World Water Congress 

& Exhibition 2018 
Tokyo, Japan 16 - 21 September 2018 http://www.worldwatercongress.org/  

11th International Conference 

on Urban Drainage Modelling 

(UDM2018) 

Palermo, Italy 23 - 26 September 2018 https://www.udm2018.org/  

16th International Conference 

of the IWA Specialist Group 

on Wetland Systems for Water 

Pollution Control 

Valencia, Spain 
30 September - 4 

October 2018 
http://icws2018.webs.upv.es/  

iwater – International 

Integrated Water Cycle Show 

– Supported 

Barcelona, Spain 13 - 15 October 2018 http://www.iwaterbarcelona.com/en/home  

Water IDEAS 2018 

International Conference on 

Efficient Management of 

Water Loss, Energy and 

Demand and on Smart Water 

Distribution Systems – 

Supported 

Bologna, Italy 17 - 19 October 2018 http://water-ideas.com/2018/en/  

XIII Latin American 

Workshop and Symposium on 

Anaerobic Digestion 

(DAALXIII) 

Medellin, Colombia 21 - 24 October 2018 http://ingenieria.udea.edu.co/daal13eng/  

IWA Regional Conference on 

Opportunities for Water Reuse 

in Southeast Asia 

Phuket Province, 

Thailand 

31 October - 2 

November 2018 
http://iwareusethailand2018.org/  

1st Latin American and 

Caribbean Young Water 

Professionals Conference 

Querétaro, Mexico 5 - 8 November 2018 http://www.lac-ywpconference.org/  

2nd Water Energy NEXUS 

International Conference – 

Supported 

Salerno, Italy 14 - 17 November 2018 http://waterenergynexus.org/  

Nutrient Removal and 

Recovery Conference 2018 – 

Closing the Loop 

Brisbane, Australia 18 - 21 November 2018 http://www.nrr2018.org/  

3rd Regional IWA Diffuse 

Pollution Conference 

Chiang Mai, 

Thailand 
19 - 22 November 2018 http://www.iwadp2018.nu.ac.th/  

Pretreatment Industrial Water 

– Supported 

Frankfurt am Main, 

Germany 
27 - 30 November 2018 http://dechema.de/en/industrialwater.html  

IWA 6th Regional Membrane 

Technology Conference 

Vadodara, Gujarat 

State, India 
10 - 12 December 2018 http://www.iwa-rmtc2018.in/  

Efficient 2019 – The 10th 

IWA Specialist Conference on 

Efficient Urban Water 

Management 

Manila, Philippines 13 - 16  January 2019 https://efficient2019.org/  

   

      

            11   https://icse.ut.ac.ir/  

         14  15  1397  http://conf.sku.ac.ir/17hydro  

       
      

    19  20   https://conf.birjand.ac.ir/MIWM/p

ost.aspx?id=725  

            2  3  1397  http://www.7wrmc.ir/fa/  

        
  

     22  24  1397  http://iwwa-conf.ir/  





  

و فناوری های 
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Efficient Urban Water 

Management 

Manila, Philippines 13 - 16  January 2019 https://efficient2019.org/  

8th International Conference 

on Swimming Pool & Spa – 

Supported 

Marseille, France 19 - 22  March 2019 https://8thswimpoolspa.sciencesconf.org/  

Wasser Berlin International 

2019 – Supported 
Berlin, Germany 26 - 28 March 2019 http://www.wasser-berlin.de/en/About/  

12th IWA International 

Conference on Water 

Reclamation and Reuse 

Berlin, Germany 16 - 20  June 2019 http://iwareuse2019.org/  

10th IWA International 

Symposium on Waste 

Management Problems in 

Agro–Industries 

Rhodes, Greece 19 - 21  June 2019 http://agro2019.itu.edu.tr/  

9th IWA Specialised 

Membrane Technology 

Conference & Exhibition for 

Water and Wastewater 

Treatment and Reuse 

Toulouse, France 23 - 27  June 2019 https://mtc2019.sciencesconf.org/  

International Young Water 

Professionals Conference 
Toronto, Canada 23 - 27  June 2019 http://iwa-youngwaterprofessionals.org/  

