اخبار انجمن
فعالیتهای عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سه ماهه اول سال  1397به 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 بهصورت ماهانه
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http://irwwa.ir

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ:

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ:

info@irwwa.ir

 xﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ

021-88391390

 xﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﺭﻭ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﺴﺘﻲ:

 xﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ

 xﺍﺧﺒﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ

ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﻦ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻗﺪﺱ ﻭ

ﻭﺻﺎﻝ ،ﭘﻼﻙ ،429
ﻃﺒﻘﻪ  ،4ﻭﺍﺣﺪ 7
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ:

ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ:
ﺩﻛﺘﺮ ﺳﺎﺭﺍ ﻧﻈﻴﻒ
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﺎﺑﺶ

https://
telegram.me/
IRWWA94

ﻧﺸﺎﻧﻲ : linkedin

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻫﻨﮕﻴﺎﻥ
ﺳﺮﻭﺵ ﺗﺎﺑﺶ

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

ﺳﺨﻦ ﺍﻭﻝ:
ﺑﻬﺎﺭ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﮋﺩﻩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻭﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻮﻳﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻨﺪ .ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺭﺵ ﻫﺎ
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ،ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺟﺪﻱ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻛﻢ ﺁﺑﻲ ،ﭘﺬﻳﺮﺍﻱ
ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻥﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺳﺖ.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺭﺷﻬﺎﻱ ﺳﺎﻝ ﺁﺑﻲ ﺟـﺎﺭﻱ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻬـﺮﻫـﺎ
ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺍﻟﻒ( ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻓﻀـﺎﻱ
ﺳﺒﺰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺏ( ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ
ﺝ( ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﻟﻄﻔﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳـﻤـﻴـﻞ
 comp.irwwa@gmail.comﺗﺎ  21ﺭﺩﻳـﺒـﻬـﺸـﺖ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ .ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ  subjectﺍﻳﻤـﻴـﻞ ،ﺷـﻤـﺎﺭﻩ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑـﻪ
ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﻫﺪﻳﻪﺍﻱ ﺍﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

سال سوم ،شماره  ،1بهار 1397
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ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ:

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ:

info@irwwa.ir

 xﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ

021-88391390

 xﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﺭﻭ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﺴﺘﻲ:

 xﻓﻨﺎﻭﺭﻱ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ

 xﺍﺧﺒﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ

ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﻦ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻗﺪﺱ ﻭ

ﻭﺻﺎﻝ ،ﭘﻼﻙ ،429
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ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ:

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ:

ﺩﻛﺘﺮ ﺳﺎﺭﺍ ﻧﻈﻴﻒ
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﺎﺑﺶ
ﻣﻬـﻨـﺪﺱ ﺳـﻴـﺪ ﺍﺣـﻤـﺪﺭﺿـﺎ
ﺷﺎﻫﻨﮕﻴﺎﻥ
ﺳﺮﻭﺵ ﺗﺎﺑﺶ

https://
telegram.me/
IRWWA94

ﻧﺸﺎﻧﻲ :linkedin

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

ﺳﺨﻦ ﺍﻭﻝ:
ﻭ ﻗﻮﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻭ ﻋﻤﺪﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ .ﺁﻧﭽﻪ ﻛـﻪ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ ﺍﻳـﻦ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ،ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩ .ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺑـﺮﻭﺯ ﺁﻟـﻮﺩﮔـﻲ ﺩﺭ
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺳـﻴـﺴـﺘـﻢ
ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﻛـﻪ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣـﻮﺯﻩ ﻧﺸـﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻧﺠﻤـﻦ
ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻓﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ
ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺁﺏ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭼﻴﺴﺖ؟
 -1ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ ﺁﻧﻼﻳﻦ
 -2ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
 -3ﻋﺪﻡ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ
ﺁﺏ
ﻟﻄﻔﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳـﻤـﻴـﻞ
 comp.irwwa@gmail.comﺗﺎ  21ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺍﺭﺳـﺎﻝ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ .ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ  subjectﺍﻳﻤﻴﻞ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘـﻪ ﺭﺍ
ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗـﺮﻋـﻪ
ﻫﺪﻳﻪﺍﻱ ﺍﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
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http://irwwa.ir

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ:

