
1398، بهار 1ال چهارم، شماره س  80  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

 اخبار انجمن

است: ریشرح زبه 1398سال  اولماهه در سه رانیعمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ا یهاتیاخبار و فعال

  رانیآب و فاضالب ا یعلوم و مهندس یجیترو - یعلم هیشماره از سال سوم نشر چهارمینانتشار

 (28/01/98) رانیانجمن آب و فاضالب ا رهیمد ئتیجلسه ه نیو نهم ستیب یبرگزار

 (28/01/98) ییو روستا یآب و فاضالب شهر ساتیبر تاس البیس ریتاث یبررس یبرا یاعالم آمادگ

 ای علوم آب و انتشار بیانیه درخصوص سیل اخیر اولین جلسه اتحادیه انجمنه

 (02/02/98) با مشاور معاونت آب و آبفا رانیانجمن آب و فاضالب ا رهیمد ئتیمالقات ه

 (10/02/98) آب انجمن افتیباز یتخصص تهیجلسه کم نیچهارم یبرگزار

 (10/02/98) یحوزه آب و کشاورز یعلم یهاانجمن ینشست تخصص یبرگزار

 (19/02/98) تلفات آب تهیجلسه کم نیزدهمیس یبرگزار

 (01/03/98) رانیانجمن آب و فاضالب ا رهیمد ئتیجلسه ه نیامیس یبرگزار

 (12/03/98) آب و فاضالب یشرکت مهندس یبردارانجمن با معاون بهره ندگانیمالقات نما

 (19/03/98) مصرف تیریمد یمل شیهما نیدوم یاستگزاریس یجلسه شورا نیاول یبرگزار

 (28/03/98) آب افتیباز تهیجلسه کم نیپنجم

 (29/03/98) رویعلوم آب و مشاور وزارت ن یهاانجمن هیجلسه مشترک اتحاد

 انتشار سه شماره خبرنامه 
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 های داخلی و خارجیتقویم کنفرانس

 

 
 سایت کنفرانس تاریخ برگزاری محل برگزاری برگزارکننده عنوان کنفرانس

چهاردهمین همایش ملی علوم 

 و مهندسی آبخیزداری ایران

انجمن  -دانشگاه ارومیه 

 آبخیزداری ایران
 /http://wms98.ir/fa ۱۳۹۸تیر  26و  25 ارومیه

هفتمین کنفرانس جامع 

 مدیریت و مهندسی سیالب
 /http://www.ifmc.ir/fa ۱۳۹۸مرداد  ۱5و  ۱4 تهران دبیرخانه دائمی کنفرانس

چهارمین کنگره بین المللی 

توسعه کشاورزی، منابع 

یعی، محیط زیست و طب

 گردشگری ایران

موسسه  -دبیرخانه دائمی

دانشگاه  -آموزش عالی میعاد 

 -دانشگاه یاسوج  -شیراز 

 دانشگاه مازندران

http://www.4icsda.ir/f ۱۳۹۸مرداد  25تا  2۳ تبریز

a/ 

پانزدهمین همایش ملی آبیاری 

 و کاهش تبخیر
  /http://ncier15.uk.ac.ir ۱۳۹۸شهریور  ۷و  6 کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان

سومین کنفرانس ملی 

 هیدرولوژی ایران

 -انجمن هیدرولوژی ایران 

مرکز تحقیقات  -دانشگاه تبریز 

 منابع آب

http://3irhydrotabrizu.i ۱۳۹۸شهریور  2۸تا  26 تبریز

r/fa/ 

کنفرانس ملی بهداشت و 

 محیط زیست

 -دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

دانشگاه جامع علمی کاربردی  

موسسه  -شهرداری اردبیل 

 -پرداز آرتا زیست رهپویان ایده

 استانداری اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی -اردبیل

 اردبیل
 /http://confhe.ir/fa ۱۳۹۸مهر  ۱۸و  ۱۷

های اولین همایش ملی فناوری

نوین در حوزه مهندسی شیمی 

 و علوم زیستی

انجمن توسعه علوم و 

 های نوین ایرانفناوری
 /http://mgconf.ir/fa ۱۳۹۸مهر  ۳۰ تهران

دومین کنگره ملی شیمی و 

نانو شیمی از پژوهش تا 

 فناوری

های انجمن علوم وفناوری

 شیمیایی ایران
 /http://iccnrt.com/fa ۱۳۹۸آبان  2۳و  22 تهران

المللی و اولین کنگره بین

چهارمین کنگره ملی آبیاری و 

 زهکشی ایران

شی ایران انجمن آبیاری و زهک

 دانشگاه ارومیه -
 /http://inciid2019.ir/fa ۱۳۹۸آبان  2۳و  22 ارومیه

دومین همایش ملی حفاظت از 

 زیرساخت های حیاتی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 

دانشگاه مازندران، نشریه 

مدیریت بحران و اداره کل 

 پدافند غیر عامل استان

 /http://www.cip2019.ir ۱۳۹۸آبان  2۹تا  2۸ مازندران

هشتمین همایش ملی 

 های سطوح آبگیر بارانسامانه

 -دانشگاه فردوسی مشهد

های سطوح انجمن سیستم

 آبگیر ایران

 /https://rcsconf8.ir/fa ۱۳۹۸آذر  6و  5 مشهد

دومین همایش ملی مدیریت 

مصرف آب با رویکرد کاهش 

 هدر رفت و بازیافت

 -انجمن آب و فاضالب ایران 

 دانشگاه تهران
-http://www.iwwa ۱۳۹۸آذر  2۱تا  ۱۹ تهران

conf.ir/ 

ششمین کنگره ملی عمران، 

 توسعه شهریمعماری و 

دانشگاه -دبیرخانه دائمی کنگره

 -دانشگاه شیراز  -میعاد 

دانشگاه علم و  -دانشگاه مراغه 

 صنعت ایران

http://www.6icsau.ir/f ۱۳۹۸آذر  2۱تا  ۱۹ تهران

a/ 

هجدهمین کنفرانس ملی 

 هیدرولیک ایران

 -انجمن هیدرولیک ایران 

 دانشگاه تهران
 /http://www.conf.iha.ir ۱۳۹۸بهمن  ۱۷و  ۱6 تهران

هفدهمین همایش ملی ارزیابی 

 زیستی ایراناثرات محیط

زیست انجمن ارزیابی محیط

 ایران
 ۱۳۹۸اسفند  ۱بهمن و  ۳۰ تهران

http://iraneia.ir/fa/Ann

ouncementDetails.asp

x?AnnouncementId=5

154 
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سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریعنوان کنفرانس

10th IWA Symposium on 

Modelling and Integrated 

Assessment 

Copenhagen, Denmark 1 – 4 September 2019 
http://www.watermatex2019.o

rg/ 

Smarter Catchment 

Monitoring, Cleaner Waters- 

Supported 

London, United Kingdom 4 – 6 September 2019 http://conference.intcatch.eu/ 

3rd IWA Resource Recovery 

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

5th IWA International 

Symposium on Water and 

Wastewater Technologies in 

Ancient Civilizations: 

Evolution of Technologies 

from Prehistory to Modern 

Times 

Dead Sea, Jordan 11 – 13 September 2019 
http://conferences.ju.edu.jo/en/

IWA5/Home.aspx 

20th International Symposium 

on Health Related Water 

Microbiology 

Vienna, Austria 15 – 20 September 2019 http://www.hrwm.eu/ 

The 7th Busan Global Water 

Forum – Supported 
Busan, South Korea 18 – 19 September 2019 http://www.bwf.kr/ 

Regional Water Loss 

Conference 
Bucharest, Romania 22 – 24 September 2019 

http://www.waterloss2019.org/

index.php/en/ 

LESAM/PI 2019 Vancouver, Canada 23 – 27 September 2019 
https://lesampi2019.com/uploa

d/ 

IWA-IDB Innovation 

Conference on Sustainable 

Use of Water: Cities, Industry 

and Agriculture 

Guayaquil, Ecuador 
30 September – 3 October 

2019 

https://www.globalsustainable

water.org/ 

11th IWA EE YWP 

Conference: Water for All, 

Water for Nature, Reliable 

Water Supply, Wastewater, 

Treatment and Reuse 

Prague, Czech Republic 1 - 5 October 2019 http://iwa-ywp.eu/ 

The 7th IWA Specialist 

Conference on Natural 

Organic Matter in Water 

Tokyo, Japan 7 – 10 October 2019 
http://iwa-

nom7.org/index.html 

European workshop. 