16th IWA World Conference 

on Anaerobic Digestion 
Delft, Netherlands 23 - 27 June 2019 https://www.ad16conference.com/  

IWA Conference on Algal 

Technologies and Stabilisation 

Ponds for Wastewater 

Treatment and Resource 

Recovery 

Valladolid, Spain 1 - 2 July 2019 
http://eventos.uva.es/23274/detail/iwalgae-

2019.html  

The 11th International 

Symposium on Water Supply 

Technology – Supported 

Yokohama, Japan 9 - 11 July 2019 

http://www.iwa-network.org/events/the-

11th-international-symposium-on-water-

supply-technology-supported/  

9th International Conference 

on Sewer Processes and 

Networks 

Aalborg, Denmark 27 - 30 August 2019 http://www.spn9.dk/  

3rd IWA Resource Recovery 

Conference 
Venice, Italy 8 - 12 September 2019 http://www.iwarr2019.org/  

20th International Symposium 

on Health Related Water 

Microbiology 

Vienna, Austria 15 - 20 September 2019 

http://www.iwa-network.org/events/20th-

international-symposium-on-health-

related-water-microbiology/  
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Management 

Manila, Philippines 13 - 16  January 2019 https://efficient2019.org/  
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  معرفي اعضاي حقوقي انجمنمعرفی شركت ها

 

  شركت مهندسين مشاور آبخوان
سال فعاليت مستمر و ارايه خدمات فني و مهندسي مداوم  31تجربه بيش از  با  مشاور آبخوان مهندسين
 هايتهيه اطلس"، "هاي جامع منابع آبمطالعات پايه منابع آب، طرح"هاي مختلف مطالعاتي، در زمينه
اندن به تعادل رس"، "هاي زيرزميني، (شناسايي، نيمه تفصيلي، ادامه مطالعات)مطالعات آب"، "منابع آب
اي و ملي هاي استاني، منطقه، طراحي و نظارت پروژه"تغذيه مصنوعي"، "هاي زيرزمينيبيالن آب

 ،تأمين"، "توسعه منابع آب و سدسازي"، "هاي آبياري و زهكشيتوسعه منابع آب و شبكه"هاي طرح
شور ، در نقاط مختلف ك"محيط زيست"، "كشاورزي و منابع طبيعي"، "انتقال و شبكه توزيع آب شرب

افزاري افزاري، و نرمو با برخورداري از كادر كارشناسي متخصص و با تجربه، همراه با امكانات سخت
اط ميهن مطالعه، هاي مختلف و موفقي را در اقصي نقها و پروژهپيشرفته، افتخار اين را دارد كه طرح

بندي در داراي رتبهزير پنج تخصص ، در حال حاضراين شركت در  .استطراحي و نظارت نموده 
  :است 3و 2، 1هاي پايه

 ”و زهكشي آبياري هايشبكه“ 
 ”سدسازي“ 
 ”تاسيسات آب و فاضالب“ 
 ”و دامپروري طبيعي منابع ،كشاورزي“ 
 ”محيط زيست“  

  

 

  كنترل شركت بازرگاني سيال
با هدف تامين كليه اقالم پايپينگ صنعتي و  1385بازرگاني سيال كنترل در سال  شركت

) با انوع DINتاسيساتي و خطوط انتقال كشور اعم از شيرآالت، اتصاالت و لوله (طبق استاندارد 
متريال (چدني، فوالدي، پلي اتيلن، استنلس استيل و ... ) و در فشارهاي كاري مختلف (از فشار 

   .مايدنفعاليت مي  )ANSIبار و استاندارد  100بار تا  3
  

  

  شركت مهندسي كاشفان نيلفام
يقاتي تحقهاي دانش بنيان مستقر در شهرك علمي و شركت مهندسي كاشفان نيلفام از شركت
هاي نوين غشايي ، فناوريهاي نوين تصفيه فاضالباصفهان، در زمينه طراحي و ساخت پكيج

