اخبار انجمن
فعالیتهای عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سه ماهه سوم سال  1397به شرح زیر است:
֍ مالقات رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران با مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ()1397/07/01
֍ برپایی غرفه انجمن در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضالب (مهر )1397
֍ انجام مرحله نهایی داوری مقاالت دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران به صورت حضوری در دانشگاه صنعتی اصفهان
()1397/07/12
֍ برگزاری پانزدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ()1397/07/17
֍ برگزاری بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()1397/07/24
֍ جلسه مشترک رئیس هیئت مدیره انجمن با هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب و فاضالب ()1397/07/24
֍ انتشار اولین شماره از دوره سوم نشریه علمی  -ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب
֍ برگزاری شانزدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران در روز پنجشنبه  26مهر 1397
با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان اصفهان در محل شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان و جلسه با کمیتههای اجرایی در دانشگاه صنعتی اصفهان
֍ برگزاری هفدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران با حضور ریاست محترم دانشگاه
صنعتی اصفهان ()1397/08/09
֍ برگزاری بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()1397/08/11
֍ برگزاری پنجمین جلسه هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب ()1397/08/11
֍ برگزاری هجدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()1397/08/20
֍ برگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی ( 22تا
 24آبان ماه ،دانشگاه صنعتی اصفهان)
֍ برگزاری مجمع عمومی سالیانه و انتخاب اعضای دومین دوره هیئت مدیره و بازرسین انجمن آب و فاضالب ایران ()1397/08/22
֍ برگزاری نمایشگاه جانبی دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و
بهداشتی ( 22و  23آبان ماه ،دانشگاه صنعتی اصفهان)
֍ تقدیر از اساتید پیشکسوت نمونه کشوری در دومین کنگره علوم و مهندسی آب فاضالب ایران ()1397/08/23
֍ انجام سومین دوره مسابقه پایاننامه برتر و اعطای جوایز نفرات برتر در دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ()1397/08/23
֍ تقدیر از مقاالت برتر دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()1397/08/23
֍ انجام دو بازدید تخصصی از تصفیهخانههای فاضالب اصفهان و شهرک صنعتی مورچه خورت ()1397/08/24
֍ انتخاب و تقدیر از آقایان دکتر ناصر طالب بیدختی ،دکتر کاوه حریری اصلی و دکتر ستار صالحی (از اعضای محترم هیئت مدیره
و کمیتههای تخصصی انجمن) بهعنوان پژوهشگر نمونه در مراسم هفته پژوهش ،بهترتیب در استانهای فارس و گیالن و دانشگاه آزاد
اسالمی گرمسار
֍ برگزاری بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()1397/09/21
֍ مشارکت و برپایی غرفه انجمن در دومین همایش ملی اقتصاد آب ،اتاق بازرگانی تهران ()1397/9/20
֍ انتشار خبرنامه ماهانه انجمن (شمارههای  31تا )33

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مطالب این شماره:

اطالعات تماس:

info@irwwa.ir

 اخبار انجمن

829-99389388

 رویدادهای پیشرو

نشانی پستی:

 اخبار صنعت

تهران ،خیابان

طالقانی ،بین خیابان،
قدس و وصال ،پالک

 ،928طبقه  ،9واحد 7

همکاران خبرنامه:

نشانی تلگرام:

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

https://telegram.me/
IRWWA94

نشانی :linkedin

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

سخن اول:

بیش از سه سال است که در قالب انجمن آب وفاضالب ایران همراه
شما برزگواران همیشه همراه هستیم .در این سه سال تالش اعضا
هیات مدیره انجمن همه در راستای ارتقا جایگاه علمی و تخصصی
انجمن در صنعت و دانشگاه بوده است و کسب رتبه باالی انجمن در
ارزیابی های وزارت علوم تنها پس از سه سال تاسیس موید این مطلب
است .بی شک دستیابی به این مهم بدون همراهی شما بزرگواران
امکان پذیر نبوده است .منتظر دیدار همه شما در مجمع عمومی انجمن
در  22آبان ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان هستیم.

