اخبار انجمن
فعالیتهای عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سه ماهه دوم سال  1397به شرح زیر است:
֍ برگزاری هشتمین جلسه کمیته تخصصی «تلفات آب» انجمن روز چهارشنبه  13تیر در حضور آقای مهندس پاکروح معاونت
محترم راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
֍ برگزاری یازدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران روز یکشنبه  18تیر
֍ برگزاری بیست و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران روز چهارشنبه  20تیر
֍ دریافت کاپ طالی جهان توسط عضو انجمن آب و فاضالب ایران در جشنواره بین المللی زنان مخترع ( 2018سرکار خانم دکتر
باغبان و سرکار خانم دکتر هوشمند)
֍ انتشار چهارمین شماره در سال دوم نشریه علمی  -ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب
֍ مالقات رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب با مدیرعامل آبفای اصفهان
֍ مالقات رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران با مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان
֍ برگزاری دوازدهمین جلسه شورای سیاستگذاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب
֍ مالقات رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب با مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضالب کشور
֍ عضویت انجمن آب و فاضالب ایران در کمیته ملی آب و فاضالب (کمیته ایرانی  )IWAو شرکت در جلسه این کمیته.
֍ برگزاری سیزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران روز سه شنبه  30مرداد
֍ فراخوان سومین دوره انتخاب پایان نامه برتر
֍ برگزاری دهمین جلسه کمیته تلفات آب انجمن آب و فاضالب ایران در حضور خانم دکتر زهرایی مدیرکل محترم دفتر مدیریت
مصرف و بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو روز یکشنبه  4شهریور
֍ مالقات رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران با آقای دکتر فاضلی مشاور محترم وزیر نیرو
֍ مالقات رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران با رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب
֍ مالقات رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران با دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران ”ستصا“
֍ برگزاری چهاردهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران روز چهارشنبه  21شهریور
֍ مالقات رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران با آقای مهندس حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب روز سه
شنبه  27شهریور
֍ انتشار سه شماره خبرنامه انجمن به صورت ماهانه
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سخن اول:

سخن اول:
این روزها بحث کمبود آب و لزوم استفاده صحیح از آب بسیار داغ است و مزید بد
گ مای ش ی روزهای تابستان ش ه است .در کنار اینکه وظیفه تک تک ما سعی در
کاهش میزان مص ف است این سوال پیش می آی که آیا می توان بدرد ه وری آب
تامین ش ه را بیش از پیش افزایش داد؟ آیا امکان دارد از پساب های تدولدید ی در
ب خی مصارف در یک مجموعه مسکونی و یا اداری و تجاری در همان جا اسدتدفداده
نمود؟ تج بیات پیاده سازی ش ه در کشورهای مختلف نشان می ه که با تغیی اتدی
در سیستم لوله کشی و دقت نظ در انتخاب مصارف این ام ش نی و بسیار مدفدید
خواه بود .پیاده سازی این ام در کشور به نظ می س دی یا زود به گدزیدنده ای
غی قابل انکار تب یل خواه ش که الزم است از ام وز ب ای آن تمری ات الزم در نظ
گ فته شود.
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در مهندسی زیر ساختهای آبی همواره سعی بر آن بوده است که با ارتقای اطمینان پذیری
سیستمها حتی االمکان از وقوع شرایط نامطلوب جلوگیری شود و اصطالحا سعی بر مقاوم
سازی این سیستم ها بوده است .اما تجربیات سال های اخیر در کشورهای مختلف مشخص
نموده که عدم قطعیتها و تغییرات شرایط محیطی به شدت میتواند این رویکردها را به
چالش کشیده و آسیبهای جدی را متوجه سیستم نماید .مانند این که سیستم مدیریت
سیالبی برای دوره بازگشت  0111ساله طراحی شده و به ناگاه با سیالبی فراتر از آن مواجه
می شود و با شکست چنین سیستمی خسارتها بسیار فراتر از آن است که بتوان به بازسازی
سیستم در زمانی معقول پرداخت .لذا به نظر میرسد ساخت زیرساختهایی با تاب آوری و
انعطاف پذیری باال از اولویت بیشتری برخوردار است که هر چند ممکن است به صورت
متناوب خساراتی را متوجه سیستم کنند اما از خسارات بسیار گسترده و عظیم به شدت

به نظ شما برت یدن فادای مشدارکدت بدخدش
خصوصی در صنعت آب و فا الب کشور چیست؟

 -1ساخت شبکه های توزیع آب
 -2توسعه شبکه های فا الب
 -3ساخت و بر ه ب داری از تصفیه خانه های آب و
فا الب
 -4توسعه و م ی یت منابع تامین آب

لطفا شماره گزینه منتخب خود را به آدرس ایمیدل
 comp.irwwa@gmail.comتا  21تی ارسال
ف مایی  .در قسمت  subjectایمیل ،شماره مسابقه
را وارد کنی  .در پایان ه ماه به نف ب گزی ه به قی
ق عه ه یهای اعطا میشود.