نوين  هاينمايد. پكيجمي آوري فاضالب فعاليتهاي جمع(شامل نانوفيلتراسيون) و اجراي شبكه
صورت بهروز شبانه مترمكعب در 6000روز تا متر مكعب در شبانه 10فاضالب از ظرفيت  تصفيه
دليل بدون بو بودن، استفاده از فضاي د و بهشومي اين شركت توليدخانه ساخته در كارپيش

، ستزيكيفيت پساب خروجي فراتر از استانداردهاي سازمان محيطصرفه بودن، مقرون بهكمتر، 
 .تشهري اسآبياري فضاي سبز  تأسيسات و مصارف برايخروجي  از آب قابليت استفاده داراي 

مورد) مطابق  100هاي فاضالب صنعتي و بهداشتي (بيش از خانهين شركت مجري تصفيها
  است.زيست كشور استاندارد سازمان حفاظت محيط
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محورهاي کنگره:

دانشگاه صنعتی اصفهان

22 الی 24 آبان ماه 1397

مهلت ارسال مقاالت کامل تا 24 شهریور 1397

www.iwwa-conf.ir

info@iwwa-conf.ir

@iwwsec

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

تلفاکس: 031-33912742

ن
می

دو

و همایش ملی عرضه و تقاضاي آب شرب و بهداشتی

تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب

جمع آوري، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضالب

بهره گیري از آب هاي نامتعارف، پساب ها و آب هاي لب شور

فناوري هاي نوین درآب و فاضالب

ارتقاء، مقاوم سازي و بازسازي سامانه هاي آب و فاضالب

مدیریت منابع انسانی و مالی درحوزه هاي آب و فاضالب

رویکردهاي فنی، اقتصادي و اجتماعی درمدیریت مصرف آب

بومی سازي ضوابط طراحی سامانه هاي آب و فاضالب

تجارب حاصل از بهره برداري بومی از سامانه هاي آب و فاضالب 

ارزیابی و آسیب شناسی ساختار شرکت هاي آب و فاضالب

2
n

d

Supply of Drinking Water and Sanitation
National Conference on Demand 
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 دکتر مسعود تابش و دکتر حمیدرضا صفوي، ( نمایندگان انجمن آب و فاضالب ایران)

تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب

جمع آوري، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضالب

بهره گیري از آب هاي نامتعارف، پساب ها و آب هاي لب شور

فناوري هاي نوین درآب و فاضالب

ارتقاء، مقاوم سازي و بازسازي سامانه هاي آب و فاضالب

مدیریت منابع انسانی و مالی درحوزه هاي آب و فاضالب

رویکردهاي فنی، اقتصادي و اجتماعی درمدیریت مصرف آب

بومی سازي ضوابط طراحی سامانه هاي آب و فاضالب

 تجارب حاصل از بهره برداري بومی از سامانه هاي آب و فاضالب

ارزیابی و آسیب شناسی ساختار شرکت هاي آب و فاضالب

دانشگاه صنعتی اصفهان

22 الی 24 آبان ماه  1397

مهلت ارسال مقاالت کامل تا 24/ 6/ 1397

  دبیر: دکتر منوچهرحیدرپور

 دبیر علمی: دکتر محمد رضا چمنی

2
n

d

Supply of Drinking Water and Sanitation
National Conference on Demand 

نمایشــگاه جانبی در حاشیه رویداد، امکان تبادل نظریات، تجربیات، امکانات و توانمنديهاي فعاالن صنعت

آب و فاضالب را فراهم مینماید. مشارکت در این بخش حداکثر تا 31/ 6/ 97  از طریق تکمیل فرم مربوطه بر