کدام یک از رویکردهای زیر در اولویت هستند:
 -9روشهای تکنولوژیکی

 -2روشهای فرهنگی و آموزشی

 -3روشهای متکی بر اعمال قوانین تنبیهی و
تشویقی

لطفا شماره گزینه منتخب خود را بیه آدرس
ایمیل  comp.irwwa@gmail.comتیا
 22آبان ارسال فرمایید .در قسمت subject
ایمیل ،شماره مسابقه را وارد کنید .در پیاییان
هر ماه به نفر برگزیده به قید قرعه هیدییه ای

خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران

ویژه نامه

خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران

مسابقه شماره 98
در راستای کاهش و مدیریت مصرف آب به نظر شما
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مطالب این شماره:

 اخبار انجمن
 رویدادهای پیشرو
 اخبار صنعت
 فناوری

اطالعات تماس:

info@irwwa.ir

829-99389388

نشانی پستی:
تهران ،خیابان

طالقانی ،بین خیابان،
قدس و وصال ،پالک

همکاران خبرنامه:

برگزارکنندگان

سخن اول :خداوند بزرگ را شاکرم که دو سال پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین کنگره

علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران در آذرماه سال  5931توسط انجمن آب و فاضالب ایران

و با مشارکت دانشگاه تهران و حمایت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،توفیق یافتیم

که دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران و دومین همایش مدیریت عرضه و

تقاضای آب شرب و بهداشتی را در سال  ، 5931با مشارکت دانشگاه صنعتی اصفهان و

اطالعات تماس:
info@irwwa.ir

825-99935938

نشانی پستی:

حمایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برگزار

تهران ،خیابان

هدف اصلی کنگره های علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ایجاد فضایی برای ارائه

خیابان ،قدس و

نماییم.

آخرین دستاوردهای دانش آب و فاضالب ،تجربیات موجود در صنعت آب و فاضالب کشور و

تبادل آرا و نظرات دانشگاهیان و محققین ،مدیران و کارشناسان شرکت های آب و فاضالب،
مهندسین مشاور ،پیمانکاران و سازندگان تجهیزات آب و فاضالب برای یافتن راه حل های

بهینه برای دغدغهها و کمبودهای موجود در حوزه علوم و مهندسی آب و فاضالب است.

انجمن آب و فاضالب ایران برآن است زمینه ای فراهم آورد تا اساتید ،دانشجویان و

محققان دانشگاه های کشور بتوانند بیش از پیش با کارشناسان و مدیران دستاندرکار صنعت

آب و فاضالب کشور نزدیک و همراه شوند و ضمن ارائه آخرین دستاوردها در حوزه علم و

طالقانی ،بین

وصال ،پالک ،923
طبقه  ،9واحد 1

نشانی تلگرام:
https://
telegram.me/
IRWWA94

فناوری ،با نیازها و مشکالت این صنعت بیشتر آشنا شده و جهت گیری تحقیقاتی کشور

بهصورت کاربردی در راستای حل مسائل و مشکالت این حوزه شکل گیرد.
مسعود تابش

رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران
و رئیس شورای سیاستگذاری کنگره

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

دکتر سارا نظیف
دکتر مسعود تابش
مهندس سییید ادیمیدر یا
شاهنگیان
سروش تابش

نشانی :linkedin

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

 ،928طبقه  ،9واحد 7
نشانی تلگرام:

https://telegram.me/
IRWWA94

نشانی :linkedin

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

سخن اول:

با همت و یاری اعضای همیشه همراه انجمن ،دومین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن برگزار شد .بر خود الزم
می دانیم تا مراتب درود و قدردانی خود را نثار شما بزرگواران نماییم .هیات مدیره انجمن با امید و همراهی شما،
مصمم تر از پیش در راه تحقق اهداف انجمن تالش نموده و دست همراهی و کمک یکایک شما عزیزان را
می فشارد .امیدواریم در این دوره بتوانیم با راهاندازی کمیتههای تخصصی و برنامههای پربارتر همراهی نزدیکتری
با شما داشته باشیم.
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گزارش برگزاری مجمع عمومی سالیانه
جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن آب و فاضالب ایران (نوبت دوم) روز سه شنبه  22آبان همزمان با دومین کنگره علوم و مهندسی
ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
آب و فاضالب ایران تشکیل شد .در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد توسط آقای دکتر تابش و گزارش مالی توسط آقای دکتر
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻳﺮان )ﻧﻮﺑﺖ دوم( روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  22آﺑﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و
صفوی ،انتخابات هیئت مدیره و بازرسین با حضور نماینده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد .نتایج انتخابات بهترتیب آرای
ﻓﺎﺿﻼب اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺗﺎﺑﺶ و ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺻﻔﻮي ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اخذ شده به شرح زیر است:
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ آراي اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺎﺑﺶ

دﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز

)رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه(

دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺻﻔﻮي

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن
)ﺧﺰاﻧﻪ دار(

)ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ(

دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﺠﺎديﻓﺮ

ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﻗﺘﺼﺎدي

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر و
اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺷﻬﺮﻳﺎر
)ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل(

ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻗﺎﻧﻊ

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر

دﻛﺘﺮ رﺣﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ

اﺳﺘﺎﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﻢ
)ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل(

)ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ(

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ زاده

دﻛﺘﺮ ﺳﺎرا ﻧﻈﻴﻒ

اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
)دﺑﻴﺮ(

رﺋﻴﺲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻦ

ﺷﺮﻛﺖ آب وﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
)ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل(

دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻠﻴﻠﻲ ﻗﺎﺿﻲ
زاده

اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﻲ

دﻛﺘﺮ ﻣﻴﻼد ﻟﻄﻴﻔﻲ

اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
)ﺑﺎزرس اﺻﻠﻲ(

)ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ(
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎس ﭘﻴﺮاﻳﻨﺪه

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور
ﻃﺮح و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻫﻨﺮي

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور
آﺑﺮان

)ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ(

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

)ﺑﺎزرس ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل(
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تقویم کنفرانس های داخلی و خارجی
داخلی
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲهای
کنفرانس
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي داﺧﻠﻲ

ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري
ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪه
ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري
ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪه
 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ-ﺗﻬﺮان
 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ-داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

http://www.ichec.ir/
http://www.ichec.ir/

1397  ﺑﻬﻤﻦ4  ﺗﺎ2
1397  ﺑﻬﻤﻦ4  ﺗﺎ2

http://www.hwater.ir/
http://www.hwater.ir/

1397  ﺑﻬﻤﻦ29
1397  ﺑﻬﻤﻦ29

ﻫﻤﺪان
ﻫﻤﺪان

http://conf.isc.gov.ir/atee97/fa/
http://conf.isc.gov.ir/atee97/fa/

1397  اﺳﻔﻨﺪ5
1397  اﺳﻔﻨﺪ5

ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان

http://www.11-ncce.ir/
http://www.11-ncce.ir/

اردﻳﺒﻬﺸﺖ
1111
 ﺗﺎ10
اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 ﺗﺎ10
1398
1398

ﺷﻴﺮاز
داﻧﺸﮕﺎه
،ﺷﻴﺮاز
ﺷﻴﺮاز
داﻧﺸﮕﺎه
،ﺷﻴﺮاز

ﻋﻨﻮان ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻋﻨﻮان ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان
ﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان
،دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
،دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف آب
ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف آب
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي
ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ اﻳﺮان
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ اﻳﺮان
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻣﻠﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻛﻨﮕﺮهﻣﻠﻲ
ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦﻛﻨﮕﺮه
ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ
ﺷﻴﺮاز
داﻧﺸﮕﺎهﺷﻴﺮاز
داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻤﺮان
ﻋﻤﺮان

ﺧﺎرﺟﻲ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻫﺎيﺧﺎرﺟﻲ
ﻫﺎي
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
خارجی
های
کنفرانس
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺳﺎﻳﺖ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺳﺎﻳﺖ

ﺑﺮﮔﺰاري
ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺮﮔﺰاري
ﺗﺎرﻳﺦ

ﺑﺮﮔﺰاري
ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﮔﺰاري
ﻣﺤﻞ

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

1313
- 16
2019
- 16January
January
2019

Manila,
Manila,Philippines
Philippines

https://8thswimpoolspa.sciencesconf.org/
https://8thswimpoolspa.sciencesconf.org/

1919
- 22
2019
- 22March
March
2019

Marseille,
Marseille,France
France

https://www.wasserhttps://www.wasserberlin.com/Homepage.html
berlin.com/Homepage.html

