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 اخبار انجمن

است: ریشرح زبه 1399سال  دومدر سه ماهه  رانیعمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ا یها تیاخبار و فعال

  رانیآب و فاضالب ا یعلوم و مهندس یعلم هینشر پنجمشماره از سال  ینلواانتشار

 (01/04/99پانزدهم کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضالب ایران ) برگزاری جلسه

 ( 02/04/99برگزاری جلسه کمیته تخصصی بازیافت انجمن انجمن آب و فاضالب ایران)

 های پژوهشی توسط انجمن آب و فاضالب ایران از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ مجوز فعالیت

(07/ 04/99)

 انجمن به آدرس  ماندازی صفحه اینستاگراراه@irwwa.ir

 (11/04/99های علوم آب )شرکت در نهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن

  (15/04/99سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران )شورای دبیران برگزاری جلسه اول

  (17/04/99آب و فاضالب ایران )برگزاری پنجمین جلسه کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن

 ( 25/04/99برگزاری جلسه سی و نهم هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران)

 (26/04/99های علوم آب )برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول( اتحادیه انجمن

  (1399انتشار پنجاه و دومین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )تیرماه

  (01/05/99های علوم آب )دهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنبرگزاری جلسه

 (04/05/99علوم آب ) یهاانجمن هیاتحاد رهیمد ئتیه یازدهمجلسه  یبرگزار

 (10/05/99علوم آب ) یهاانجمن هیاتحاد رهیمد ئتیه دوازدهمجلسه  یبرگزار

 (13/05/99علوم آب ) یهاانجمن هیاتحاد رهیمد ئتیه سیزدهمجلسه  یبرگزار

 (14/05/99علوم آب ) یهاانجمن هیاتحاد رهیمد ئتیه چهاردهمجلسه  یبرگزار

 (20/05/99علوم آب ) یهاانجمن هیاتحاد رهیمد ئتیه پانزدهمجلسه  یبرگزار

 ( 28/05/99برگزاری جلسه چهلم هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران)

 (27/05/99ات آب وزارت نیرو )برگزاری جلسه نمایندگان هیئت مدیره انجمن و موسسه تحقیق

 ( 21/05/99برگزاری جلسه دوم شورای دبیران سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب)

  (1399انتشار پنجاه و سومین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )مرداد ماه

 ( 22/06/99برگزاری جلسه سوم شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب)

 نشریات علمی از سوی وزارت علوم،  1398توسط نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب در ارزیابی سال  "ب"به کسب رت

تحقیقات و فناوری

 (26/06/99های علوم آب )برگزاری جلسه شانزدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمن

 ( 26/06/99برگزاری جلسه چهل و یکم هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران)

 های کاربردی در علوم و مهندسی آب و فاضالب عالم فراخوان دومین دوره ایدها

  اولین المپیاد علمی آب و فاضالبفراخوان اعالم
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انجمن نمایندگانمعرفی 

مشهد یانجمن در دانشگاه فردوس ندهینما ،یعباس یعل

دانشگاه  یعمران دانشکده مهندس یگروه مهندس اریمنابع آب و استاد تیریمد یدکترا ،یعباس یعل

 تیریمد ایشان یکار یتخصص نهی. زماست رجندیدر شهر ب 1359مشهد، متولد آذرماه  یفردوس

داده محور  یهااستفاده از روش ،یسطح یهاآب یهاستمیخصوص کاهش تلفات از سهمنابع آب ب

 یکار یهایاز عالقمند اءیاش نترنتیبر ا یمنابع آب مبتن یهاستمیس شیپا هایتوسعه شبکه زیو ن

کشور  طیحال کارآمد در شرا نیو درع نینو هایاست. توسعه و استفاده از روش ایشان یقاتیو تحق