ن
می

دو

و ھمایش ملی عرضھ و تقاضاي آب شرب و بھداشتی

دانشگاه صنعتی اصفھان

22الی  24آبان ماه  1397

2
n

d

Supply of Drinking Water and Sanitation
National Conference on Demand 

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

:تلفاکس 031-33912742

برنامه ها

ارائه مقاالت علمی و کاربردي

برگزاري میزگردهاي تخصصی

برگزاري کارگا ههاي تخصصی

برگزاري نمایشگا ههاي جانبی

برگزاري مسابقه پایا ننامه برتر

اعضاء انجمن آب و فاضالب ایران

دانشجویان

شرکت کنندگان آزاد با مقاله

بعد از تاریخ  30/ 7/ 1397تا تاریخ  30/ 7/ 1397گروه شرکت کنندگان

شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله

 هدف از این کنگره ایجاد فضایی براي ارائه آخرین دستاوردهاي دانش و فناوري
و تجربیات کاربردي در صنعت آب و فاضالب کشــور و تبادل آرا و نظرات براي 
یافتن راه ح لهاي بهینه بــراي دغدغ هها و کمبودهاي موجود در حوزه علوم و 

 مهندسی آب و فاضالب کشور است.

 کلیه فعالین حوزه آب و فاضالب در بخش صنعت و دانشگاه اعم ازمحققین، مدیران وکارشناسان

سازما نهاي دولتی، عمومی و بخش خصـــوصی، مهندسین مشـــاور، پیمانکاران وسازندگان 

هدف

برگزاري بازدیدهاي تخصصی و آموزشی

تقدیر از پیشکسوتان دانشگاه و صنعت

3,000,000ریال2,400,000 ریال

1,900,000 ریال1,500,000 ریال

3,750,000ریال3,000,000 ریال

3,000,000 ریال2,400,000 ریال

1,900,000ریال1,500,000 ریالهیئت داوران

برگزاري کلینیک صنعت 

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

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

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

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

روي وب سایت رویداد امکانپذیر است.

*هزینه ثبت نام انفرادي

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

حمایت کنندگان- راهنماي حمایت شرکتهاي آب و فاضالب میباشد.

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

دکتر آزاده احمدي، دکتر منوچهر حیدرپور و دکتر محمدرضا چمنی ( پژوهشکده آب و فاضالب دانشگاه صنعتی اصفهان)  

مهندس هاشم امینی، مهندس مجتبی قبادیان و مهندس سید محسن صالح ( شرکت آب و فاضالب استان اصفهان)

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

تجهیزات.
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 دکتر مسعود تابش و دکتر حمیدرضا صفوي، ( نمایندگان انجمن آب و فاضالب ایران)

تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب

جمع آوري، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضالب

بهره گیري از آب هاي نامتعارف، پساب ها و آب هاي لب شور

فناوري هاي نوین درآب و فاضالب

ارتقاء، مقاوم سازي و بازسازي سامانه هاي آب و فاضالب

مدیریت منابع انسانی و مالی درحوزه هاي آب و فاضالب

رویکردهاي فنی، اقتصادي و اجتماعی درمدیریت مصرف آب

بومی سازي ضوابط طراحی سامانه هاي آب و فاضالب

 تجارب حاصل از بهره برداري بومی از سامانه هاي آب و فاضالب

ارزیابی و آسیب شناسی ساختار شرکت هاي آب و فاضالب

دانشگاه صنعتی اصفهان

22 الی 24 آبان ماه  1397

مهلت ارسال مقاالت کامل تا 24/ 6/ 1397

   

  دبیر: دکتر منوچهرحیدرپور

 دبیر علمی: دکتر محمد رضا چمنی

2
n

d

Supply of Drinking Water and Sanitation
National Conference on Demand 

   

 

نمایشــگاه جانبی در حاشیه رویداد، امکان تبادل نظریات، تجربیات، امکانات و توانمنديهاي فعاالن صنعت

آب و فاضالب را فراهم م ینماید. مشارکت در این بخش حداکثر تا 31/ 6/ 97  از طریق تکمیل فرم مربوطه بر

 