2626
– 28
March
2019
– 28
March
2019

Berlin,
Berlin,Germany
Germany

www.iws2019.org
www.iws2019.org

7 –7 9– April
2019
9 April
2019

Kampala,
Kampala,Uganda
Uganda

www.wef.org
www.wef.org

7 –7 10
May
2019
– 10
May
2019

Fort
FortLauderdale,
Lauderdale,
Florida,
Florida,USA
USA

http://iwa-let.org/
http://iwa-let.org/

1010
– 14
June
2019
– 14
June
2019

Edinburgh,
Edinburgh,United
United
Kingdom
Kingdom

http://iwareuse2019.org/
http://iwareuse2019.org/

1616
– 20
2019
– 20June
June
2019

Berlin,
Berlin,Germany
Germany

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

– 21June
June
2019
1919
– 21
2019

Rhodes,Greece
Greece
Rhodes,

https://mtc2019.sciencesconf.org/
https://mtc2019.sciencesconf.org/

– 27June
June
2019
2323
– 27
2019

Toulouse,France
France
Toulouse,
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ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻋﻨﻮانﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻋﻨﻮان
Efficient
Efficient2019
2019– –The
The10th
10thIWA
IWA
Specialist
Conference
Specialist Conferenceonon
Efficient
EfficientUrban
UrbanWater
Water
Management
Management
8th
8thInternational
InternationalConference
Conferenceonon
Swimming
Pool
Swimming Pool&&Spa
Spa– –
Supported
Supported
Wasser
WasserBerlin
BerlinInternational
International
2019
2019– –Supported
Supported
1st1stIntermittent
IntermittentWater
WaterSupply
Supply
Conference
Conference
WEF/IWA
WEF/IWAResiduals
Residualsand
and
Biosolids
BiosolidsConference
Conference2019
2019
LET2019LET2019-The
The16th
16thIWA
IWA
Leading
LeadingEdge
EdgeConference
Conferenceonon
Water
Waterand
andWastewater
Wastewater
Technologies
Technologies
12th
12thIWA
IWAInternational
International
Conference
ConferenceononWater
Water
Reclamation
Reclamationand
andReuse
Reuse
10th
10thIWA
IWAInternational
International
SymposiumononWaste
Waste
Symposium
ManagementProblems
ProblemsininAgro–
Agro–
Management
Industries
Industries
9thIWA
IWASpecialised
SpecialisedMembrane
Membrane
9th
TechnologyConference
Conference&&
Technology
ExhibitionforforWater
Waterand
and
Exhibition
Wastewater
Treatment
and
Wastewater Treatment and
Reuse
Reuse
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 اردﻳﺒﻬﺸﺖ11  ﺗﺎ10
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ﺗﻬﺮان

ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ اﻳﺮان

 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز،ﺷﻴﺮاز

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻋﻤﺮان

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري

http://iwa-youngwaterprofessionals.org/
https://efficient2019.org/
https://www.ad16conference.com/

23 – 27 June 2019
13 - 16 January 2019
23 – 27 June 2019

Toronto, Canada
Manila, Philippines
Delft, Netherlands

https://8thswimpoolspa.sciencesconf.org/
http://eventos.uva.es/23274/detail/iwalgae2019.html
https://www.wasserberlin.com/Homepage.html

19 - 22 March 2019
1 – 2 July 2019

Marseille, France
Valladolid, Spain

26 – 28 March 2019

Berlin, Germany

www.iws2019.org
http://www.winery2019.com/

73––95April
2019
July 2019

Kampala,
Uganda
Mons, Belgium

www.wef.org

7 – 10 May 2019

Fort Lauderdale,
Florida, USA

https://water2019.jp/en/
http://iwa-let.org/

9 – 11 July 2019
10 – 14 June 2019

Yokohama, Japan
Edinburgh, United
Kingdom

http://www.spn9.dk/

27 – 30 August 2019

Aalborg, Denmark

http://iwareuse2019.org/
http://www.watermatex2019.org/

16 – 20 June 2019
1 – 4 September 2019

Berlin,
Germany
Copenhagen,
Denmark

http://conference.intcatch.eu/
http://agro2019.itu.edu.tr/

4 19
– 6–September
2019
21 June 2019

London, United
Rhodes,
Greece
Kingdom

http://www.iwarr2019.org/

8 – 12 September 2019

Venice, Italy

https://mtc2019.sciencesconf.org/
http://conferences.ju.edu.jo/en/IWA5/Home.
aspx