 .است وی یاهداف ذکر شده، دغدغه اصل یدر راستا

چمران اهواز دیانجمن در دانشگاه شه ندهینما ،یقیحق یعل

اکنون دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، معاون هیدرولیک، هم-علی حقیقی، دکترای عمران

است. در مجالت  Hydraulic Structureپژوهشی -پژوهش و فناوری دانشگاه و سردبیر مجله علمی

التحصیلفارغاند. دارای افتخاراتی از جمله: داخلی و خارجی زیادی داوری و چاپ مقاله داشته

 التحصیلفارغ، چمران شهید دانشگاه هیدرولیکی، یهاسازه عمران مهندسی ارشد کارشناسی ممتاز

پژوهشگر، طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه هیدرولیک، عمران مهندسی یادکتر ممتاز

استان برتر پژوهشگر، 1396و  1394، 1392های در سال اهواز چمران شهید دانشگاه برتر

چمران شهید دانشگاه آموزشی نمونه استادو  1395در سال  مهندسی و فنی محور در خوزستان

های پژوهشی بسیاری را در طول زمان فعالیت علمی چنین طرحاند. همبوده 1394در سال  اهواز

 اند.و اجرایی خود انجام داده

اصفهاناستان انجمن در شرکت آب و فاضالب  ندهینما ،یسادات مالباش هیآس

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته  آسیه سادات مالباشی لیسانس خود را از

از پایان نامه کارشناسی ارشد خود  1380اخذ نمود، در سال  1376آب در سال  -مهندسی عمران

روش اجزای محدود در دانشگاه صنعتی اصفهان دفاع کرد. مهندس با موضوع تحلیل ضربه قوچ به

عنوان کارشناس فنی مشغول اصفهان بهدر شرکت آب و فاضالب استان  1378مالباشی از سال 

برداری شبکه توزیع آب و از سال عنوان مدیر نظارت بر بهرهبه 1386کار شدند. ایشان از سال به

عنوان کارشناس شبکه و تحلیل هیدرولیکی در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 1390

ف و کاهش آب بدون درآمد به عنوان مدیر دفتر مدیریت مصربه 1395خدمت نموده و از سال 

ها و مخازن ذخیره آب را به خدمت خود ادامه داد. ترجمه کتاب راهنمای عملی ضدعفونی لوله

به چاپ رساند. ارائه مقاالت متعدد در  1392سفارش شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سال 

دث، لوازم کاهنده مصرف های مختلف تحلیل شبکه آبرسانی، تحلیل خطای کنتور، تحلیل حوازمینه

های تخصصی و مباحث آب، آب خاکستری و ... از سوابق پژوهشی ایشان است. حضور در نشست

دهنده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چنین ارتباطهای آموزشی و همعلمی، ارائه کارگاه

عنوان چنین بهشان همهای او است. ایاصفهان با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از دیگر فعالیت

 کند.مشاور مدیرعامل در حوزه بانوان و خانواده نیز فعالیت می
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های داخلی و خارجیتقویم کنفرانس