ن
می

دو

و ھمایش ملی عرضھ و تقاضاي آب شرب و بھداشتی

دانشگاه صنعتی اصفھان

22الی  24آبان ماه  1397

2
n

d

Supply of Drinking Water and Sanitation
National Conference on Demand 

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

:تلفاکس 031-33912742

برنامه ها

ارائه مقاالت علمی و کاربردي

برگزاري میزگردهاي تخصصی

برگزاري کارگا ههاي تخصصی

برگزاري نمایشگا ههاي جانبی

برگزاري مسابقه پایا ننامه برتر

اعضاء انجمن آب و فاضالب ایران

دانشجویان

شرکت کنندگان آزاد با مقاله

بعد از تاریخ  30/ 7/ 1397تا تاریخ  30/ 7/ 1397گروه شرکت کنندگان

شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله

 هدف از این کنگره ایجاد فضایی براي ارائه آخرین دستاوردهاي دانش و فناوري
و تجربیات کاربردي در صنعت آب و فاضالب کشــور و تبادل آرا و نظرات براي 
یافتن راه ح لهاي بهینه بــراي دغدغ هها و کمبودهاي موجود در حوزه علوم و 

 مهندسی آب و فاضالب کشور است.

 کلیه فعالین حوزه آب و فاضالب در بخش صنعت و دانشگاه اعم ازمحققین، مدیران وکارشناسان
سازما نهاي دولتی، عمومی و بخش خصـــوصی، مهندسین مشـــاور، پیمانکاران وسازندگان 
  

هدف

برگزاري بازدیدهاي تخصصی و آموزشی 

تقدیر از پیشکسوتان دانشگاه و صنعت

3,000,000ریال2,400,000 ریال

1,900,000 ریال1,500,000 ریال

3,750,000ریال3,000,000 ریال

3,000,000 ریال2,400,000 ریال

1,900,000ریال1,500,000 ریالهیئت داوران

برگزاري کلینیک صنعت 

به منظور ارتقاي سـطح دانش کاربردي و آشـنایی با دانش روز در زمین ههاي مختلف حوزه آب وفاضـالب، برگزاري

کارگا ههاي مختلف به صـورت همزمان با برگزاري کنگره علوم و مهندسـی آب و فاضـالب پیش بینی شـده اسـت

که ثبت نا مها از مهر ماه آغاز خواهد شد. از کلیه اساتید، پژوهشگران و کارشناسان عالقمند به مشارکت در برگزاري

کارگا هها دعوت م یگردد پیشنهادات خود را حداکثر تا 97/6/31 از طریق سایت کنگره ارسال فرمایند.

روي وب سایت رویداد امکا نپذیر است.
 

*هزینه ثبت نام انفرادي 

* هزینه ثبت نام اعضاي شرک تهاي آب و فاضالب، مطابق با مبالغ درج شده در سایت کنگره در بخش

حمایت کنندگان- راهنماي حمایت شرک تهاي آب و فاضالب م یباشد.

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

دکتر آزاده احمدي، دکتر منوچهر حیدرپور و دکتر محمدرضا چمنی ( پژوهشکده آب و فاضالب دانشگاه صنعتی اصفهان)  

مهندس هاشم امینی، مهندس مجتبی قبادیان و مهندس سید محسن صالح ( شرکت آب و فاضالب استان اصفهان)

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

تجهیزات.



105
سال سوم، شماره 1،  بهار 1397نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب



سال سوم، شماره 1، بهار 1397نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
106

روند عضويت در انجمن آب و فاضالب ايران

از عالقه مندان به حوزه های مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت می شود تا برای شروع فرآیند عضویت خود در انجمن آب و 
فاضالب ايران، از طریق لینک http://irwwa.ir، به سایت انجمن مراجعه و با ایجاد حساب کاربری در سایت، اقدام به دریافت نام 
کاربری و رمز ورود اقدام کنند. سپس وارد حساب کاربری خود شده و گزینه عضویت را انتخاب نموده و با تکمیل فرم عضویت حقیقی، 
عضویت خود را در انجمن تکمیل نمایند. مراحل پرداخت حق عضویت و اعطای کارت پس از ارسال ایمیل تأییدیه از سوی انجمن، 

شروع خواهد شد.

حق عضويت اعضای حقوقیحق عضويت اعضای حقیقی

مزايای عضويت در انجمن آب و فاضالب ايران

         
  

                     
        http://irwwa.ir            

         .               
            .         

 .        
  