Wastewater Phosphorus 

Removal Tomorrow: 

Ambitions and Reality – 

Supported 

Liege, Belgium 9 October 2019 
https://phosphorusplatform.eu/

events/upcoming-events 

8th IWA Odour and VOC/Air 

Emissions Conference 
Hangzhou, China 14 - 16 October 2019 

http://iwaodours2019.csp.escie

nce.cn/ 

XII Iberoamerica Forum on 

Regulation – FIAR 

(Supported) 

Cartagena, Colombia 16 - 17 October 2019 
https://www.cra.gov.co/seccio

n/fiar.html 

11th Micropol & Ecohazard 

Conference 2019 
Seoul, South Korea 20 – 24 October 2019 http://www.micropol2019.org/ 

19th IWA International 

Conference on Diffuse 

Pollution & Eutrophication 

Jeju, South Korea 27 – 31 October 2019 
http://www.iwadipcon2019.or

g/ 

8th IWA-ASPIRE Conference 

& Exhibition 2019 
Hong Kong, China 

31 October – 2 November 

2019 
http://www.iwaaspire2019.org/ 

Amsterdam International 

Water Week Conference 
Amsterdam, Netherlands 4 – 5 November 2019 

https://www.amsterdamiww.co

m/ 

IWA Biofilms: Biofilms & 

their interactions with surfaces 
Santiago, Chile 5 – 8 November 2019 http://biofilms2019.org/ 

The 4th IWA Spain National 

Young Water Professionals 

Conference 

Madrid, Spain 12 – 15 November 2019 

http://ywp-

spain.es/index.php/congreso-

ywp-2019/ 
Mixing in the Water Industry 

(Supported) 
Bedfordshire, United Kingdom 12 November 2019 

https://www.icheme.org/water

mixing 

IWA Particle Separation 

Specialist Conference 2019: 

Formation, Utilization and 

Removal of Particles for 

Improved Water Quality 

Amherst, Massachusetts, USA 13 – 15 November 2019 
https://blogs.umass.edu/iwapar

ticles2019/%20%20 
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8th IWA Microbial Ecology 

and Water Engineering 

Specialist Conference 

Hiroshima, Japan 17 – 20 November 2019 http://mewe2019.org/ 

2019 Innovation Conference 

on Sustainable Wastewater 

Treatment and Resource 

Recovery 

Shanghai, China 25 – 28 November 2019 http://www.nrr2019.com/ 

16th International Specialised 

Conferences on Small Water 

and Wastewater Systems 

Murdoch, Australia 1 – 5 December 2019 http://www.swws2019.com/ 

IWA Water and Development 

Congress & Exhibition 2019 
Colombo, Sri Lanka 1 – 5 December 2019 

http://www.waterdevelopment

congress.org/ 

The North American Water 

Loss Conference & Exposition 

– Supported

Nashville, USA 3 – 5 December 2019 
https://www.awwa.org/Events-

Education/Water-Loss 

15th IWA Specialist 

Conference on Water Basin 

and River Management 

Quy Nohn, Vietnam 9 – 13 February 2020 

https://www.icisequynhon.com

/conferences/2020/IWA_speci

alist_conference_on_water_ba

sin_and_river_management/ 

2nd IWA Polish Young Water 

Professionals Conference 
Warsaw, Poland 12 – 14 February 2020 http://iwa-ywp.pl/ 

6the IWA young water 

professionals conference of the 

BeNeLux 

Luxembourg, Luxembourg 12 – 14 February 2020 http://www.ywpbenelux.org/ 

IWA Conference Water in 

Industry 2020 
Nanjing, China 30 March – 2 April 2020 http://www.iwa-win.org/ 

EcoSTP2020 – Impacting the 

environment with innovation 

in wastewater treatment 

(Supported) 

