
1400 پاییز، 3 ال ششم، شمارهس 84 نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

 اخبار انجمن

 ست:ا یرز حبهشر 1400 لسا سوم ماهه سهدر  انیرا بفاضالآب و  نجمنا هشد منجاا هعمد يفعالیتهاو  رخباا

 آشنایی با تکنیک ” برگزاري وبینار تخصصیPCR توسط آقاي دکتر رحیم عالی “ زیستزیست و بهداشت محیطدر تحقیقات محیط

(07/07/1400) انجمن شعبه قمبه وسیله 

 توسط هاي توزیع آب مبانی نظري تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه”با عنوان  برگزاري چهاردهمین وبینار تخصصی انجمن

(07/07/1400)تابش  آقاي دکتر مسعود

  (26/07/1400-19-17-12-06) 1400همایش برگزاري جلسات چهارم تا هشتم کمیته اجرایی

 (25/07/1400) الملل انجمنبرگزاري جلسه پنجم واحد بین

 (27/07/1400) 1400گذاري همایش جلسه نهم شوراي سیاست

  (28/07/1400)برگزاري جلسه پنجاه و چهارم هیئت مدیره انجمن

  (30/07/1400) تفاوط یونیزیبرنامه تلوحضور عضو هیئت مدیره در

  (1400اه مهرممین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )هفتانتشار شصت و

 ها و منظور لحاظ دریاچهاي میزوروت بهتوسعه مدل روندیابی مقیاس قاره” با عنوان برگزاري پانزدهمین وبینار تخصصی انجمن

(09/08/1400)قراري  دکتر شروانتوسط آقاي “ مخازن

  آقاي دکتر  توسط” بر وضعیت و تجارب تصفیه آب و فاضالب در ژاپن مروري”عنوان با  تخصصی انجمنبرگزاري شانزدهمین وبینار

(19/08/1400)محزون  یحیی

  (25/08/1400) 1400گذاري همایش دهم شوراي سیاستجلسه

  (26/08/1400) یرهمد یئته مپنجاه و پنججلسه برگزاري

 انجمن در  هندینما علوم و مهندسی آب و فاضالب و هینشر يریانجمن، سردب رهیمد ئتیهعضو  يدکتر صفو يانتصاب جناب آقا

(26/08/1400)اصفهان  یدانشگاه صنعت یاصفهان به سمت معاونت پژوهش یدانشگاه صنعت

  (29/08/1400-24-22-17-15-10-03) 1400برگزاري جلسات نهم تا پانزدهم کمیته اجرایی همایش

  (1400انجمن آب و فاضالب ایران )آبان ماه انتشار شصت و هشتمین خبرنامه

  (22/09/1400-08-06-03-01) 1400برگزاري جلسات شانزهم تا بیستم کمیته اجرایی همایش

 برگزاري اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت 

(1400ماه آذر  11تا  9) يصورت مجازبه

  (10/09/1400) 1400مقاله برتر در اختتامیه همایش  16اعالم و تقدیر از

  (10/09/1400) 1400 شیهما هیدر اختتامتقدیر از پیشکسوتان دانشگاه و صنعت

 (10/09/1400) 1400 شیهما هیاختتامدر آب و فاضالب  یمجله علوم و مهندس دهیو داوران برگز یتخصص ریز دبتقدیر ا

 (10/09/1400) 1400 شیهما هیاختتامدر  رانینامه برتر انجمن آب و فاضالب ا انیدوره مسابقه پا نیاز برندگان ششم ریتقد

 (16/09/1400) رانی)نوبت دوم( انجمن آب و فاضالب ا العادهطور فوقهعادي ب یمجمع عموم دعوت به 

  افتیرفت و بازرکاهش هد کردیمصرف آب با رو تیریمد یمل نیآب و سوم تیفیک تیریمد یمل شیهما نیاول ینظرسنجاعالم  

(1400آذرماه )

  کاهش  کردیمصرف آب با رو تیریمد یمل نیآب و سوم تیفیک تیریمد یمل شیهما نیاول یجانب يهاکارگاه ینظرسنجاعالم

(1400آذرماه ) افتیفت و بازرهدر

 (24/9/1400هاي آب و فاضالب )و شرکتها برگزاري اولین گردهمایی سراسري نمایندگان انجمن در دانشگاه

  (  24/9/1400توسط دکتر مسعود طاهریون ) "هاي فاضالبخانهطراحی معماري و هیدرولیکی تصفیه"برگزاري کارگاه تخصصی

  (1400انتشار شصت و نهمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران )آذرماه
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گزارش

 اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب

و

سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

1400آذرماه  11 تا 9

 11تا  9کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در تاریخ اولین همایش ملی مدیریت 

چه از سوی انجمن آب و فاضالب ایران و با همکاری دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران به صورت مجازی برگزار شد. آن 1400آذرماه سال 

 های اجراشده در همایش است.برنامهای از روند برگزاری و در پیش رو دارید خالصه

 شورای سیاست گذاری همایش:

گذاری همایش تعیین شدند. اعضای شورا عبارت بودند از:ریزی همایش، شورای سیاستدر اولین گام برنامه

«رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران و رئیس شورا»دکتر مسعود تابش 