     
   ()  

     1395 550000  

   1396 500000  

     1397 450000  

     1398  400000   
      200000  

  
     

      
()  

  3000000  

  6000000  

  10000000   
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 : IR930180000000000135720623   

  : 5858837000126256   
   )  187        (  
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شماره حساب: 135720623 
 IR930180000000000135720623 :شماره شبا
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  آب و فاضالب ايرانروند عضويت در انجمن 
  

 در خود براي شروع فرآيند عضويتشود تا هاي مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت ميمندان به حوزهاز عالقه
 ، اقدام، به سايت انجمن مراجعه و با ايجاد حساب كاربري در سايتhttp://irwwa.ir ، از طريق لينكانجمن آب و فاضالب ايران

سپس وارد حساب كاربري خود شده و گزينه عضويت را انتخاب نموده و با  كنند.به دريافت نام كاربري و رمز ورود اقدام 
عضويت و اعطاي كارت پس از  . مراحل پرداخت حقدنينماتكميل فرم عضويت حقيقي، عضويت خود را در انجمن تكميل 

  ه از سوي انجمن، شروع خواهد شد.يارسال ايميل تأييد
  

  حقيقي اعضاي حق عضويت
  مبلغ (ريال)  نوع

 550000 1396و1395هايلحق عضويت با تاخير سا
 1397500000حق عضويت سال

 1398450000حق عضويت با تخفيف سال
  400000 1399تا1397هسال3فحق عضويت با تخفي

 200000 هزينه صدور و ارسال كارت عضويت

  
  حقوقي اعضاي حق عضويت

  حق عضويت ساالنه (ريال)  نوع شركت
  3000000 كوچك
  6000000 متوسط
   10000000 بزرگ

  
   135720623 :حساب شماره

   IR930180000000000135720623 :شماره شبا

   5859-8370-0012-6256 :شماره كارت مجازي
  ) به نام انجمن آب و فاضالب ايران 187شعبه ارديبهشت (كد  انك تجارتب

  
  د.يارسال فرماي) info@irwwa.ir(اسكن فيش واريزي را به ايميل انجمن لطفا 

  
  تذكر مهم:

، براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تنها 1397با توجه به برگزاري مجمع عمومي و انتخابات انجمن در سال 
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اعضای حقوقی انجمن

  اعضاي حقوقي انجمن
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راهنمای نگارش مقاالت

نویسندگان محترم پس از آماده سازی مقاله مطابق راهنمای 
تدوین مقاالت، از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک مجله علوم 
و مهندسی آب و فاضالب به آدرس jwwse.ir  می توانند وارد 
صفحه شخصی خود شده و با تکمیل بخش های 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 می شود.

- نویسنده ای که برای بار چندم اقدام به ارسال مقاله می نماید، 
حتما باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود نسبت به ارسال 
نام  ثبت  به هیچ عنوان دوباره در سامانه  و  نموده  اقدام  مقاله 

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

مربوط به مشخصات نویسندگان مقاله، الزامی است.
نامه به  - نویسندگان در طی مراحل ارسال مقاله، در قسمت 
و  علوم  مجله  برای  صرفا  مقاله  که  شوند  می  متعهد  سردبیر، 
ارزیابی به  یا  برای چاپ  مهندسی آب و فاضالب تهیه شده و 

مجله دیگری ارائه نشده است.
یک  ارسال  با  فایل  ها  ارسال  قسمت  در  نویسندگان   -
حق  است،  رسیده  نویسندگان  همه  امضای  به  فایل word که 
چاپ مقاله را به مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب واگذار 
می نمایند. در غیر این صورت مقاله در روند داوری قرار نخواهد 

گرفت.
- فایل هایی که نویسنده در مرحله اولیه ارسال می کنند شامل 
نام  بدون   Pdf فایل  نویسندگان،  نام  بدون  فایل word مقاله 
اصلی  فایل  و  نویسندگان  کامل  مشخصات  فایل  نویسندگان، 

شکل ها در محیط نرم افزاری مربوطه است.