Milano, Italy 30 March – 2 April 2020 

https://iwa-

network.org/events/ecostp202

0-impacting-the-environment-

with-innovation-in-

wastewater-treatment-

supported/ 

IWA Regional Symposium on 

Water, Wastewater and 

Environment: Traditions and 

Cultures 

Istanbul, Turkey 28 – 30 April 2020 

https://iwa-

network.org/events/iwa-

regional-symposium-on-water-

wastewater-and-environment-

traditions-and-cultures/ 

13th IWA Specialised 

Conference on Design, 

Operation and Economics of 

Large Wastewater Treatment 

Plants 

Vienna, Austria 10 – 14 May 2020 http://www.lwwtp2020.net/ 

12th Eastern European Young 

Water Professionals 

Conference : Water for All – 

Water for Nature, Reliable 

Water Supply, Wastewater 

Treatment 

Riga, Latvia 20 – 23 May 2020 http://iwa-ywp.eu/ 

6th International Symposium 

on Knowledge and Capacity 

for the Water Sector: From 

capacity development to 

implementation science 

(Supported) 

Delft, Netherlands 27 – 29 May 2020 
http://capdevsymposium.un-

ihe.org/ 

Water Loss 2020 Shenzhen, China 7 – 10 June 2020 
https://www.waterloss2020.or

g/en/index.html 

Nutrient removal and recovery 

conference 
Espoo, Finland 8 – 12 June 2020 http://www.iwa-nrr.org/ 

Singapore International Water 

Week – Water Convention 

2020 

Singapore, Singapore 5 – 9 July 2020 

https://www.siww.com.sg/eve

nts/details/water-convention-

2020 

WRRmod2020: 7th IWA 

Water Resource Recovery 

Modelling Seminar 

Arosa, Switzerland 22 – 26 August 2020 https://www.wrrmod2020.org/ 

IWA World Water Congress & 

Exhibition 2020 
Copenhagen, Denmark 18 – 23 October 2020 http://worldwatercongress.org/ 

13th IWA Conference on 

Instrumentation, Control and 

Automation 

Beijing, China 12 – 16 September 2021 

http://www.iwa-

network.org/events/13th-iwa-

conference-on-

instrumentation-control-and-

automation/  
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 اعضای حقوقی انجمن

 

   

   

 
   شرکت مهندسی حلیل آب پایدار
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 معرفی شرکتهای عضو انجمن

 

 شرکت سافبن

صنا 25از  شیسافبن ب یالمللنیب نگیشرکت هلد صف عیسال تجربه در  ساب و  هیت آب و پ

شرکت در اجرا و  نیرا دارد.  ا ایپروژه در سرتاسر دن 500از  شیب یو سابقه اجرا ستیزطیمح

صناپروژه شبردیپ  ازیمورد ثبت امت 75 از شیب ینوآور شرفته،یپ یمختلف از تکنولوژ عیها در 

 یشهر فاضالبآب و  هیمجموعه خود در تصفریز ییاروپا یهاشرکت یعمل جربهو ت یانحصار

صنعت ش یابیباز ،یو  ساب،  سوز وZLDی هاستمیس ا،یآب در یسازنیریپ ستفاده  ، زباله  ... ا

ست ضر شرکت هلدحال در. کرده ا  70با  شیاتر KWIدار شرکت سهام %100سافبن  نگیحا

 یبا هوا یشناورساز یها ستمیس)  DAFیهاستمیس دیساخت و تول ،یسال سابقه در طراح

شرکت  نیمحلول( و همچن سهامدار  س ItNعمده  سازنده  شا یها ستمیآلمان، طراح و   ییغ

 .است ونیلتراسیاولتراف یندهایدر فرآ وبا پوشش نان یکیتخت سرام

 

 

 فراز آبشرکت 

و با همت تعدادی از مهندسييین با سييابقه در تبری   1371مهندسييین مشيياور فرازآب در سييال 