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریبرگزارکنندهعنوان کنفرانس

 یالملل نیکنفرانس ب نیاول

منابع آب در  کپارچهی تیریمد

 گذر زمان

و منابع  یدانشگاه علوم کشاورز

 یسار یعیطب

 یکشاورزدانشگاه  -ی سار

 یسار یعیو منابع طب
1399http://iwrmt2020.saمهر  24و  23

nru.ac.ir/fa/ 

علوم و  یملّ شیهما نیپانزدهم

 رانیا یزداریآبخ یمهندس

و منابع  یدانشگاه علوم کشاورز

 یزداریآبخانجمن  -ی سار یعیطب

 رانیا

 یکشاورزدانشگاه  -یسار

 یسار یعیو منابع طب
.1399http://wms99.sanruآبان  ۷ و ۶

ac.ir/fa/ 

سومین کنگره علوم و مهندسی 

 آب و فاضالب ایران

–انجمن آب و فاضالب ایران 

دانشگاه شیراز
 1399http://iwwa-conf.irآذر  ۶تا  4دانشگاه شیراز –شیراز 

 کیدرولیکنفرانس ه نینوزدهم

 رانیا

دانشگاه  –انجمن هیدرولیک ایران 

 فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی  -مشهد 

 مشهد

ماه بهمن 28و  2۷

1399
https://nwlsm.ir/ 

هشتمین کنفرانس مدیریت منابع 

 آب ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب 

 دانشگاه فردوسی مشهد –ایران 

دانشگاه فردوسی  -مشهد 

 مشهد

ماه بهمن 28و  2۷

1399
https://nwlsm.ir/ 

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریعنوان کنفرانس

Latin American Meetings on Anaerobic 

Digestion (Virtual Conference) 
Online Event 

22 October – 12 

November 

http://www.daal.online/

meetings2020.html 

2nd Latin American and Caribbean Young 

Water Professional Conferences: Towards 

Sustainable Development (Virtual Conference) 

Manizales, 

Colombia 

8 – 12 November 

2020 

http://www.ucm.edu.co/i

wa2020/ 

IWA Biofilms Virtual Conference – Emerging 

Trends and Developments in Biofilm Processes 
Notre Dame, USA 

7 – 12 December 

2020 

https://biofilms2020conf

erence.nd.edu/ 

1st Trans-Asia IWA Young Water 

Professionals Conference on Smart 

Technologies for Water and Wastewater 

Treatment 

Vellore, India 
16 – 19 December 

2020 
https://iwa-ts2020.org/ 

12th Eastern European Young Water 

Professionals Conference: Water Research and 

Innovations in a Digital Era 

Riga, Latvia 
31 March – 2 April 

2021 
http://iwa-ywp.eu/ 

11th IWA Efficient Urban Water Management 

Conference 
Bordeaux, France 7 – 9 April 2021 

https://www.efficient202

1.org/

IWA World Water Congress & Exhibition 

2021 

Copenhage, 

Denmark 
9 – 14 May 2021 

http://www.worldwaterc

ongress.org/ 

Wastewater, Water and Resource Recovery 

Conference 
Poznan, Poland 16 – 19 May 2021 

http://wwrr.put.poznan.pl

/ 

12th Micropol and Ecohazard Conference 

Santiago de 

Compostela, 

Spain 

6 – 10 June 2021 https://micropol2021.org/ 

Singapore International Water Week – Water 

Convention 2020 

Singapore, 

Singapore 
20 – 24 June 2021 

https://www.siww.com.s

g/events/details/water-

convention-2020 

5th International Conference on 

Ecotechnologies for Wastewater Treatment 

(ecoSTP2020) “Impacting the environment 

with innovation in wastewater treatment” 

Milano, Italy 21 – 25 June 2021 
http://www.ecostp2020.p

olimi.it/ 

The 10th International Water Association 

(IWA) Membrane Technology Conference & 

Exhibition for Water and Wastewater 

Treatment and Reuse 

St. Louis, 

Missouri, USA 
1 – 4 August 2021 

https://mtc2021.wustl.ed

u/ 

http://iwrmt2020.sanru.ac.ir/fa/
http://iwrmt2020.sanru.ac.ir/fa/
http://wms99.sanru.ac.ir/fa/
http://wms99.sanru.ac.ir/fa/
https://nwlsm.ir/
https://nwlsm.ir/
http://www.daal.online/meetings2020.html
http://www.daal.online/meetings2020.html
http://www.ucm.edu.co/iwa2020/
http://www.ucm.edu.co/iwa2020/
https://biofilms2020conference.nd.edu/
https://biofilms2020conference.nd.edu/
https://iwa-ts2020.org/
http://iwa-ywp.eu/
https://www.efficient2021.org/
https://www.efficient2021.org/
http://www.worldwatercongress.org/
http://www.worldwatercongress.org/
http://wwrr.put.poznan.pl/
http://wwrr.put.poznan.pl/
https://micropol2021.org/
https://www.siww.com.sg/events/details/water-convention-2020
https://www.siww.com.sg/events/details/water-convention-2020
https://www.siww.com.sg/events/details/water-convention-2020
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اعضای حقوقی انجمن