خواهند کاست.
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به نظر شما در طراحی ایمن یک زیرساخت آبی کدام یک از
موارد زیر ارجح است:
 -0در نظر گرفتن دوره بازگشتهای باالتر
 -2در نظر گرفتن دوره بازگشتهای پایین با فراهم کردن
امکان بازگشت سریع سیستم
 -3در نظر گرفتن آموزش برای مواجهه با بحران برای
اثرپذیران به همراه دوره بازگشت متناسب با بودجه موجود
لطفا شماره گزینه منتخیب خیود را بیه آدرس اییمییی
 comp.irwwa@gmail.comتا  20تیر ارسال فرماییید.
در قسمت  subjectایمی  ،شماره مسابقه را وارد کنیید .در
پایان هر ماه به نفر برگزیده به قید قرعه هیدییه ای اعیطیا
میشود.
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نشانی تلگرام:

دکتر سارا نظیف
دکتر مسعود تابش
مهندس سییید احیمیدرضیا
شاهنگیان
سروش تابش

https://telegram.me/
IRWWA94

نشانی :linkedin

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

سخن اول:
صرفه جویی ،بهره وری ،راندمان ،استفاده بهینه ،مدیریت تقاضا و مصرف و  ...همه
ما کم و بیش با این عبارات و اصطالحات در ارتباط با آب برخورد داشته ایم و
برای ما آشنا هستند .ولی تا به حال از خود سوال کرده اید که هریک از این
عبارات چه مفاهیم و کاربردی دارند و کاربرد آنها چه پیامدهایی می تواند داشته
باشد؟ در شرایط کم آبی فعلی به منظور کاهش تبعات نامطلوب ناشی از آن،
کدام یک از این موارد و در چه شرایطی باید به کار برده شوند؟ به نظر می رسد
شاید آن چیزی که تالشها را برای حصول نتایج مطلوب در مواجهه با شرایط کم
آبی ناکام گذاشته است ،این است که اصول و راهکارهای مناسب در زمان و مکان
مناسب به کار برده نمیشوند .باید چشمها را شست ،جور دیگر باید دید.
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اگر هدف این باشد که تلفات آب موجود در سیستم توزیع
آب با استفاده از روشهای مختلف کاهش داده شود ،کدام یک
از مفاهیم زیر صحیح است:
الف) افزایش راندمان
ب) افزایش بهره وری
ج) صرفه جویی
د) ارتقای مدیریت مصرف
لطفا شماره گزینه منتخیب خیود را بیه آدرس اییمییی
 comp.irwwa@gmail.comتا  12مهر ارسال فرماییید.
در قسمت  subjectایمی  ،شماره مسابقه را وارد کنیید .در
پایان هر ماه به نفر برگزیده به قید قرعه هیدییه ای اعیطیا
میشود.

سال سوم ،شماره  ،2تابستان 1397

سخنرانیهای برگزار شده توسط اعضای انجمن در سال 1396
1396
اﻧﺠﻤﻦ
ایران،اﻋﻀﺎي
فاضالبﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
توسط اعضای انجمن در سال  1396به
ﺳﺎلشده
هایدرارائه
سخنرانی
ﻫﺎي آب و
انجمن
مطابق اطالعات جمع آوری شده از اعضای
شرح زیر است:
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻳﺮان ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﺎل 1396
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﻋﻨﻮان و ﻣﺤﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺗﺎﺑﺶ

ﻫﻤﺎﻳﺶ راهﻛﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ آب

آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺎﻧﻊ

ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮان آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻛﺸﻮر" ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻃﺮحﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ روﻳﻜﺮد آﺳﻴﺐﻫﺎ ،ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و وﺟﻮه ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب"

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺗﺎﺑﺶ

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ

اوﻟﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره آب ﻣﺸﻬﺪ

اوﻟﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره آب ﻣﺸﻬﺪ

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ
)ﺳﺨﻨﺮان ﻛﻠﻴﺪي(

دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﺎﻟﻲ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻮل و ﻧﻮآوري در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ،
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻮي

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺻﻔﻮي

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺻﻔﻬﺎن

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺻﻔﻮي

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺣﻮﺿﻪ زاﻳﻨﺪهرود ،داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺻﻔﻮي
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺻﻔﻮي

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻓﻼت ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻛﺎوه ﺣﺮﻳﺮي اﺻﻠﻲ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻛﺎوه ﺣﺮﻳﺮي اﺻﻠﻲ

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺟﻠﻴﻠﻲ ﻗﺎﺿﻲ زاده

اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف و ﻫﺪر رﻓﺖ آب ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اردوان ﻧﻴﻜﻨﺎم

ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺟﻬﺖ اﺻﻼح وﺿﻌﻴﺖ آب ﻛﺸﻮر در ﻫﻢاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آب و
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮر

ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ آرﺗﻤﻴﺲ ﻣﻌﺘﻤﺪي و
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﮔﻠﻮي

ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﭘﺴﺎب در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺒﺰ در ﻫﻢاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
آب و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮر ،ﺗﻬﺮان

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺗﺎﺑﺶ

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

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻛﺎوه ﺣﺮﻳﺮي اﺻﻠﻲ
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تقویم کنفرانس های داخلی و خارجی
داخلی
هایداﺧﻠﻲ
کنفرانسﻫﺎي
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري

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

 ﻣﻬﺮﻣﺎه20  و19

 داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ،ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

http://www.7wrmc.ir/fa/
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http://iwwa-conf.ir/
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 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن،اﺻﻔﻬﺎن

ﻋﻨﻮان ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
اوﻟﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺪل ﺳﺎزي وﻓﻨﺎوري ﻫﺎي
ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب

ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان
دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب
اﻳﺮان

خارجی
هایﺧﺎرﺟﻲ
کنفرانسﻫﺎي
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري

ﻋﻨﻮان ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

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

30 September - 4 October
2018

Valencia, Spain

16th International Conference of the
IWA Specialist Group on Wetland
Systems for Water Pollution Control

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

November 2018
2018
55 -- 88 November

Querétaro,
Querétaro,
Mexico
Mexico

http://waterenergynexus.org/
http://waterenergynexus.org/

14 -- 17
17 November
November 2018
2018
14

Salerno, Italy
Italy
Salerno,

http://www.nrr2018.org/
http://www.nrr2018.org/

18 -- 21
21 November
November 2018
2018
18

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

19 -- 22
22 November
November 2018
2018
19

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

27 -- 30
30 November
November 2018
2018
27

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

10 -- 12
12 December
December 2018
2018
10

https://efficient2019.org/
https://efficient2019.org/

13 -- 16
16 January
January 2019
2019
13
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Brisbane,
Brisbane,
Australia
Australia
Chiang Mai,
Mai,
Chiang
Thailand
Thailand
Frankfurt am
Frankfurt
am
Main,
Germany
Main, Germany
Vadodara,
Vadodara,
Gujarat
State,
Gujarat State,
India
India
Manila,
Manila,
Philippines
Philippines

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
Southeast Asia
Asia
1st
1st Latin
Latin American
American and
and Caribbean
Caribbean
Young
Young Water
Water Professionals
Professionals
Conference
Conference
2nd
Water
2nd Water Energy
Energy NEXUS
NEXUS
International
International Conference
Conference ––
Supported
Supported
Nutrient
Removal
Nutrient Removal and
and Recovery
Recovery
Conference
2018
–
Closing
Conference 2018 – Closing the
the Loop
Loop
3rd
3rd Regional
Regional IWA
IWA Diffuse
Diffuse Pollution
Pollution
Conference
Conference
Pretreatment
Pretreatment Industrial
Industrial Water
Water ––
Supported
Supported
IWA
IWA 6th
6th Regional
Regional Membrane
Membrane
Technology
Technology Conference
Conference
Efficient
Efficient 2019
2019 –– The
The 10th
10th IWA
IWA
Specialist
Specialist Conference
Conference on
on Efficient
Efficient
Urban
Urban Water
Water Management
Management
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 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن،اﺻﻔﻬﺎن

ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان
دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب
اﻳﺮان