و  رانیمطلوب در اثر تالش مسييتمر مد یو فن یعلم یهاتیبه قابل یابیدسييت .دشييتاسييی  

سترده در  ضمن ارائه خدمات گ ساخته تا  شاور فرازآب را قادر  سین م شاغل مهند صان  ص متخ

صدور خدمات فن یهاتخصص شور در  سطح ک شورها یو مهندس یمختلف در  سا یبه ک  هیهم

از  یریگحاضر با بهرهمهندسین مشاور در حال نیا. دیرا کسب نما یتوجهقابل یهاتیموفق  ین

با متمرک  نمودن دفتر مرک  قه  ما  یخود در شيييهر تبر یربع قرن سييياب فاتر ن در  یندگیو د

-یمنطقه آزاد تجار و (شیک ی، هرم گان )منطقه آزاد تجاریغرب آذربایجانتهران،  یهااسييتان

صص 300از  شیب یاز دانش فن یریگو بهرهارس  یصنعت سنل متخ ستجو ،پر اهداف  یدر ج

 منصه ظهور برساند.    ب رگتر به اسیخود را در مق یهاییو درصدد است توانابوده  یافرامنطقه

 

 

 شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

 نعمت از برخورداری و مهندسی –مهاب قدس، با تکیه بر توان باالی فنی  شرکتهای توانمندی

سنل نفر 2400 حدود وجود شته 85 آموختهدانش آنان از نفر 2000 بر بالغ که سختکوش پر  ر

 با هسييتند، تخصييصييی گرایش 155 در المللی،بین و داخلی برتر هایدانشييهاه مهندسييی–فنی

اکنون مهاب قدس با  .هندس عمران، شرایط مساعدی ایجاد کرده استم 800 قریب از استفاده

سی  خود می سال تا سومین  سی و  شتن  سر گذا شت  سربلندی پ از نقش تواند با افتخار و 

ساز و حضور موفقیت سدسازی، نیروگاه پروژه 2000آمی  خود در بیش از کار های برقآبی، مهم 

های آبیاری و زهکشی، خطوط انتقال سیاالت )نفت، گاز و آب(، تاسیسات آب و فاضالب، شبکه

زیسيييت اقتصيييادی و اجتماعی، های دریایی، مطالعات: منابع آب، محیطسيييازی و سيييازهبندر

یك، خدمات مهندسی تاسیسات حمل و نقل ریلی شهری مترو(، صنعت تونل، راهسازی ژئومات

 میان آورد.و ..... سخن به
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آب و فاضالب ایرانروند عضویت در انجمن 

انجمن آب و   ر خو  برای شننروف ضر دند عیننودآشننو  تا های مرتبط با علوم و صننن آ  و و ضابننالو  عو  م مندان به حوزهاز عالقه

ضالب ایران به  رداضآ مام  ، اقدام، به سننادآ امن م مراه ه و با ادنا  حبنناو راربری  ر سننادآhttp://irwwa.ir ، از طردق لینکفا

یودآ را امتخاو م و ه و با  رنند.راربری و رمز ورو  اقدام  شده و گزدنه ع باو راربری خو   یودآ حقیق ، سپس وار  ح تک یل ضرم ع

یودآ خو  را  ر امن م تک یل  شروف دندم اع سوی امن م،  سال اد یل تأدیدده از  یودآ و اعطای رار  پس از ار . مراحل پر اخآ حق ع

خواهد شد.

اعضای حقیقی حق عضویت

مبلغ )ریال( نوع 

و  1396و  1395حق عیودآ با تاخیر سالهای 

)به ازای هر سال( 1397
550000

1000000 (1399و  1398حق عیودآ  و ساله )

1800000 (1401تا  1398چهار ساله با تخفیف ) حق عیودآ

) رصور   هزدنه صدور و ارسال رار  عیودآ

 ت ادل به  رداضآ رار  غیرراغذی(
300000

 