معین زیست آریا

ناتوسعه انهار آریا

مهندسین مشاور داهه
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های عضو انجمنمعرفی شرکت

فرداد ریشرکت سپهر کو

 یهااز دغدغه یکیآب همواره  نیو تام هیتصف یهاستمیس یاندازآب و فاضالب و راه هیتصف

آب خام  تیفیآب و فاضالب بسته به نوع مصرف و ک هیتصف ندی. فرآرودیشمار مبه یجوامع امروز

و آب مورد استفاده در بخش  یدنیآب آشام نی. تأمردیمختلف انجام گ یهااز روش تواندیم

 یهاشامل روش یو صنعت یبهداشت یهافاضالب هیتصف نیچنو هم یکشاورزصنعت و 

روز  یاز تکنولوژ یریگفرداد با بهره ریاست. شرکت سپهر کو یینها هیو تصف هیتصف ه،یتصفشیپ

 طیآب و فاضالب و کمک به حفظ مح هیخود در صنعت تصف یاهداف سازمان شبردیدر پ یسع

و استحصال آب از جمله  هیتصف یبرا نینو یهااز روش یادهگستر فیدارد. پرداختن به ط ستیز

آب  دیشور، تول یهاآب یسازنیریکن، شخنک یهابخار و برج یهاگیبه د یمنابع ورود

 شرکت است. نیا یهاحلپساب راه و استفاده مجدد از یدنیآشام

مشاور داهه نیشرکت مهندس

 دیجد یهابراساس بخشنامه 1360خاص( در سال  یسهاممشاور داهه ) نیشرکت مهندس 

و سازه و  یمعمار یهاآن در رشته تیو صالح سیکشور تاس یزیرو برنامه تیریسازمان مد

 یو نظارت بر اجرا یگذشته در طراح اتیشرکت با توجه به تجرب نیا است. دهش دییتا ساتیتاس

کشور در  یزیو برنامه ر تیریاز سازمان مد تیصالح نامهیمختلف موفق به کسب گواه یهاپروژه

 شده است: ریز یهاشیگرا

 تخصص سازه 1. رتبه 1

 یو نظام یصنعت ،یادار ،یتجار ،یمسکون یتخصص ساختمانها 1. رتبه 2

 یو درمان یبهداشت ،یورزش ،یآموزش یتخصص ساختمان ها 3. رتبه 3

 تاسیسات آب و فاضالب 3. رتبه 4

 یهاقرارداد با ارگان 60از  شیانعقاد ب سیمشاور از بدو تاس نیمهندس نیساله ا 32حاصل عملکرد 

 بوده است. یو بخش خصوص یدولت

پاک صبا طیمح ستیز یشرکت فناور

زیست بهداشت، ایمنی و محیط یپاک صبا در راستای حفظ و ارتقا طیمح ستیز یفناورشرکت 

جهت دستیابی به اهداف خود المللی درو بین یکوشا بوده و مطابق با قوانین و استانداردهای مل

 ،منیاقدام نموده و انجام کار ا یمارستانیو ب یصنعت ،یشهر یهاپسماند و پساب تیریدر حوزه مد

 نیراستا ا نیا در قرار داده است. شیهای خورا سرلوحه  فعالیت ،زیستبا حفاظت از محیط راههم

منظور حفاظت از به رانیا یاسالم یجمهور یمنظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسشرکت به

که ضمن حفظ تعادل  ینحوهب ستیز طیاز مح و مستمر حیصح یمندبهره نیو تضم ستیزطیمح

، فعالیت دیها فراهم آانسان یفیک یو بهبود، رشد و اعتال داریموجبات توسعه پا یستیمناسبات ز