«دبیر همایش»دکتر ناصر مهردادی 

«دبیر کمیته علمی»سخن کتر محمدحسین نیکد

«دبیر کمیته اجرایی»دکتر علیرضا بازارگان 

«گذاریعضو شورای سیاست»دکتر مجتبی اردستانی 

«گذاریعضو شورای سیاست»دکتر سارا نظیف 

 تشکیل دبیرخانه و تهیه و ارسال ارسال فراخوان:

زیست نامه همکاری بین انجمن آب و فاضالب ایران و دانشکده محیطاهمتف 1399ماه های مقدماتی، در دیپس از انجام صحبت

گذاری در اواخر دانشکدگان فنی دانشگاه تهران به امضا رسید. در همین راستا ساختار سازمانی نهایی همایش مشخص و شورای سیاست

چنین دبیرخانه همایش در اقدام کرد. هم مهای الزاریگذریزی و سیاستماه نسبت به برنامهجلسه تا آخر آبان 10ماه تشکیل شد و طی دی

 کار کرد. زیست با مدیریت سرکار خانم مهندس عاطفه عزیزی شروع بهدانشکده محیط

صورت رونمایی شده و اطالعات مربوط به همایش به www.iwwa-conf.ir سایت همایش به نشانیهای اولیه، از وبسازیپس از آماده

شد، که این امر تا روز همایش نیز روزرسانی میطور روزانه بهمند رسید. اطالعات سایت بهاطالع مخاطبان عالقه سایت، بهوبروزانه از طریق 

ها تمامی معاونین پژوهشی دانشگاهرسانی بهرسانی و تبلیغات، پس از طراحی و نهایی شدن پوستر همایش، اطالعادامه یافت. در حوزه اطالع

ها، ادارات کل ای استانهای آب منطقهها و سازمانها و شهرستانهای آبفای استانشی و پژوهشی کشور، تمامی شرکتو مراکز آموز

های نیرو، راه و شهرسازی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری، و صنعت، ها، وزارتخانهزیست استانمحیط

رسانی های آب و فاضالب از طریق ایمیل، دورنگار و سامانه یکپارچه اطالعپیمانکاران کشور در زمینه معدن، تجارت و مهندسین مشاور و

در این ایمیل و پیامک در چندین نوبت ارسال شد.  10000چنین اطالعات مربوط به همایش از طریق حدود وزارت علوم صورت پذیرفت. هم

،Civilica ،Symposiaهای در سایت همایشاطالعات مربوط به  همایشعرفی مرحله برای استفاده حداکثری از فضای مجازی، م

conference.ac،iranconferences ،conferencejoo.com    وISC نیز با عضویت صدها  همایشکانال و گروه تلگرامی و واتساپی  .قرارداده شد

ران نیز استفاده شد.های اجتماعی انجمن آب و فاضالب ایچنین از تمام شبکهنفر تشکیل و هم

 محورهای همایش:

دانش و فناوری صنعت آب و  های مختلفبا توجه به رسالت همایش و اهداف کلی تالش شد تا محورها به نحوی تبیین شوند که حوزه

زیر به تصویب  های صنعت صورت گرفت و موضوعاتای به نیازها و چالشتوجه ویژه فاضالب را مورد پوشش قرار دهند. در تعیین محورها،

رسید:
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 الف( مدیریت مصرف آب

 های مصرف، بازچرخانی آب، آب خاکستری، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و ...(روشهای مهندسی )کاهنده -1

 های فرهنگی )آموزش، آگاهی رسانی، مشارکت بخش خصوصی، نقش زنان و ...(دیدگاه -2

 گذاری، مدیریت تعرفه و... (تهای اقتصادی )اقتصاد آب، قیمدیدگاه -3

نشینی، مدیریت مصرف در شرایط سپاری، حاشیهالزامات قانونی و مدیریتی )مباحث نظام مهندسی، جریمه و تشویق، قراردادها و برون -4

 بحرانی، آسیب شناسی و ...(
 

 ب( هدررفت

 های توزیع آبهدررفت واقعی در شبکه -1

سپاری یابی، تامین مالی، برون، قراردادهای نشتDMAیابی، اقتصاد نشت، مدیریت فشار، استقرار نشتهای جدید مدیریت نشت )روش -1-1

 و ...(

 مدیریت حوادث و اتفاقات )رفع حوادث، قراردادها و ...( -1-2

 هابازسازی، تعویض و تعمیر شبکه -1-3

 سرریز مخازن -1-4

 تجهیزات و شیرآالت جدید -1-5

 های توزیع آبشبکههدررفت ظاهری در  -2

 برداریگیری، مدیریتی و بهرهها، قرائت کنتورها، خطاهای اندازهسنجکنتور و دبی -2-1

 سپاری ...(کارهای قانونی، قراردادها و برونکارهای فرهنگی، راهاتصاالت غیرمجاز )روشهای شناسایی، راه -2-2

 مصارف مجاز بدون درآمد -3

 هاخانهتصفیه مصارف آب در تاسیسات و -3-1

 شستشوی شبکه و مخازن -3-2

 های توزیع آبمدیریت هوشمند شبکه -4

 متری و اسکاداتله -4-1
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 افزارهاسازی و نرممدل -4-2