֍ دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت
مجله علمی- ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب به زبان 
فارسی و با چکیده انگلیسی چاپ می شود. تعداد صفحات مقاله 
کامل و نیز مروری حداکثر 12 صفحه و یادداشت فنی بین 4 
تا 6 صفحه قابل چاپ است. الزم به ذکر است که مقاله ارسالی 
نباید همزمان در مجله دیگری چاپ شده یا تحت داوری باشد.
֍ نويسنده مسئول مقاله به هنگام ثبت مقاله، فايل های 

زير را برای دفتر مجله از طريق سامانه ارسال می نمايد:

- فایل Word مقاله بدون نام نویسندگان، 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  کلیه  شامل  که  نویسندگان  نام  بدون  فایل pdf مقاله   -
خود  جای  در  جدول ها  و  شکل ها  و  است  مقاله  محتویات  و 

جانمایی شده اند.
- فایل مشخصات نویسندگان.

- فایل کپی رایت که نامه ای است که نویسندگان با مضمون 
و  آب  مهندسی  و  علوم  مجله  برای  فقط  مقاله  ارسال  تعهد 
فاضالب تهیه می کنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که 
قرار است چاپ شود، ارسال می نمایند )نمونه این نامه در زمان 

ثبت مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت 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  ترتیبی که  نام نويسنده )گان(: به همان   ֍
می شود.  آورده  کامل  به طور  جداگانه  فایل  یک  در  می شود، 
مرتبه  نویسنده:  به ترتیب  نویسنده )گان(  دانشگاهی  عناوین 
علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور نشان داده می شود. 
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 
مجله  الکترونیک  سیستم  به  توجه  با  است.  الزامی  سامانه  در 
برای پیشبرد وضعیت مقاالت، مقاله مستقیماً برای داور ارسال 
می  شود، لذا تاکید می شود که فایل های ارسالی به مجله فاقد نام 
نویسنده )گان( باشد. در غیر این صورت تا اصالح شدن فایل، ارسال 

مقاله برای داوران متوقف می شود.
انگلیسی  و  فارسی  بخش  در  مؤسسه  مؤسسه: نام  نام   ֍
منطبق بر نام مصوب و رایج مؤسسه است )نام رسمی مندرج 

در سربرگ رسمی مؤسسات، دانشگاه ها، سازمانها و ...(.
)روش  روش ها  و  مواد  مقدمه،  فارسی: شامل  چکیده   ֍
تعداد  حداقل  است.  نتیجه گیری  و  بحث  و  نتایج  تحقیق(، 

کلمات در چکیده 150 و حداکثر 250 کلمه باشد.
֍ چکیده انگلیسی: باید دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.

و  یکسان  انگلیسی: باید  و  فارسی  كلیدی  واژه های   ֍
شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد که موضوع 
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تحقیق، بیشتر پیرامون آنها است.
֍ متن مقاله : متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل 
برای   12 اندازه  نازک B Nazanin با  قلم  با   Word فایل  یک 
10 برای  اندازه  قلم  Times New Roman با  و  فارسی  زبان 
به  سانتیمتر   1/5 خطوط  بین  فاصله  با  و  انگلیسی  زبان 
می شود.  فرمت pdf ارائه  با  فایل  یک  و  ستونی  تک  صورت 
اجزای  تمامی  شامل  و  کامل  مقاله  یک  فایل word مقاله، 
و  شکل ها  تمامی  ارائه  محل  که  تفاوت  این  با  است،  ضروری 
جدول ها در انتهای فایل word است و فقط محل ارجاع آن ها در 
متن اصلی جانمایی می شود. در فایل pdf، مقاله به صورت کامل 
و با جانمایی درست شکل ها و جدول ها ارائه  شود. همان طور 
که اشاره شد، در هر دو فایل word و pdf اسامی و مشخصات 

نویسندگان به طور کامل حذف  می شوند.
 متن مقاله شامل بخش های چکیده، مقدمه، مواد و روش ها 
)روش تحقیق(، نتایج و بحث، نتیجه گیری و مراجع و همچنین 
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 همین طور تمام سطرها 