 .کندمی
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آب و فاضالب ایرانروند عضویت در انجمن 

انجمن آب و فاضالب  در خود برای شروع فرآیند عضویتشود تا های مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت میمندان به حوزهاز عالقه

به دریافت نام کاربری و رمز  ، اقدام، به سایت انجمن مراجعه و با ایجاد حساب کاربری در سایتhttp://irwwa.ir ، از طریق لینکایران

تکمیل فرم عضویت حقیقی، عضویت خود را در سپس وارد حساب کاربری خود شده و گزینه عضویت را انتخاب نموده و با  کنند.ورود اقدام 

. مراحل پرداخت حق عضویت و اعطای کارت پس از ارسال ایمیل تأییدیه از سوی انجمن، شروع خواهد شد.دنینماانجمن تکمیل 

اعضای حقیقی حق عضویت

مبلغ )ریال( نوع 

  1398تا  1395های حق عضویت با تاخیر سال

 )به ازای هر سال(
550000

1000000 (1400و  1399حق عضویت دو ساله )

1800000 (1402تا  1399چهار ساله با تخفیف ) حق عضویت

 هزینه صدور و ارسال کارت عضویت

)درصورت تمایل به دریافت کارت غیرکاغذی(
300000

 

 اعضای حقوقی حق عضویت

(الیساالنه )ر تیحق عضو نوع شرکت

 3000000 کوچک

 6000000 متوسط

 10000000 بزرگ

  135720623 :حساب شماره

IR930180000000000135720623 :شماره شبا

 5859-8370-0012-6256 :شماره کارت مجازی

 نام انجمن آب و فاضالب ایران ( به187شعبه اردیبهشت )کد  بانک تجارت

ید.ارسال فرمای( info@irwwa.ir)اسکن فیش واریزی را به ایمیل انجمن لطفا 

 هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن

مبلغ )ریال( نوع

 12500000 صفحه در یک شماره 1

 25000000 صفحه در یک شماره 2

 50000000 *صفحه در چهار شماره پیاپی 1

 80000000 *صفحه در چهار شماره پیاپی 2

سال عضویت حقوقی انجمن* شامل یک

آب و فاضالب ایرانمزایای عضویت در انجمن 

مزایای عضویت
ها(عضویت حقوقی )شرکت عضویت حقیقی

بزرگ متوسط کوچک وابسته پیوسته

%20%15%10%20%20های انجمنتخفیف شرکت در کنفرانس

%20%15%10- -های انجمنتخفیف شرکت در نمایشگاه

%20%15%10%20%20انجمن های آموزشیتخفیف شرکت در دوره

%20%15%10%20%20ها و بازدیدهای انجمنکارگاهتخفیف شرکت در 

%20%15%10%20%20تخفیف چاپ مقاالت در مجالت انجمن

%20%20%20- -*انجمن مجالتچاپ آگهی در تخفیف

%20%15%10%20%20تخفیف خرید مقاله از مجالت انجمن

%20%15%10%20%20تخفیف خرید انتشارات انجمن

* * * * *نامه عضویت در انجمنصدور معرفیامکان 

* * * * *های انجمنها و کارگروهها، گردهماییرسانی و امکان حضور در نشستاطالع

دسترسی به اطالعات سایت انجمن
* * * * *دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

* * * * *های بارگذاری شده در سایتدسترسی به آموزش

http://irwwa.ir/
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تمقاال 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.

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

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

( و ترویجی) یادداشت فنیمروری، )پژوهشی، نوع هر مقاله 

( در باالی آن درج خواهد شد.یادداشت کوتاه

 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 ها و جدولمحتویات 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. -

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

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

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(.

ای است که : نامه(Conflict of Interests) تعارض منافع فایل -

به رعایت کلیه اصول اخالق نشر نویسندگان با مضمون تعهد 

نمایند )نمونه این نامه در زمان ثبت مقاله در قسمت ارسال می

 نامه به سردبیر قابل رویت است(.