 GISکاربرد  -4-3

 مدیریت انرژی -4-4

 مدیریت کیفیت -4-5

 وری آب در بخش صنعتکاهش مصرف و ارتقای بهره -5

 منظور کاهش مصرف آب در صنایعبهکارگیری فناوری پینچ آبی به -5-1

 سازی شبکه آب و فاضالب در صنایعبهینه -5-2

 (Water Network Synthesis)سنتز شبکه آب و فاضالب صنایع  -5-3

 های کنترلی و ابزار دقیق در کاهش مصرف آب و پیشگیری از هدررفت در صنایعنقش سیستم -5-4
 

 ج( بازیافت

 پساب انرژی در بازیافت-پیوند آب -1

 های بازیافت پسابتحلیل چرخه عمر سیستم -1-1

 کارهای تولید انرژی در فرآیند بازیافت پسابراه -1-2

 منظور بازیافت پسابهای با حداقل مصرف انرژی بهتوسعه روش -1-3

 یعدر صنا (3R: Reduce, Reuse, Recovery)کاهش، بازاستفاده و بازیافت  الزامات پیاده سازی رویکرد  -1-4

 های ساده و ارزان قیمت بازیافت پسابفناوری –2

 های ساده بازیافت پساب در مناطق روستایی و جوامع کوچکتوسعه فناوری -2-1

 سازی فرآیندهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساببومی -2-2

 پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی -3

 گیری جریان پسابابزارهای اندازه -3-1

 های کیفی در ارزیابی بازیافت پسابشاخص -3-2

 دستورالعمل پایش کیفیت در بازیافت پساب -3-3

 های پایش کمی و کیفی بازیافت پسابنامهآیین -3-4

 استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن -4

 مخاطرات ناشی از استفاده از پساب -4-1

 سازی در استفاده ایمن از پسابنقش آموزش و فرهنگ -4-2

 های مصرفبندی گزینهتحلیل ریسک استفاده از پساب در مصارف مختلف و اولویت -4-3

 های مدیریت ریسک استفاده از پسابروش -4-4

 مدیریت فاضالب و پسماند حاصل از فرایندهای بازیافت -5

 بازیافت پسماندهای جامد با ارزش -5-1

 عنوان سوخت و ماده پرکنندهمصرف پسماند بازیافت به -5-2

 های تولید انرژی از فرآیند بازیافت پسابروش -5-3

 های مدیریت فاضالب تولیدی در فرآیند بازیافت پسابروش -5-4

 (Zero Liquid Discharge)کارهای دستیابی به حداقل پساب در فرایندهای تصفیه راه -5-5

 های کشاورزیمدیریت و بازیافت زهاب -6

 کشاورزیهای مصارف ممکن برای زهاب -6-1

 های مدیریت و بازیافت زهاب کشاورزیروش-6-2
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 های مصرف دوباره زهاب کشاورزیتحلیل اقتصادی و فنی گزینه -6-3

 اثرات بازیافت زهاب کشاورزی بر کیفیت منابع آب، خاک و محصوالت تولیدی -6-4

 شاورزیمصرف ک برایشور منابع آب لب  سازیپساب و شیرین  بررسی روش طبیعی تصفیه -6-5

 رویکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در مدیریت مصرف و استفاده از پساب -7

 های مختلف بازیافت پسابتحلیل اقتصادی گزینه -7-1

 های اجتماعی در پذیرش استفاده دوباره از آبچالش -7-2

 منظور مصرف ایمن پسابسازی بهالزامات آموزش و فرهنگ -7-3

 انونی در فرآیند بازیافت پساب و خالءهای موجودالزامات ق -7-4

 نقش تعرفه در کاهش مصرف آب -7-5

 های قانونی برای کاهش هدررفت ظاهری و واقعیخالء 7-6

 نقش آموزش، فرهنگ و تبلیغات در کاهش مصرف آب -7-7

 های اجتماعی در کاهش هدررفت آبچالش -7-8

 های نو در حوزه بازیافتفناوری -8

 استانداردها و ضوابط کمی و کیفی آب و فاضالب -9

 نقاط ضعف و قوت استانداردهای موجود -9-1

 بازنگری و بومی سازی استانداردها -9-2

 تدوین استانداردهای جدید -9-3

  
 د( مدیریت کیفیت آب

 برنامه ایمنی آب -1

بندی، سیستم دوگانه صفیه خانگی، آب بستههای جایگزین در مدیریت کیفیت آب )دستگاه تارزیابی و آسیب شناسی روش -2

 و...(

 های آبخانهمدیریت و راهبری تصفیه -3

 های تصفیه آبچالش -3-1

 هاخانههای ارتقای عملکرد تصفیههای آب ایران و روشخانههای تصفیهچالش -3-2

 های نوین در تصفیه آبروشها و فناوری -3-3

 و حذف بو فلزات سنگین و کاهش شوری، کدورت آبهای نیترات زدایی، حذف روش -3-4

 هاهای سطحی و زیرزمینی منطقه محل تخلیه آنهای آب شیرین بر کیفیت آبپساب دستگاه  محیطیتاثیرات زیست -4

 های سطحی و زیرزمینیتاثیر تغییرات اقلیم بر کمیت و کیفیت آب -5

 مدیریت هوشمند کیفیت آب -6

 و اسکادا GISهای ا و سیستماستفاده از سنسوره -6-1

 های نوین در تصفیه و کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضالبآوریاستفاده از فن --6-2

 شور از نظر کیفیت آبهای لبهای نامتعارف، آب انبارها و آبهای رویکردهای نوین استفاده از آبچالش -6-3