به ترتیب شماره گذاری می شوند.
زبان  به  توضیح  به  نیاز  که  فارسی  کلمات  انگلیسی  معادل   -
به  می روند،  به کار  مقاله  در  بار  اولین  برای  وقتی  دارد،  اصلی 
صورت پی نوشت در انتهای مقاله قبل از لیست مراجع درج 
با گذاردن شماره  پی نوشت ها در هر صفحه  شماره  می شوند. 
فارسی در گوشه باالی آخرین حرف از کلمه، در متن مشخص 

می شود و به صورت مسلسل ادامه می یابد.
انتهای  در  جداگانه  صفحات  شکل ها: در  و  جدول ها   ֍
ارائه می شوند. همه  با کیفیت مناسب چاپ  فایل word مقاله 
جدول ها و شکل ها شماره گذاری شده و عنوان جدول در باالی 
آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته می شود. در عنوان جداول 
محتوای  برای  کی«  و  کجا  »چه،  ویژگی  سه  باید  نمودار ها  و 
نوسان های دبی آب خام  نوشته شود:  آن مشخص شود. مثأل 
در تصفیه خانه بابا شیخ  علی شهر اصفهان در سال 1395. در 
ضمن اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است، به 
مرجع مورد نظر در آخر عنوان جدول یا شکل اشاره می شود 
همچنین  می شود.  درج  مراجع  بخش  در  مأخذ  مشخصات  و 
ارسال فایل اصلی شکل ها در محیط نرم افزاری به همراه کاربرگ 
تمامی  فایل pdf مقاله،  نیز ضروری است. در  نمودار  داده های 

شکل ها و جدول ها در محل خودشان در متن مقاله جانمایی 
می شوند.

ارسال  باشد،  استفاده شده  از عکس  - در صورتی که در مقاله 
فایل اصلی آن الزامی است.

- در مورد نمودارهایی که با نرم افزارهای تخصصی تهیه شده اند، 
ارسال کاربرگ داده های رسم نمودار نیز ضروری است.

֍ معادالت: معادالت به صورت خوانا با حروف و عالئم مناسب 
از Microsoft Equation تهیه می شوند. واحدها بر  با استفاده 
حسب واحد بین المللی )SI( و معادالت به ترتیب شماره گذاری 

می شوند.
شیوه  اساس  بر  مجله  این  در  مراجع  مراجع: نگارش   ֍
به  اشاره  به منظور  مقاله  متن  در  است.  هاروارد  مرجع نویسی 
عمل  سال(  )نویسنده،  فارسی  یا  انگلیسی  صورت  به  مرجع 
می شود و در انتهای مقاله مرجع نویسی 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 می شوند. 
الزم به ذکر است که همه مراجع فارسی انگلیسی به ترتیب ارائه 
می شوند. فقط مراجعی که در متن مقاله به آن ها اشاره شده 
تاکید می شود که در  آورده می شوند.  مراجع  است، در بخش 
بخش فهرست مراجع نام تمامی مجالت، انتشارات، موسسات، 
کنفرانس ها و غیره به صورت کامل درج می شود و از به کار بردن 
در  می شود.  خودداری   )Abbreviation( آن ها  اختصاری  نام 
متن مقاله نام نویسندگان مراجع فارسی )به صورت فارسی( و 
مراجع انگلیسی )به صورت انگلیسی( نوشته می شود. در صورتی 
که 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 می شود.

֍ مقاله غیر انگلیسی:
تابش، م.. بهبودیان، ص.، و بیگي، س.، )1393(، »پیش بیني بلندمدت 
تحقیقات  نیشابور(« ،  موردي: شهر  )مطالعه  تقاضاي آب شرب 

منابع آب ایران، 10)3(، 25-14.
با  فاضالب  سیستم های  ریسک  “تحلیل   ،)1392( م.،  عنبری، 
ارشد  کارشناسی  پایان نامه  بیزین”،  شبکه های  از  استفاده 
دانشگاه  فنی  دانشکده های  پردیس  عمران-آب،  مهندسی 

تهران، تهران، ایران.

֍ مقاله انگلیسی:
 Pasha Zanousi, S., Ayati, B., and Ganjidous T.H.,
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