 2013 افزار: نرمچینیافزار حروفنرم Microsoft Word 

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

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

توجه به سیستم الکترونیک مجله برای پیشبرد وضعیت مقاالت، 

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

نام مؤسسه در بخش فارسی و انگلیسی منطبق بر نام مصوب و 

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

 ها و ...(.ها، سازماندانشگاه

 :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
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 :فارسی باشد.باید دقیقاً معادل چکیده  چکیده انگلیسی 

 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

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

 نیچنو مراجع و هم یریگجهیو بحث، نت جی(، نتاقی)روش تحق

 یدر انتها یها است. در صورت لزوم، بخش قدردانها و جدولشکل

مختلف  یها. بخششودیمقاله و قبل از بخش مراجع نوشته م

 بیترتتمام سطرها به نطوریمتن و همه صفحات و هم

 .شوندیم یگذارشماره

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:و شکلها جدول

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 مشخص شود. مثأل نوشته شود: نوسان برای محتوای آن

. 1۳۹5علی شهر اصفهان در سال  آب خام در تصفیه خانه بابا شیخ

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 ارسالمشخصات مأخذ در بخش مراجع درج می

های افزاری به همراه کاربرگ دادهها 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 شدهرد نمودارهایی که با نرمدر مو -

 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 میشمارهترتیب ( و معادالت بهSIالمللی )بین

 :مراجع

نویسی هاروارد نگارش مراجع در این مجله براساس شیوه مرجع

صورت )نویسنده، منظور اشاره به مرجع بهاست. در متن مقاله به

صورت نویسی بهشود و در انتهای مقاله مرجعسال( عمل می

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

( از هم جدا ;این صورت است که مراجع با نقطه ویرگول )به هم،

ها اشاره شده است، شوند. فقط مراجعی که در متن مقاله به آنمی

شود که در بخش شوند. تاکید میدر بخش مراجع آورده می

 -موسسات -انتشارات -فهرست مراجع نام تمامی مجالت

کار بردن از به شود وصورت کامل درج میها و غیره بهکنفرانس

شود. در متن ( خودداری میAbbreviationها )نام اختصاری آن

صورت فارسی( و مراجع نام نویسندگان مراجع فارسی )بهنیز مقاله 

که شود. در صورتیصورت انگلیسی( نوشته میانگلیسی )به

که نویسندگان تا دو نفر باشند، نام هر دو نویسنده و در صورتی

در متن  (.et alباشند، از عبارت )و همکاران( یا ) بیش از دو نفر

 شود.مقاله استفاده می

 :مقاله فارسی

بینی پیش"(، 1۳۹۳تابش، م., بهبودیان، ص.، و بیگی، س.، )

، "بلندمدت تقاضای آب شرب )مطالعه موردی: شهر نیشابور(

 .25-14(، ۳)10، تحقیقات منابع آب ایران

های فاضالب با ریسک سیستمتحلیل “(، 1۳۹2عنبری، م.، )

نامه کارشناسی ارشد ، پایان”های بیزیناستفاده از شبکه

های فنی دانشگاه آب، پردیس دانشکده-مهندسی عمران

تهران، تهران، ایران.
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  مهم:تذکر 

، 1۳۹7های انتشارنشریه در سال با توجه به افزایش شدید هزینه

براساس مصوبه هیئت تحریریه و تایید هیئت مدیره انجمن آب و 

به مجله  1۳۹8فاضالب ایران، کلیه مقاالتی که از ابتدای سال 

هزار ریال برای هزینه داوری و   500ارسال می شود باید مبلغ 

برای هزینه  یک میلیون ریال مبلغ درصورت پذیرش مقاله نیز

های مقاله همراه فایلحساب انجمن واریز و فیش آن را بهشار بهانت

 .در سایت نشریه بارگزاری کنند

http://www/
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