 ی و زیرزمینیهای توزیع آب و منابع آب سطحسازی کیفی شبکهمدل -6-4

 اثر ویروس کرونا بر آب و پساب -7

 بررسی حضور کرونا ویروس در پساب با توجه به فرایندهای تصفیه فاضالب -7-1

 هاپایش کیفی اکوسیستم -8

 های جلوگیری از زوال کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینیراه -8-1
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ها برای شناسایی سموم و مواد خانهجلبک و ماهی( در ورودی آب خام تصفیه استفاده از بیو سنسورها )موجودات زنده مانند قورباغه، -8-2

 آلی آالینده

 های ویژه و نوظهور در آب آشامیدنی و پسابآالینده -9

 اقتصاد و کیفیت آب -10

 

 های علمی و اجرایی:کمیته

های مختلف سراسر کشور و با لحاظ کردن حوزهنفر از اساتید و متخصصان صنعت آب و فاضالب از  79کمیته علمی همایش مشتمل بر 

سازی در مورد مقاالت نقش کلیدی را ایفا نمود. دانش فنی تشکیل شد. این کمیته در تبیین محورهای همایش و نیز فرآیند ارزیابی و تصمیم

زیست و مهندسی های محیطدانشکده نفر عضو کمیته ها از دانشجویان فعال 30نفر مسئول و  10کمیته اجرایی همایش نیز با مشارکت حدود 

جلسه برای برنامه ریزی و هماهنگی، توانست در  20عمران دانشگاه تهران و دانشگاه خواجه نصیر طوسی تشکیل شد و با برگزاری بیش از 

 کنندگان از همایش فراهم نماید.طول برگزاری همایش فضای مناسبی را برای استفاده شرکت

 

 مقاالت:

گیری بیماری کرونا، مهلت ارسال دلیل شرایط خاص و همهشده به سایت همایش ارسال و بهزمان مشخصدر مدت مقاالت بسیاری

مقاله پذیرفته  316مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این تعداد  446بار تمدید شد. در پایان مهلت ارسال مقاالت، مجموعاً  2مقاالت 

صورت شفاهی ارائه شد. مقاالت شفاهی که دربرگیرنده محورهای همایش بودند مقاله به 110صورت پوستر و بهمقاله  206شد. از این تعداد، 

صورت         شده بهروز ارائه شدند. مقاالت پوستری نیز با توجه به برنامه از پیش اعالم 2جلسه موازی در طول  10بخش و هرکدام با  2در 

های محور ارائه شدند. اطالعات آماری مقاالت در شکل 4زمان در دو روز در طور همو پنل اسکای روم بهالکترونیکی از طریق سایت همایش 

 اند.ارائه شده 9تا  1
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هاتوزیع مقاالت دانشگاه-8شکل 
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 هیئت داوران:

های سراسر کشور و بقیه از بین متخصصین ها از بین اساتید دانشگاهدرصد آن 90 حدودنفر بود که  530بیش از  داوران شاملهیئت

شدند. هر مقاله های مشاور و یا پیمانکاری سراسر کشور انتخابها و ادارات دولتی و یا از متخصصین بخش خصوصی اعم از شرکتسازمان

 داور ارسال شد. 5طور میانگین برای به
 

 مراسم افتتاحیه:

ماه گذشته در دبیرخانه همایش  11های انجام شده در ابتدای مراسم آقای دکتر ناصر مهردادی دبیر محترم همایش گزارشی از فعالیتدر 

مدگویی به کلیه حضار، به معرفی دانشگاه تهران و آرا ارائه دادند. سپس آقای دکتر مهدی فکور معاون پژوهشی دانشگاه تهران ضمن خوش

رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب  ،ه آن در حوزه مهندسی آب و فاضالب پرداختند. در ادامه آقای دکتر مسعود تابشهای ارزندفعالیت

های انجمن را تشریح کردند. اولین سخنران کلیدی های همایشهای آتی آن را ارائه و ویژگیهای انجمن و برنامهگزارشی از فعالیت ،ایران

ی سالجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بودند که ضمن ارائه وضعیت محیط همایش جناب آقای دکتر عل

های این حوزه را برشمردند. در قسمت پایانی مراسم افتتاحیه های انجام شده و چالشزیست و منابع آب و آب و فاضالب در کشور، پیشرفت

 و فاضالب ارائه کردند. ستاوردهای علمی روز را در حوزه آبآخرین دشرح زیر نیز دو سخنران کلیدی از خارج از کشور به

1- Professor Dragan Savic (KWR Water, University of Exeter and Universiti of Kebangsaan, Malaysia) 

2- Dr Itzel Marquez (Central Michigan University) 
   

 های تخصصینشست
 ردیف عنوان نشست اعضای نشست

دکتر عباس اکبرزاده، مهندس حمیدرضا کشفی، دکتر بنفشه زهرایی، دکتر محسن 

 و دکتر اصغر جهانی نصرتی

عنوان منابع راهبردی زدایی آبهای شور و بازیافت آب بهنمک

 در مقابله با تنش آبی کشور: از واقعیت تا حقیقت
1 

فرد، مهندس غالمرضا مهندس کوشیار اعظم واقفی، دکتر نعمت اهلل جعفرزاده حقیقی 

 شقاقی، دکتر میترا قاسم شربیانی، مهندس جواد حسن نژاد و دکتر حامد محمدی
 2 رویکردهای برنامه ایمنی آب