 اعضای حقوقی حق عضویت

(الیساالنه )ر تیحق عضو نوع شرکت

 3000000 روچک

 6000000 متوسط

 10000000 بزرگ

  135720623 :حساب شماره

  IR930180000000000135720623 :شماره شبا

  5859-8370-0012-6256 :شماره کارت مجازی

 ( به مام امن م  و و ضابالو ادران 187ش به ار دبهشآ )رد  بانک تجارت

ید.ضرمادارسال ( info@irwwa.ir)اسکم ضیش واردزی را به اد یل امن م لطفا 

 هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن

مبلغ )ریال( نوع

 12500000 صفحه  ر دک ش اره 1

 25000000 صفحه  ر دک ش اره 2

 50000000 *صفحه  ر چهار ش اره پیاپ  1

 80000000 *صفحه  ر چهار ش اره پیاپ  2

سال عیودآ حقوق  امن م* شامل دک

 فاضالب ایرانآب و مزایای عضویت در انجمن 

 مزایای عضویت
ها(عضویت حقوقی )شرکت عضویت حقیقی

 بزرگ متوسط روچک واببته پیوسته

%20 %15 %10 %20 %20 های امن متخفیف شررآ  ر رنفرامس

%20%15%10- -های امن متخفیف شررآ  ر م ادشگاه

%20 %15 %10 %20 %20 امن م های  موزش تخفیف شررآ  ر  وره

%20 %15 %10 %20 %20 ها و باز ددهای امن متخفیف شررآ  ر رارگاه

%20 %15 %10 %20 %20 تخفیف چاپ مقاال   ر منال  امن م

%20%20%20- -*امن م منال چاپ  گه   ر تخفیف

%20%15%10%20%20تخفیف خردد مقاله از منال  امن م

%20%15%10%20%20تخفیف خردد امتشارا  امن م

* * * * *مامه عیودآ  ر امن مامکان صدور م رض 

* * * * *های امن مها و رارگروهها، گر ه اد رسام  و امکان حیور  ر مشبآاطالف

 سترس  به اطالعا  سادآ امن م
* * * * * سترس  به مقاال  بارگذاری شده  ر سادآ

* * * * *های بارگذاری شده  ر سادآ سترس  به  موزش

http://irwwa.ir/


1398، بهار 1ال چهارم، شماره س         90  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

التمقا راهنمای نگارش

سازی مقاله مطابق راهنمای نویسندگان محترم پس از آماده

نام در سامانه الکترونیک مجله علوم تدوین مقاالت، از طریق ثبت

توانند وارد می  jwwse.ir و مهندسی آب و فاضالب به آدرس

های مربوطه، مقاله صفحه شخصی خود شده و با تکمیل بخش

 خود را ارسال نمایند.

توجه به نکات زیر در ارسال مقاله ضروری است:

نام در سامانه الکترونیک ارسال مقاله منحصرا از طریق ثبت-

 شود.مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب انجام می

نماید، دم اقدام به ارسال مقاله میای که برای بار چننویسنده-

حتما باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود نسبت به ارسال 

 هیچ عنوان دوباره در سامانه ثبت نام نکند.مقاله اقدام نموده و به

وارد کردن اسامی و اطالعات کامل تمامی نویسندگان در -

سامانه و در محل مربوط به مشخصات نویسندگان مقاله، الزامی 

 ست.ا

نویسندگان در طی مراحل ارسال مقاله، در قسمت نامه به -

شوند که مقاله صرفا برای مجله علوم و سردبیر، متعهد می

مهندسی آب و فاضالب تهیه شده و برای چاپ یا ارزیابی به مجله 

 دیگری ارائه نشده است.

ها با ارسال یک نویسندگان در قسمت ارسال فایل-

مه نویسندگان رسیده است، حق چاپ که به امضای ه word فایل

نمایند. مقاله را به مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب واگذار می

 صورت مقاله در روند داوری قرار نخواهد گرفت.در غیر این

کنند شامل هایی که نویسنده در مرحله اولیه ارسال میفایل-

بدون نام  pdfمقاله بدون نام نویسندگان، فایل  word فایل

ویسندگان، فایل مشخصات کامل نویسندگان و فایل اصلی ن

افزاری مربوطه است.ها در محیط نرمشکل

 :دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت 

مجله علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب به زبان فارسی و با 

شود. تعداد صفحات مقاله کامل و نیز چکیده انگلیسی چاپ می

صفحه قابل  6تا  4یادداشت فنی بین صفحه و  12مروری حداکثر 

زمان در به ذکر است که مقاله ارسالی نباید هم چاپ است. الزم

 مجله دیگری چاپ شده یا تحت داوری باشد.