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ:

info@irwwa.ir

 xﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ

021-88391390

 xﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﺭﻭ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﺴﺘﻲ:

 xﻓﻨﺎﻭﺭﻱ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﻦ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻗﺪﺱ ﻭ ﻭﺻﺎﻝ،

 xﺍﺧﺒﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ

ﭘﻼﻙ  ،429ﻃﺒﻘﻪ  ،4ﻭﺍﺣﺪ
7

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ:

ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ:

https://telegram.me/
IRWWA94

ﺩﻛﺘﺮ ﺳﺎﺭﺍ ﻧﻈﻴﻒ
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﺎﺑﺶ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳـﻴـﺪ ﺍﺣـﻤـﺪﺭﺿـﺎ
ﺷﺎﻫﻨﮕﻴﺎﻥ
ﺳﺮﻭﺵ ﺗﺎﺑﺶ

ﻧﺸﺎﻧﻲ :linkedin

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

ﺳﺨﻦ ﺍﻭﻝ:
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺑﻬﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺭﻳﺪﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴـﻴـﺎﺭﻱ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ ”ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﻜﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻢ ﺁﺑﻲ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺣﻞ ﺷﺪ“ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣـﺎﻟـﻲ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮﻓﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤـﭽـﻨـﺎﻥ
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺨﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ 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.
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ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﺭ ﺣـﻮﺯﻩ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼـﻪ ﮔـﺰﻳـﻨـﻪ ﺍﻱ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﻟﻒ( ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻫـﻤـﮕـﺎﻧـﻲ ﺩﺭ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻲ
ﺏ( ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ
ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ
ﺝ( ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺩ( ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﻟﻄﻔﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳﻤﻴـﻞ
 comp.irwwa@gmail.comﺗﺎ  21ﺧـﺮﺩﺍﺩ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ .ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ  subjectﺍﻳﻤﻴﻞ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﻣـﺎﻩ ﺑـﻪ ﻧـﻔـﺮ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﻫﺪﻳﻪﺍﻱ ﺍﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی



داخلی
های
کنفرانس
 

  

  

  

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

 11

  

      

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

1397  15  14

  

   

https://conf.birjand.ac.ir/MIWM/p
ost.aspx?id=725

 20  19

  

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

1397  3  2

  

http://iwwa-conf.ir/

1397  24  22

   

 و     
هایفناوری
    
      
       

 

خارجی
های
کنفرانس


 





 

 

 

http://en.bwf.kr/board/?id=s11

5 - 6 September 2018

Busan Metropolitan
City, South Korea

6th Busan Global Water
Forum – Supported

http://www.worldwatercongress.org/

16 - 21 September 2018

Tokyo, Japan

IWA World Water Congress
& Exhibition 2018

https://www.udm2018.org/

23 - 26 September 2018

Palermo, Italy

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

30 September - 4
October 2018

Valencia, Spain

http://www.iwaterbarcelona.com/en/home

13 - 15 October 2018

Barcelona, Spain

http://water-ideas.com/2018/en/

17 - 19 October 2018

Bologna, Italy

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

21 - 24 October 2018

Medellin, Colombia

http://iwareusethailand2018.org/

31 October - 2
November 2018

Phuket Province,
Thailand

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

5 - 8 November 2018

Querétaro, Mexico

http://waterenergynexus.org/

14 - 17 November 2018

Salerno, Italy

http://www.nrr2018.org/

18 - 21 November 2018

Brisbane, Australia

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

19 - 22 November 2018

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

27 - 30 November
99 2018
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http://www.iwa-rmtc2018.in/
https://efficient2019.org/

10 - 12 December 2018

13 - 16 January 2019

Chiang Mai,
Thailand
Frankfurt am Main,
Germany
Vadodara, Gujarat
State, India

Manila, Philippines

11th International Conference
on Urban Drainage Modelling
(UDM2018)
16th International Conference
of the IWA Specialist Group
on Wetland Systems for Water
Pollution Control
iwater – International
Integrated Water Cycle Show
– Supported
Water IDEAS 2018
International Conference on
Efficient Management of
Water Loss, Energy and
Demand and on Smart Water
Distribution Systems –
Supported
XIII Latin American
Workshop and Symposium on
Anaerobic Digestion
(DAALXIII)
IWA Regional Conference on
Opportunities for Water Reuse
in Southeast Asia
1st Latin American and
Caribbean Young Water
Professionals Conference
2nd Water Energy NEXUS
International Conference –
Supported
Nutrient Removal and
Recovery Conference 2018 –
Closing the Loop
3rd Regional IWA Diffuse
Pollution Conference
Pretreatment Industrial Water
– Supported
IWA 6th
Regional
Membrane
فاضالب
آب و
مهندسی
نشریه علوم و
Technology Conference
Efficient 2019 – The 10th
IWA Specialist Conference on
Efficient Urban Water
Management