دکتر سید حسین سجادی فر، دکتر مرتضی تهامی پور، دکتر ناصر خیابانی، دکتر علی 

 مزیکی، دکتر جمال محمدولی سامانی و دکتر حبیب مروت
 3 دیریت مصرف آبنقش اقتصاد در م

 

اولین نشست تخصصی در روز اول بعد از سخنرانی افتتاحیه برگزار شد. نشست دوم در روز اول همایش پیش از ارائه مقاالت شفاهی و 

 نشست سوم نیز صبح روز دوم برگزار شدند. در ظهر روز اول نیز برنامه کلینیک صنعت به شرح زیر برگزار شد.
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هاها و سازمانتوزیع مقاالت شرکت-9شکل 
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 برنامه کلینیک صنعت   

 موضوع نمتخصصا

 های توزیع آب و کاهش هدررفتشبکه     هنری زاده، دکتر عبدالمهدی میرسپاسی، دکتر کاوه حریری اصل و مهندس حمیدرضادکتر محمدرضا جلیلی قاضی

 کیفیت آب   دکتر باغبان، دکتر بغدادی، مهندس واقفی و مهندس قنادی

 بازیافت آب دکتر مجتبی فاضلی و دکتر نایب 

 

 مراسم اختتامیه:

در این مراسم ابتدا سخنرانی کلیدی خانم دکتر لیال کریمی از دانشگاه آریزونا ارائه و سپس گزارش علمی همایش توسط آقای دکتر 

های و فعالیت گاه آقای دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب در خصوص برنامههمایش ارائه شد. آن ،دبیر علمی ،سخننیک

نامه برتر و داوران برگزیده نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب توضیح دادند. سپس برگزیدگان جمن برای انتخاب پیشکسوت برگزیده، پایانان

چنین پیام ویدئویی پیشکسوتان برگزیده این سه بخش که توسط انجمن آب و فاضالب ایران انتخاب شده اند به شرح زیر معرفی شدند. هم

 نیز پخش شد.

  پیشکسوتان برگزیده دانشگاه و صنعت

  
 مهندس ستار محمودی )وزارت نیرو( دکتر علی اکبر عظیمی )دانشگاه تهران(

 

  (1400برندگان ششمین دوره مسابقه پایان نامه برتر )سال 
سال  

 دفاع
 عنوان پایان نامه استاد راهنما دانشگاه دانشکده

نام و نام 

 خانوادگی
 مقطع رتبه

 فسا کشاورزی 1396

دکتر مهدی 

بهرامی و دکتر 

 محمدجواد امیری

 استیکفنوکسی کلرودی-4-2سازی حذف مقایسه و بهینه

های کربنی فعال، نانولوله های کربناسید با استفاده از جاذب

چند دیواره و بیوچار در سیستم ناپیوسته با استفاده از روش 

 سطح پاسخ

بهاره 

 زادهبیگ
1 

کارشناسی 

 1399 ارشد

مکانیک 

عمران و 

 معماری

آزاد اسالمی 

واحد 

 شهرخمینی

دکتر مجید 

 ریاحی سامانی

های آبی با استفاده از زایدات واحدهای حذف کروم از محیط

پرورش زنبورعسل و پر پرندگان و اصالح آن توسط 

 های پلیمریپوشش

سیدعلی 

 حسینی
1 

 بهداشت 1398
دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دکتر مهدی 

 قالهری اسدی

های بیوتیکبررسی کارایی اکسیداسیون فتوکاتالیستی آنتی

های آبی با استفاده از سفکسیم و سیپروفلوکساسین از محیط

 "(RSMروش سطح پاسخ )به  3BiFeOفتوکاتالیست 

رقیه 

 لومصطفی
3 

1396 
نفت و گاز 

 گچساران
 یاسوج

دکتر محمود رضا 

 رحیمی

فوتوکاتالیستی در تصفیه آب و پساب تشدید فرآیند تخریب 

 با استفاده از بستر آکنده دوّار

سلیمان 

 مصلح
1 

 1398 دکتری

مهندسی 

مواد و 

 متالورژی

دانشگاه 

صنعتی 

 امیرکبیر

دکتر داود 

شناس حق

 سریفتمه

ساخت حسگرهای پالسمونیک برپایه نانوذرات نقره برای 

 گیری یون های سرب و جیوهاندازه

امیرمصطفی 

 امیرجانی
2 

1399 
علوم گروه 

 شیمی
 زنجان

پروفسور علی 

 رمضانی

ها در های کروم و منگنز و کاربرد آنکامپوزیتتهیه نانو

 حذف رنگ و سنتز آلی
 3 فرزانه مرادنیا
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 برندگان مقاالت برتر

 محل نویسندگان عنوان مقاله محور ردیف

1 

 کیفیت

آب یمنی ابرنامه س ساآب برایابی خطر سیستم تأمین ارز

 انیر، اتالشردی شت جهانی: مطالعه موابهدن مازسا
 پزشکی قمم علوه نشگادا حیم عالیر و رپوکیشیامین 