با توجه به آیین نامه جدید نشریات وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری، از این پس امکان چاپ مقاالت پژوهشی نیز وجود دارد و 

)پژوهشی، ترویجی، یادداشت فنی( در باالی آن درج نوع هر مقاله 

خواهد شد.

 های الزمفایل

های زیر را برای هنگام ثبت مقاله، فایلنویسنده مسئول مقاله به

 نماید:دفتر مجله از طریق سامانه ارسال می

مقاله بدون نام نویسندگان، که شامل کلیه اجزا و  word فایل -

ها در جای خود جانمایی ا و جدولهمحتویات مقاله است و شکل

 اند.شده

مقاله بدون نام نویسندگان که شامل کلیه اجزا و  pdf فایل -

ها در جای خود جانمایی ها و جدولمحتویات مقاله است و شکل

اند.شده

 فایل مشخصات نویسندگان. -

ای است که نویسندگان با : نامه(Copy Right) حق چاپ فایل -

ارسال مقاله فقط برای مجله علوم و مهندسی آب و مضمون تعهد 

کنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که قرار فاضالب تهیه می

نمایند )نمونه این نامه در زمان ثبت است چاپ شود، ارسال می

مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است(.

2013 افزار: نرمچینیافزار حروفنرمrdMicrosoft Wo

 :واژه تجاوز  15کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از  عنوان

 کند.نمی

 گان(:نام نویسنده(

شود، در یک فایل جداگانه همان ترتیبی که در مقاله چاپ میبه

)گان( شود. عناوین دانشگاهی نویسندهطور کامل آورده میبه

دانشگاه، شهر، ترتیب نویسنده: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، به

ترتیب شود. عناوین غیر دانشگاهی نیز بهکشور نشان داده می

عنوان آخرین مدرک دانشگاهی، سمت، محل کار، شهر و کشور 

همراه پست نشان داده شود. ثبت اسامی تمامی نویسندگان به

الکترونیکی و اطالعات تماس ایشان در سامانه الزامی است. با 

مجله برای پیشبرد وضعیت مقاالت،  توجه به سیستم الکترونیک

شود که شود، لذا تاکید میمقاله مستقیماً برای داور ارسال می

)گان( باشد. در غیر های ارسالی به مجله فاقد نام نویسندهفایل

صورت تا اصالح شدن فایل، ارسال مقاله برای داوران متوقف این

 شود.می

 :نام مؤسسه

نگلیسی منطبق بر نام مصوب و نام مؤسسه در بخش فارسی و ا

رایج مؤسسه است )نام رسمی مندرج در سربرگ رسمی مؤسسات، 

 ها، سازمانها و ...(.دانشگاه

 :چکیده فارسی

ها )روش تحقیق(، نتایج و بحث و شامل مقدمه، مواد و روش

و حداکثر  150گیری است. حداقل تعداد کلمات در چکیده نتیجه

 کلمه باشد. 250

 باید دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد. لیسی:چکیده انگ 

 های کلیدی فارسی و انگلیسی:واژه

باید یکسان و شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد 

 ها است.که موضوع تحقیق، بیشتر پیرامون آن

:متن مقاله



1398، بهار 1ال چهارم، شماره س        91  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل یک فایل ورد با قلم 