http://iwareusethailand2018.org/

31 October - 2
November 2018

Phuket Province,
Thailand

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

5 - 8 November 2018

Querétaro, Mexico

http://waterenergynexus.org/

14 - 17 November 2018

Salerno, Italy

http://www.nrr2018.org/

18 - 21 November 2018

Brisbane, Australia

 

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

http://en.bwf.kr/board/?id=s11

 
 

19
November2018
2018
5 -- 622September

 

Chiang Mai,
Busan
Metropolitan
Thailand
City, South Korea
Frankfurt am Main,
Germany
Tokyo, Japan
Vadodara,
Gujarat
State, India

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

27 - 30 November 2018

http://www.worldwatercongress.org/

16 - 21 September 2018

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

10 - 12 December 2018

https://www.udm2018.org/

23 - 26 September 2018

https://8thswimpoolspa.sciencesconf.org/
http://icws2018.webs.upv.es/

30 September - 4
19 - 22 March 2019
October 2018

Marseille,
Valencia, France
Spain

http://www.wasser-berlin.de/en/About/

26 - 28 March 2019

Berlin, Germany

http://www.iwaterbarcelona.com/en/home

13 - 15 October 2018

Barcelona, Spain

http://iwareuse2019.org/

16 - 20 June 2019

Berlin, Germany

https://efficient2019.org/

13 - 16 January 2019

Palermo, Italy

Manila, Philippines

http://agro2019.itu.edu.tr/

19 - 21 June 2019

Rhodes, Greece

http://water-ideas.com/2018/en/

17 - 19 October 2018

Bologna, Italy

https://mtc2019.sciencesconf.org/

23 - 27 June 2019

Toulouse, France

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

21 - 24 October 2018

Medellin, Colombia

https://www.ad16conference.com/

23 - 27 June 2019

Delft, Netherlands

http://iwareusethailand2018.org/

31 October - 2
November 2018

Phuket Province,
Thailand

http://eventos.uva.es/23274/detail/iwalgae2019.html

1 - 2 July 2019

Valladolid, Spain

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

5 - 8 November 2018

Querétaro, Mexico

http://www.iwa-network.org/events/the11th-international-symposium-on-waterhttp://waterenergynexus.org/
supply-technology-supported/

9 - 11 July 2019

Yokohama, Japan

14 - 17 November 2018

Salerno, Italy

http://www.spn9.dk/

27 - 30 August 2019

Aalborg, Denmark

http://iwa-youngwaterprofessionals.org/

23 - 27 June 2019

Toronto, Canada

http://www.nrr2018.org/

18 - 21 November 2018

Brisbane, Australia

http://www.iwarr2019.org/

8 - 12 September 2019

Venice, Italy

http://www.iwa-network.org/events/20thhttp://www.iwadp2018.nu.ac.th/
international-symposium-on-healthrelated-water-microbiology/
http://dechema.de/en/industrialwater.html

19 - 22 November 2018
15 - 20 September 2019

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

10 - 12 December 2018

https://efficient2019.org/

13 - 16 January 2019
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Chiang Mai,
Thailand
Vienna, Austria
Frankfurt am Main,
Germany
Vadodara, Gujarat
State, India

Manila, Philippines

Opportunities for Water Reuse
in Southeast Asia
1st Latin American and
Caribbean Young Water
Professionals Conference

2nd Water Energy NEXUS
International Conference –
Supported
Nutrient Removal and
Recovery Conference 2018 –
the
Closing
Loop
3rd Regional IWA Diffuse
6th Busan Global Water
Pollution Conference
Forum – Supported
Pretreatment Industrial Water
– Supported
IWA World
Water Congress
IWA &
6thExhibition
Regional Membrane
2018
Technology Conference
11th
International
Efficient
2019 – Conference
The 10th
IWA
Specialist
Conference
on
on Urban
Drainage
Modelling
Efficient
Urban Water
(UDM2018)
Management