2 
آب یه تصفبرای لکتریکی د انعقاایند آفرزی سابهینهزی و سالمد

 محاسباتیت ینامیک سیاالدتوسط 

محمدحسین ر اول؛ سلمانی پور السا

 یکبراعلی زاده  و افصر

مهندسی شیمی ه نشکددا

ه نشگاان و داتهره نشگادا

 سهند

3 

بی با ل آمحلووم از کرات و نیترن زماشیمیایی همولکترف احذ

م و یودپاالذرات با نانو ه شدح صالانیکل م کاتد فوده از ستفاا

 قلع

مجید زاده و مین ش ابهنو؛ سمیه حسنلو

 ادیبغد

یست زمحیطه نشکددا

 انتهره نشگادا

4 

نوین ده از روش ستفااها با وسیرف ویند حذافرپایش مولکولی 

خانه تصفیهدر  Real time PCRن و روش سیواتغلیظ فیلتر

 نصفهاآب ا

 نصفهاضالب افاآب و  زادهسماعیل گرجیو انه عطابخش پیما

5 

 هدررفت

ای برزی سابهینهن سیوامبتنی بر کالیبرد یکرروتوسعه یک 

م عدی نظرگیردر برسانی باآیک شبکه ی هایابی نشتنمکا

 هالولهی برزیب اقطعیت ضر

ضا جلیلی رمحمدی؛ ضا معاشرر

پریسا ؛ ضا تشیعیرمحمد زاده؛ قاضی

 رهسودی حمد محموی و امنوچهر

و شهید بهشتی ه نشگادا

 1منطقه ضالب فاآب و 

 انتهر

6 
ده از ستفاابا آب یع زشبکه تودرون شکست و تشخیص نشت 

 نسوافیلترروش 
 جه نصیراخوه نشگادا زیحجارش کوی و شیدرفرشید 

7 
فت ررکاهش  هددر خانگی ی هارسی نقش تعویض کنتوربر

 آب و فاضالب اصفهان( 3ردی )منطقه مطالعه موی ظاهر
 نصفهاضالب افاآب و  نیرانسیم باو له قاضی اعبدزهرا 

8 
اری و نگهدی هاسیستمد سی عملکرربرب در چورئه چاارا

 بفاضالی آب و هاشرکتات تعمیر
 دیضا شهرجرر

م ماالمللی ابینه نشگادا

زش موآمرکز ، خمینی

 اهرزعالی بویین 

9 

مدیریت 

 مصرف

یک بر مدیریت رمان جریاه کنندلکنتری سی تأثیر شیرهابرر

)مطالعه موردی مشترکین آب و فاضالب مشترکین ف مصر

 یزد(

سید مجتبی عظیمی ؛ یوسفیمسعود 

 لپاکدوش سیاو
 دیز آب و فاضالب

10 
مدیریت زه حوب در فاضالآب و مشترکین ی هاسی چالشبرر

 فمصر

ر و الر پوجفرن ساساو؛ عباسی ناصرآسیه 

 یعظیمه مظفر
 ازشیر آب و فاضالب

11 

شبکه ر فشاا و هوی ماآب، دماهانه ف مصرن زماهمتحلیل 

منطقه یک ردی: مطالعه مو، بع کوپالاتوده از ستفاابرسانی با آ

 نصفهااشهر 

ضا رحمیدوی؛ کیخسرحسین محمد

ی و محمدحسین گل محمدی؛ صفو

 محمد هیثم کالهو

 نصفهااصنعتی ه نشگادا

12 
بین ف آب در فرهنگی مرتبط با مصر -جتماعیامل اسی عوبرر

 دشهر یزان ندوشهر
 دانشگاه یزد لدینافلک ا هرو زسامهر رپان بامهر

13 

 بازیافت

با زی ساصنعتی نوشابهب تصفیه فاضالژی از نرایافت بیوباز

 ایمحفظهدو بی وپیل سوختی میکرده از ستفاا

حمد اعلی ی؛ ناهید نویدجوی؛ شدفرح را

 ادحیم نژرمصطفی ر و قاپوآ
 بابلو میه اروپزشکی م علو

14 

ب خانه فاضالتصفیهب پساد از مجدده ستفااسنجی نمکاا

ردی: مطالعه مو، مستقیمن سیوافیلترروش صنعتی با 

 انهمدر صنعتی بهاک شهرب خانه فاضالتصفیه

ی؛ صغرن اقربای؛ لمطلب سیدمحمدعبدا

 چلیچیه فائزو حمانی رعلیرضا 
 انپزشکی همدم علو

15 

لی آفلز ب چورچااز یت جدید زشناسایی نانو کامپوو تهیه 

د بررکاو  AC/HKUST-1گیاهی ل کربن فعا، برپایه مس

 بسرذب جاان عنوبهآن 

و نک منطقی افری؛ بهرایا سلیمانی پر

 یعسگردی ها
 رستربیت مده نشگادا

16 
د از مجدده ستفااعمومی ش پذیری هاهتسهیل کنندو نع امو

 آب

؛ هاییه رهری؛ زمحمدزاده فاطمه حسن

محمد حسن ن؛ محمدتقی قانعیا

سید و برسنگ م جارا ساش؛ پوامحرا

 حید غلمانیو

آب و پزشکی م علوه نشگادا

 دیز و فاضالب
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 های آموزشیکارگاه

 ردیف عنوان کارگاه مدرس

 مهندس سید مهدی قاسمی
برداری و ارتقای هرهبدر مراحل طراحی،  GPS-X افزارسازی با استفاده از نرمکاربرد شبیه