23 – 27 June 2019
11 – 13 September
2019

Toulouse, France

http://www.hrwm.eu/

15 – 20 September
2019

http://www.waterloss2019.org/index.php/en/
https://lesampi2019.com/upload/

22 – 24 September
2019
23 – 27 September
2019

Dead Sea, Jordan

Vienna, Austria
Bucharest, Romania
Vancouver, Canada

http://iwa-ywp.eu/

1 - 5 October 2019

Prague, Czech
Republic

http://iwa-nom7.org/index.html

7 – 10 October 2019

Tokyo, Japan

http://iwaodours2019.csp.escience.cn/

14 - 16 October 2019

Hangzhou, China

http://www.micropol2019.org/

20 – 23 October 2019

Seoul, South Korea
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ﻋﻨﻮان ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
Efficient
2019 –Young
The 10th
IWA
International
Water
Specialist Conference
on
Professionals
Conference
Urban
Water on
16th Efficient
IWA World
Conference
Management
Anaerobic
Digestion
8thIWA
International
Conference
Conference
on Algal on
Swimming and
PoolStabilisation
& Spa –
Technologies
Supported Treatment
Ponds for Wastewater
and Resource
Recovery
Wasser
Berlin International
– Supported
9th IWA2019
Specialized
Conference
onIntermittent
SustainableWater
Viticulture,
1st
Supply
WineryConference
Wastes and Agriindustrial Residuals
Wastewater
WEF/IWA
and
Management
Biosolids Conference 2019
The 11th International
LET2019- The 16th IWA
Symposium on Water Supply
Leading Edge Conference on
Technology – Supported
Water and Wastewater
9th International
Conference on
Technologies
Sewer
Processes
and Networks
12th IWA International
10th
IWA
Symposium
Conference on Wateron
Modelling
andand
Integrated
Reclamation
Reuse
Assessment
10th IWA International
Smarter
Catchment
Symposium
onMonitoring,
Waste
Cleaner
WatersSupported
Management Problems
in Agro–
3rd IWA Resource
IndustriesRecovery
ConferenceMembrane
9th IWA Specialised
5th
IWA
TechnologyInternational
Conference &
Symposium
on Water
Water and
and
Exhibition for
Wastewater
Technologies
Wastewater Treatment andin
Ancient Civilizations:
Reuse Evolution
of Technologies from Prehistory
to Modern Times
20th International Symposium
on Health Related Water
Microbiology
Regional Water Loss
Conference
LESAM/PI 2019
11th IWA EE YWP Conference:
Water for All, Water for Nature,
Reliable Water Supply,
Wastewater, Treatment and
Reuse
The 7th IWA Specialist
Conference on Natural Organic
Matter in Water
8th IWA Odour and VOC/Air
Emissions Conference
11th Micropol & Ecohazard
Conference 2019

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

اعضای حقوقی انجمن

اﻋﻀﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺠﻤﻦ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻠﻴﻞ آب ﭘﺎﻳﺪار
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ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻠﻴﻞ آب ﭘﺎﻳﺪار

اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل  1392ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ و داراي رﺗﺒﻪ  5آب اﺳﺖ.
از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ ﭘﺮوژه ﻓﺎﺿﻼﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ-
درﻣﺎﻧﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺒﻨﻲ ،ﻓﻠﺰي ،ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي ،ﻏﺬاﻳﻲ و داروﻳﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻂﻣﺸﻲ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺣﻔﻆ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺮب و آﻛﺎدﻣﻴﻚ اﺳﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻓﺎﺿﻼب اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ داراي ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري آﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﻴﺪ ﻳﺎس ﻓﺮاز

اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻚ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻳﺪدار و ﺑﺪون ﻳﺪ ﺑﻪروش ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ روزاﻧﻪ
 120ﺗﻦ و ﺧﻠﻮص  %99/9ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي "دﻟﭽﺴﺐ" و "ﻟﻮﻧﻮس" ﺑﻮده و داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎي
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻲ & ISO 22000, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CE
 HALALو ﻣﺠﻮز  17025آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ )آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﻤﺪ اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو(
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻃﺮف اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي 1394 ،1393
و  1395ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ اﻓﺘﺨﺎراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ دارد .از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻚﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮهاي ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻟﺒﻨﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ،ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي
ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮراك دام ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﻧﺴﺎﺟﻲ و رﻧﮕﺮزي ،ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮﻳﻨﺪه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎﻧﻲ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ ﻧﻤﻚ و ﻳﺎ ﺳﭙﺘﻴﻚ اﺷﺎره ﻛﺮد .ﺑﺨﺸﻲ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد.
ﺷﺮﻛﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺳﻨﺠﺶ اﻓﺰار آﺳﻴﺎ

اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل  1378ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزرات ﻧﻴﺮو و وزارت ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ،آﻏﺎز ﺑﻪﻛﺎر ﻛﺮد .اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ آن در ﭼﻬﺎر ﺻﻨﻌﺖ آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲﻫﺎ و ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را
اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺻﻨﻌﺖ آب ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻨﺘﻮر آب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﭼﺎهﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻨﺘﻮر آب ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ،ﻗﺮاﺋﺖ از راه
دور ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي آب و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺗﻮزﻳﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد.
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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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