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري

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

Marseille, France
Valencia, Spain

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

- 22 March
2019
30 19
September
- 4 October
2018
26 - 28 March 2019

http://www.iwaterbarcelona.com/en/home
http://iwareuse2019.org/

13 - 15 October 2018
16 - 20 June 2019

Barcelona, Spain
Berlin, Germany

http://water-ideas.com/2018/en/
http://agro2019.itu.edu.tr/

1719- -1921October
2018
June 2019

Bologna,Greece
Italy
Rhodes,

http://ingenieria.udea.edu.co/daal13eng/
https://mtc2019.sciencesconf.org/

21 - 24 October 2018
23 - 27 June 2019

Medellin,
Toulouse,
France
Colombia

http://iwareusethailand2018.org/
http://iwa-youngwaterprofessionals.org/

31 October - 2 November
23 - 272018
June 2019

Phuket Province,
Thailand
Toronto,
Canada

https://www.ad16conference.com/
http://www.lac-ywpconference.org/

27 June 2019
5 23
- 8 -November
2018

Delft,
Querétaro,
Netherlands
Mexico

http://eventos.uva.es/23274/detail/iwalgaehttp://waterenergynexus.org/
2019.html

14 - 117- November
2 July 20192018

Salerno, Italy
Valladolid,
Spain

http://www.iwa-network.org/events/thehttp://www.nrr2018.org/
11th-international-symposium-on-watersupply-technology-supported/
http://www.iwadp2018.nu.ac.th/

18 - 21 November 2018
9 - 11 July 2019
19 - 22 November 2018

Brisbane,
Yokohama,
Australia
JapanMai,
Chiang

http://www.spn9.dk/
http://dechema.de/en/industrialwater.html

27 - 30 August 2019
27 - 30 November 2018

http://www.iwarr2019.org/

8 - 12 September 2019

http://www.iwa-rmtc2018.in/
http://www.iwa-network.org/events/20thinternational-symposium-on-healthrelated-water-microbiology/
https://efficient2019.org/

15 - 20 September 2019
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Berlin, Germany

Thailand
Aalborg,
Frankfurt
Denmarkam
Main, Germany
Venice,
Italy
Vadodara,
Gujarat State,
India
Vienna,
Austria
Manila,
Philippines

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

Specialist Conference on Efficient
Urban Water Management

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

معرفی شرکت ها

ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻋﻀﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺠﻤﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎدﻳﺎب ﺗﺠﻬﻴﺰ

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎدﻳﺎب ﺗﺠﻬﻴﺰ از ﺳﺎل  1376ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺟﻬﺎن در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آب و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ،اﻗﻴﺎﻧﻮسﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ،آب و ﻓﺎﺿﻼب و
ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ .ﺧﻂ ﻣﺸﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺮماﻓﺰاري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻋﻤﻠﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻪﻣﺘﺮي
اﺳﺖ .اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،اراﺋﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار،
ﻧﺮماﻓﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﺨﺶ آب و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎدﻳﺎب ﺗﺠﻬﻴﺰ اﺳﺖ.
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﭘﺮﺷﻴﺎ ارس ﺟﻨﻮب

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﭘﺮﺷﻴﺎ ارس ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻧﻴﺮوي ﺟﻮان و ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮده،
در ﺳﺎل  1390در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب و
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻔﺖ و ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻣﺪاوم ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ آن ﺳﺎﺑﻘﻪ
درﺧﺸﺎن در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ،ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮده و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ
ﺧﺎص و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻈﺎرت ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻣﻮن )ﻫﭙﻴﻜﻮ(

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻣﻮن )ﻫﭙﻴﻜﻮ( در ﺳﺎل  1385ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ ،اﺟﺮا ،ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻤﺮاﻧﻲ و
ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺑﻪوﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ )آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز( و ﺻﻨﺎﻳﻊ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از
ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎزي اﻳﺮان )ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭼﺪن داﻛﺘﻴﻞ در ﻛﺸﻮر( و ﻧﻴﺰ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ داراي اﻋﺘﺒﺎرات
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ
ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﺮآﻻت و اﺗﺼﺎﻻت و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور
ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﻛﻠﻴﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮدن ﻃﺮح و ﭘﻴﺸﺒﺮد اﺻﻮﻟﻲ ﭘﺮوژه
را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺳﺘﺎد واﺣﺪ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻮاع روشﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و ﺑﻪ
ﺻﻮرتﻫﺎي  EPCF, EPC, PCو  ...را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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اعضای حقوقی انجمن
اﻋﻀﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺠﻤﻦ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻠﻴﻞ آب ﭘﺎﻳﺪار
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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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