 های فاضالبخانهتصفیه
1 

 فردکتر حامد توکلی
و  Pythonهای نویسی به زباندر برنامه SWMMو  EPANETهای استفاده از مدل

MATLAB سازیهای بهینهبه منظور اجرای الگوریتم 
2 

 دکتر ستار صالحی
های مربوط به اصالح و بازسازی ریزیارزیابی اثربخشی تصمیمات گروهی و سازمانی در برنامه

 های توزیع آب شهریشبکه
3 

 فردکتر حامد توکلی
های جدید مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز و تحلیل سیالب با استفاده از قابلیتمدل

HEC-HMC  (4.8)نسخه 
4 

 مهندس غالمرضا مهرنوش
ها و طراحی تابلوهای ترکیبی مالحظات طراحی و انتخاب تجهیزات تابلوهای فرمان الکتروپمپ

 متریبا سیستم تله
5 

افزار سازی هیدرولیکی در نرمهای توزیع آب با استفاده از مدلبرداری شبکهبهرهنگهداری و  مهندس محمدامین غیبی
WATERGEMS 

6 

آوری دکتر سعید بشیری همراه با اعضای هسته پژوهشی تاب

 جمهوریکمیته آب پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست

ریزی ( و طرحالمللیهای بینآوری در صنعت آب و فاضالب )نمونههای شاخص تابتبیین مدل

 در شهر تهران
7 

 8 شناورسازی با هوای محلول DAFهای اصول طراحی و ساخت سیستم دکتر علیرضا بازارگان

 9 تصفیه فاضالب، بازچرخانی و بازیافت آب در صنعت دکتر حسین نایب و دکتر مجتبی فاضلی

 10 وری آببرنامه بهرهمدیریت اقدام در چارچوب  مهندس کاوه جمالی و مهندس محمدحسن لیائی

 11 های نوین ستاد نانو در صنعت آب و فاضالب، معرفی و کاربرد تکنولوژی مهندس عارف دادگستر

 12 های فاضالبخانهطراحی معماری و هیدرولیکی تصفیه دکتر مسعود طاهریون

 13 های نوینهای فاضالب با فناوریخانهارتقای تصفیه دکتر مسعود طاهریون

مهندس علیرضا صحاف امین، مهندس احسان ثابتی، دکتر کاوه 

 رجبی و مهندس سهراب حنایی
 14 اتیلن در طول چرخه عمرهای چدن و پلیمقایسه عملکرد لوله

 15 معرفی برنامه ایمنی فاضالب مهندس غالمرضا شقاقی

 سینا جوربندیان و مهدی فهیمی راد
خانه بازاستفاده از پساب صنعتی برای اجرای تصفیهاز پساب تا آب دمین: تجربه طراحی و 

 تولید آب دمین در گروه مپنا
16 

 دکتر شروین جمشیدی
خانه خانه فاضالب )همراه با ارائه دستاوردهای مطالعاتی تصفیهکاهش حجم لجن در تصفیه

 فاضالب شهرکرد(
17 

 

  نمایشگاه مجازی:

کنندگان در نمایشگاه مجازی عبارت بودند صورت مجازی در اسکای روم برگزار شد. شرکتمجازی متعدد بههای نمایشگاه مجازی این همایش در غرفه 

 شرویپ انیپارس نیآبتی، انجمن آب و فاضالب ایران، شرکت سروآب انرژشرکت  ،زهیهامون نا، شرکت مپنا زاتیو تجه لریو ساخت بو یمهندساز: شرکت 

  .مشهد هیطال یمجتمع صنعت، شرکت فنی مهندسی سپهر کویر فرداد، شرکت آبسان زالل، شرکت مابیآذرس، شرکت رعد آب، شرکت آپادانا
 

 حامیان معنوی و علمی همایش

     
 های علوم آباتحادیه انجمن زیست سازمان حفاظت محیط وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو

   
 

 
 دانشگاه الزهرا وزارت جهاد کشاورزی دانشگاه شهید بهشتی فناوری شریفپژوهشکده زیست دانشگاه تهران موسسه آب
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حامیان مالی همایش

برکت ادیبن شرکت هامون نایزه
و  لریو ساخت بو یمهندس

 مپنا زاتیتجه

شرکت معدنی و 

 صنعتی چادرملو
مجتمع فوالد مبارکه

شرکت آب و 

فاضالب استان 

اصفهان

 شرکت آبساران شرکت سروآب انرژی شرکت دریارود جنوب شرکت آذر سیماب
شرکت آب و فاضالب استان 

یزد

شرکت آب و 

فاضالب استان 

آذربایجان شرقی

 شرکت بهینه کاران
شرکت آب و فاضالب 

 استان قزوین
 شرکت بهینه طراحی پرشیا

فاضالب شرکت آب و 

 مشهد

مهندسین مشاور پارس آرین 

 آب

شرکت آب و 

فاضالب استان 

همدان

 شرکت رعد آب
مهندسین مشاور طرح و 

 تحقیقات آب و فاضالب

شرکت آبتین پارسیان پیشرو 

 آپادانا

شرکت رادین گستر 

 سینا
شرکت آبسان زالل

 فنیشرکت 

سپهر مهندسی 

کویر فرداد

 صنعتی سالم آب شرکت
زیست و شرکت تهران

 همکاران
 مجتمع صنعتی طالیه مشهد

شرکت بلندای صنعت 

 جهان افراز

شرکت مهندسین مشاور 

 آبران

ای همایشحامیان رسانه
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انجمن نمایندگانمعرفی 