 Times برای زبان فارسی و قلم  12با اندازه  B Nazanin نازک

New Roman  برای زبان انگلیسی و با فاصله بین  10با اندازه

صورت تک ستونی و یک فایل با سانتیمتر به 5/1خطوط 

مقاله، یک مقاله کامل و  word شود. فایلارائه می pdf فرمت

 ها وشامل تمامی اجزای ضروری است و با جانمایی درست شکل

صورت کامل و با ، مقاله بهpdf شود.  در فایلها ارائه میجدول

طور که شود. همانها ارائه میها و جدولجانمایی درست شکل

اسامی و مشخصات  pdf و word اشاره شد، در هر دو فایل

 شوند.میطور کامل حذف نویسندگان به

ها )روش مقدمه، مواد و روش ده،یچک یهامتن مقاله شامل بخش

ها شکل نیو مراجع و همچن یریگجهیو بحث، نت جی(، نتاقیتحق

مقاله  یدر انتها یها است. در صورت لزوم، بخش قدردانو جدول

مختلف متن و  یها. بخششودیو قبل از بخش مراجع نوشته م

 یگذارشماره بیترتتمام سطرها به نطوریهمه صفحات و هم

 .شوندیم

زبان اصلی معادل انگلیسی کلمات فارسی که نیاز به توضیح به -

صورت روند، بهکار میبار در مقاله بهدارد، وقتی برای اولین

ها در هر صفحه شوند. زیرنویسزیرنویس در صفحه مربوط درج می

با گذاردن شماره فارسی در گوشه باالی آخرین حرف از کلمه، در 

شود.متن مشخص می

 ها:شکل ها وجدول

مقاله با کیفیت مناسب  word در صفحات جداگانه در انتهای فایل

گذاری شده و ها شمارهها و شکلشوند. همه جدولچاپ ارائه می

شود. عنوان جدول در باالی آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته می

« چه، کجا و کی»ها باید سه ویژگی در عنوان جداول و نمودار

های دبی برای محتوای آن مشخص شود. مثأل نوشته شود: نوسان

. 1۳۹5علی شهر اصفهان در سال  در تصفیه خانه بابا شیخآب خام 

در ضمن اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است، به 

شود و مرجع موردنظر در آخر عنوان جدول یا شکل اشاره می

شود. همچنین ارسال مشخصات مأخذ در بخش مراجع درج می

های ربرگ دادهافزاری به همراه کاها در محیط نرمفایل اصلی شکل

ها و مقاله، تمامی شکل pdf نمودار نیز ضروری است. در فایل

 شوند.ها در محل خودشان در متن مقاله جانمایی میجدول

که در مقاله از عکس استفاده شده باشد، ارسال فایل در صورتی -

 اصلی آن الزامی است.

اند، افزارهای تخصصی تهیه شدهدر مورد نمودارهایی که با نرم -

 های رسم نمودار نیز ضروری است.ارسال کاربرگ داده

 :معادالت

صورت خوانا با حروف و عالئم مناسب با استفاده معادالت به

شوند. واحدها برحسب واحد تهیه می Microsoft Equation از

 شوند.گذاری میترتیب شماره( و معادالت بهSIالمللی )بین

 :مراجع

نویسی هاروارد مجله براساس شیوه مرجعنگارش مراجع در این 

صورت انگلیسی منظور اشاره به مرجع بهاست. در متن مقاله به

نویسی شود و در انتهای مقاله مرجع)نویسنده، سال( عمل می

صورت الفبایی است. ارجاع در داخل متن به بیش از یک مرجع به

( از ;) این صورت است که مراجع با نقطه ویرگولدر کنار هم، به

زبان شوند. الزم به ذکر است که همه مراجع فارسی بههم جدا می

شوند. فقط مراجعی که در متن مقاله انگلیسی ترجمه و ارائه می

شوند. تاکید ها اشاره شده است، در بخش مراجع آورده میبه آن

 -شود که در بخش فهرست مراجع نام تمامی مجالتمی

صورت کامل درج ا و غیره بههکنفرانس -موسسات -انتشارات

( Abbreviationها )کار بردن نام اختصاری آنشود و از بهمی

شود. در متن مقاله نام نویسندگان مراجع فارسی خودداری می

صورت انگلیسی( نوشته صورت فارسی( و مراجع انگلیسی )به)به

که نویسندگان تا دو نفر باشند، نام هر دو شود. در صورتیمی

که بیش از دو نفر باشند، از عبارت )و ده و در صورتینویسن
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