16th International Conference
8th International Conference
of the IWA Specialist Group
on Swimming Pool & Spa –
on WetlandSupported
Systems for Water
Pollution
Wasser Berlin Control
International
iwater
2019––International
Supported
12th IWA
International
Integrated
Water
Cycle Show
Conference
on Water
– Supported
Reclamation
and2018
Reuse
Water IDEAS
10th IWA International
International Conference on
Symposium on Waste
Efficient Management of
Management Problems in
Water
Loss, Energy and
Agro–Industries
Demand
and
Smart Water
9th IWA on
Specialised
Distribution
Systems
–
Membrane Technology
Conference
&
Exhibition
for
Supported
Water
and
Wastewater
XIII Latin American
Treatment and Reuse
Workshop
and Symposium on
International Young Water
Anaerobic Digestion
Professionals Conference
(DAALXIII)
16th IWA
World Conference
IWA
Regional
Conference
on Anaerobic
Digestion on
Opportunities
for
Water
Reuse
IWA Conference
on Algal
Technologies
and Stabilisation
in Southeast
Asia
Ponds
Wastewater
1st
LatinforAmerican
and
Treatment
and
Resource
Caribbean Young
Water
Recovery
Professionals Conference
The 11th International
2nd Water Energy
NEXUS
Symposium
on Water
Supply
International
Conference
Technology – Supported–
Supported
9th International
Conference
on
Sewer Removal
Processesand
and
Nutrient
Networks
Recovery Conference 2018 –
3rd IWA
Resource
Recovery
Closing
the Loop
Conference
3rd Regional IWA Diffuse
20th International Symposium
Pollution Conference
on Health Related Water
Pretreatment
Industrial Water
Microbiology
– Supported 
IWA 6th Regional Membrane

Technology Conference
Efficient 2019 – The 10th

IWA Specialist Conference
on
Efficient Urban Water
Management
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شرکتها
معرفی
اﻧﺠﻤﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻋﻀﺎي
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور آﺑﺨﻮان

ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور آﺑﺨﻮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  31ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺪاوم
در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ" ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﻃﺮحﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب"" ،ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻠﺲﻫﺎي
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب"" ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آبﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ) ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ،اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت("" ،ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﺎﻧﺪن
ﺑﻴﻼن آبﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ"" ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ" ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوژهﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﻠﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي "ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ"" ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺳﺪﺳﺎزي"" ،ﺗﺄﻣﻴﻦ،
اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺷﺮب"" ،ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ"" ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ" ،در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر
و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻛﺎدر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاري ،و ﻧﺮماﻓﺰاري
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﻓﺘﺨﺎر اﻳﻦ را دارد ﻛﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮﻓﻘﻲ را در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﻴﻬﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،در ﭘﻨﺞ ﺗﺨﺼﺺ زﻳﺮ داراي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي در
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي  2 ،1و 3اﺳﺖ:


”ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ“



”ﺳﺪﺳﺎزي“



”ﻛﺸﺎورزي ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و داﻣﭙﺮوري“




”ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب“

”ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ“

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎل ﻛﻨﺘﺮل

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎل ﻛﻨﺘﺮل در ﺳﺎل  1385ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻗﻼم ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺸﻮر اﻋﻢ از ﺷﻴﺮآﻻت ،اﺗﺼﺎﻻت و ﻟﻮﻟﻪ )ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (DINﺑﺎ اﻧﻮع
ﻣﺘﺮﻳﺎل )ﭼﺪﻧﻲ ،ﻓﻮﻻدي ،ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ،اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ و  ( ...و در ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ )از ﻓﺸﺎر
 3ﺑﺎر ﺗﺎ  100ﺑﺎر و اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (ANSIﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﺷﻔﺎن ﻧﻴﻠﻔﺎم

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﺷﻔﺎن ﻧﻴﻠﻔﺎم از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮك ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
اﺻﻔﻬﺎن ،در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻜﻴﺞﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ،ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻏﺸﺎﻳﻲ
)ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن( و اﺟﺮاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري ﻓﺎﺿﻼب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭘﻜﻴﺞﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب از ﻇﺮﻓﻴﺖ  10ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺗﺎ  6000ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﻪﺻﻮرت
ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺑﺪون ﺑﻮ ﺑﻮدن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎي
ﻛﻤﺘﺮ ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ،
داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و آﺑﻴﺎري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺮي ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )ﺑﻴﺶ از  100ﻣﻮرد( ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
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دوﻣﯿﻦ

National Conference on Demand

Supply of Drinking Water and Sanitation

2nd

و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي آب ﺷﺮب و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﮐﻨﮕﺮه:
ﺗﺄﻣﯿﻦ ،اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ آب

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

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

 22اﻟﯽ  24آﺑﺎن ﻣﺎه 1397

ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎ  24ﺷﻬﺮﯾﻮر 1397

ارﺗﻘﺎء ،ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب

www.iwwa-conf.ir

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

info@iwwa-conf.ir
@iwwsec

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

آدرس دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ :اﺻﻔﻬﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ،ﻃﺒﻘﻪ 1
ﺗﻠﻔﺎﮐﺲ031-33912742 :
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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

ﻫﺪف

National Conference on Demand

Supply of Drinking Water and Sanitation

ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺟﻤﻊ
ﺑﻬﺮه

ﻓﻨﺎور

ارﺗﻘﺎء

ﻣﺪﯾﺮ

روﯾﮑﺮ

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.

ﺑﻮﻣﯽ

ﺗﺠﺎرب

ارزﯾﺎ

ﺑﻪ ﻣ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﮐﺎرﮔ

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

ﮐﻪ ﺛ

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

ﻧﻤﺎﯾﺸ
آب
روي

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ

ﮐﺎرﮔ

ﻫﺰﯾ

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

ﺷ

ﺷﺮ

دﺑﯿﺮ :دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺣﯿﺪرﭘﻮر
دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ :دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭼﻤﻨﯽ
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2nd

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

 22اﻟﯽ  24آﺑﺎن ﻣﺎه 1397

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

ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎ 1397 /6 /24

ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب

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

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

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

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

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*

ﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن(
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

ﻫﯿﺌﺖ داوران

* 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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اعضای حقوقی انجمن
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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 اینصورت 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 :باید دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.
֍ واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی :باید یکسان و
شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد که موضوع

نویسندگان محترم پس از آمادهسازی مقاله مطابق راهنمای
تدوین مقاالت ،از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک مجله علوم
و مهندسی آب و فاضالب به آدرس  jwwse.irمیتوانند وارد
صفحه شخصی خود شده و با تکمیل بخشهای مربوطه ،مقاله
خود را ارسال نمایند.
توجه به نکات زیر در ارسال مقاله ضروری است:
 ارسال مقاله منحصرا از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیکمجله علوم و مهندسی آب و فاضالب انجام میشود.
 نویسندهای که برای بار چندم اقدام به ارسال مقاله مینماید،حتما باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود نسبت به ارسال
مقاله اقدام نموده و به هیچ عنوان دوباره در سامانه ثبت نام
نکند.
 وارد کردن اسامی تمامی نویسندگان در سامانه و در محلمربوط به مشخصات نویسندگان مقاله ،الزامی است.
 نویسندگان در طی مراحل ارسال مقاله ،در قسمت نامه بهسردبیر ،متعهد می شوند که مقاله صرفا برای مجله علوم و
مهندسی آب و فاضالب تهیه شده و برای چاپ یا ارزیابی به
مجله دیگری ارائه نشده است.
 نویسندگان در قسمت ارسال فایلها با ارسال یکفایل  wordکه به امضای همه نویسندگان رسیده است ،حق
چاپ مقاله را به مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب واگذار
مینمایند .در غیر این صورت مقاله در روند داوری قرار نخواهد
گرفت.
 فایلهایی که نویسنده در مرحله اولیه ارسال میکنند شاملفایل  wordمقاله بدون نام نویسندگان ،فایل  Pdfبدون نام
نویسندگان ،فایل مشخصات کامل نویسندگان و فایل اصلی
شکلها در محیط نرمافزاری مربوطه است.
֍ دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت
مجله علمی -ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب به زبان
فارسی و با چکیده انگلیسی چاپ میشود .تعداد صفحات مقاله
کامل و نیز مروری حداکثر  12صفحه و یادداشت فنی بین 4
تا  6صفحه قابل چاپ است .الزم به ذکر است که مقاله ارسالی
نباید همزمان در مجله دیگری چاپ شده یا تحت داوری باشد.
֍ نویسنده مسئول مقاله به هنگام ثبت مقاله ،فایلهای
زیر را برای دفتر مجله از طریق سامانه ارسال مینماید:
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تحقیق ،بیشتر پیرامون آنها است.
֍ متن مقاله  :متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل
یک فایل  Wordبا قلم نازک  B Nazaninبا اندازه  12برای
زبان فارسی و قلم  Times New Romanبا اندازه  10برای
زبان انگلیسی و با فاصله بین خطوط  1/5سانتیمتر به
صورت تک ستونی و یک فایل با فرمت  pdfارائه میشود.
فایل  wordمقاله ،یک مقاله کامل و شامل تمامی اجزای
ضروری است ،با این تفاوت که محل ارائه تمامی شکلها و
جدولها در انتهای فایل  wordاست و فقط محل ارجاع آن ها در
متن اصلی جانمایی میشود .در فایل  ،pdfمقاله به صورت کامل
و با جانمایی درست شکلها و جدولها ارائه شود .همان طور
که اشاره شد ،در هر دو فایل  wordو  pdfاسامی و مشخصات
نویسندگان به طور کامل حذفمیشوند.
متن مقاله شامل بخشهای چکیده ،مقدمه ،مواد و روشها
(روش تحقیق) ،نتایج و بحث ،نتیجهگیری و مراجع و همچنین
شکلها و جدولها است .در صورت لزوم ،بخش قدردانی و بخش
پی نوشتها در انتهای مقاله و قبل از بخش مراجع نوشته میشود.
بخشهای مختلف متن و همه صفحات و همین طور تمام سطرها
به ترتیب شمارهگذاری میشوند.
 معادل انگلیسی کلمات فارسی که نیاز به توضیح به زباناصلی دارد ،وقتی برای اولین بار در مقاله به کار میروند ،به
صورت پی نوشت در انتهای مقاله قبل از لیست مراجع درج
میشوند .شماره پینوشت ها در هر صفحه با گذاردن شماره
فارسی در گوشه باالی آخرین حرف از کلمه ،در متن مشخص
میشود و به صورت مسلسل ادامه مییابد.
֍ 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
خ علی شهر اصفهان در سال  .۱۳۹۵در
در تصفیه خانه بابا شی 
ضمن اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است ،به
مرجع مورد نظر در آخر عنوان جدول یا شکل اشاره میشود
و مشخصات مأخذ در بخش مراجع درج میشود .همچنین
ارسال فایل اصلی شکلها در محیط نرمافزاری بههمراه کاربرگ
دادههای نمودار نیز ضروری است .در فایل  pdfمقاله ،تمامی
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شکلها و جدولها در محل خودشان در متن مقاله جانمایی
میشوند.
 در صورتیکه در مقاله از عکس استفاده شده باشد ،ارسالفایل اصلی آن الزامی است.
 در مورد نمودارهایی که با نرمافزارهای تخصصی تهیه شدهاند،ارسال کاربرگ دادههای رسم نمودار نیز ضروری است.
֍ معادالت :معادالت به صورت خوانا با حروف و عالئم مناسب
با استفاده از  Microsoft Equationتهیه میشوند .واحدها بر
حسب واحد بینالمللی ( )SIو معادالت بهترتیب شمارهگذاری
میشوند.
֍ مراجع :نگارش مراجع در این مجله بر اساس شیوه
مرجعنویسی هاروارد است .در متن مقاله به منظور اشاره به
مرجع به صورت انگلیسی یا فارسی (نویسنده ،سال) عمل
میشود و در انتهای مقاله مرجعنویسی به صورت الفبایی است.
ارجاع در داخل متن به بیش از یک مرجع در کنار هم ،به این
صورت است که مراجع با نقطه ویرگول (;) از هم جدا میشوند.
الزم به ذکر است که همه مراجع فارسی انگلیسی به ترتیب ارائه
میشوند .فقط مراجعی که در متن مقاله به آن ها اشاره شده
است ،در بخش مراجع آورده میشوند .تاکید میشود که در
بخش فهرست مراجع نام تمامی مجالت ،انتشارات ،موسسات،
کنفرانسها و غیره بهصورت کامل درج میشود و از بهکار بردن
نام اختصاری آن ها ( )Abbreviationخودداری میشود .در
متن مقاله نام نویسندگان مراجع فارسی (به صورت فارسی) و
مراجع انگلیسی (به صورت انگلیسی) نوشته میشود .در 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 میشود.
֍ مقاله غیر انگلیسی:

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