 علوم پزشکی اردبیلدانشگاه انجمن در ، نماینده عبداله درگاهی

 التی( متولد شد. تحصلیاودلو )از توابع استان اردب یدر روستا 1363بهمن ماه  22در  یدکتر عبداله درگاه

 یحامد دیشه ینمونه دولت رستانیمتوسطه را در دب التیاودلو و تحص یرا در روستا ییو راهنما ییابتدا

دانشگاه علوم  طیدر رشته بهداشت مح 1382 سال( گذراند. در بهمن لی)از توابع استان اردب یشهرستان گرم

را در  ارشد یدوره کارشناس الن،یگ یرا در دانشگاه علوم پزشک ی. دوره کارشناسقبول شد لیاردب یپزشک

و  1398همدان در سال  یرا در دانشگاه علوم پزشک یتخصص یکرمانشاه و دوره دکترا یدانشگاه علوم پزشک

در مرکز  یعلم ئتیعنوان عضو هبه 1398به اتمام رساند. در اسفند سال  طیبهداشت مح یدر رشته مهندس

دوران  یدر ط ویمشغول شد.  لیاردب یدانشگاه علوم پزشک (SDH)موثر بر سالمت  یعوامل اجتماع قاتیتحق

در  بآب و فاضال نهیدر زم یو آموزش یپژوهش ،یعلم یهاتیحال حاضر مشغول فعالدر نیچنو هم لیتحص

افتخارات ایشان  هستند. ستیزطیو مح یاآب و فاضالب، آب منطقه ریمختلف نظ یهاها و سازماندانشگاه

نخبگان، استعداد درخشان پژوهشگر برتر از طرف  یمل نادیچمران از ب دیشه یدکترا پسا زهیجا رینظ یمختلف

در  یاول پژوهشگر تبههمدان، ر یعضو مرکز رشد استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشک ،وزارت بهداشت

شناسایی دانش  زهیهمدان، جا یدانشگاه علوم پزشک یجشنواره پژوهش و فناور نیستمیبو  نینوزدهم

 .ستکسب نموده انیز را  رهینخبگان و غ یمل ادیشناسایی شهید تهرانی مقدم بن زهیآموختگان برتر و جا

گلستاندانشگاه علوم پزشکی انجمن در ، نماینده نژادمحمدهادی مهدی

 یگلسااتان و در مرکز بهداشاات و معاونت یدر دانشااگاه علوم پزشااک 1370از سااال  محمدهادی مهدی نژاد

شت سال  یبهدا ستان و از  شغول  یعلم ئتیتحت عنوان ه 1380ا شت م شکده بهدا ستکار بهدر دان . بوده ا

س یمدارک کاردان شنا س یو کار شنا شگاه یو کار شد خود را از دان شک یهاار و تهران و مدرک  رانیا یعلوم پز

مختلف  نیدوران تحت عناو نیا ی. در طاساات هاصاافهان اخذ نمود یخود را از دانشااگاه علوم پزشااک یدکترا

ش شیمعاون آموز ستیمقام رقائم نیچنو هم ی، معاون  پژوه شت انجام وظ ا شکده بهدا و اکنون ه نمود فهیدان

شت مح قاتیمرکز تحق سیعنوان رئبه ضو ه طیبهدا شغول  یعلم ئتیو ع ستکار بهم سال ا دوره  1393. در 

دفن مواد زائد جامد در کشااور سااوئد در دانشااگاه کالمار  یهادر مکان رابهیرا در مورد خطرات شاا پیفلوشاا

ستگذراند صف وی یقاتی. عالقه  تحقه ا شو ته یساز، لختهانعقاد یندهایبر فرا دیآب با تاک هیدر مورد ت و  ینین

صف یهاکاربرد منعقد کننده ست.مواد زائد جامد  نیچنمآب و ه هیمختلف در مورد ت  نیدوران چند نیا یط ا

آب  هی، تصفآب تیفیک نهیدر زمت مختلفی االدنبال آن مقهو اجرا شده و ب بینامه تصوانیو پا یقاتیطرح تحق

 ست.چاپ کرده ا یسیو انگل یو مواد زائد جامد در مجالت فارس

ایالم یدانشگاه علوم پزشکانجمن در ، نماینده علی عمارلویی

س یدکترا شابور،یدر ن 1348متولد  ییعمارلو یدکتر عل شت مح یمهند ضو ه طیبهدا شگاه  یعلم اتیو ع دان

. استدانشگاه مشغول به خدمت  نیدانشکده بهداشت ا سیعنوان رئبه 1394بوده و از سال  المیا یعلوم پزشک

س شانیا شنا س یمدرک کار شنا شک یو کار شگاه علوم پز شد را از دان خود را از  یو مدرک دکترا انتهر یار

شگاه ترب ستثنائانتخاب به شانینمودند. از افتخارات ا افتیمدرس در تیدان شناس ا ضالب  یعنوان کار آب و فا

، استاد برتر دانشکده بهداشت در 1389، استاد نمونه دانشگاه در سال 1376غرب استان تهران در سال جنوب

شت 1399سال  شکده بهدا شگر برتر دان سال، پژوه برتر در  ندی، رتبه اول فرآ1399و  1385، 1384 یهادر 

، 1396در سال  المیا یدر سطح دانشگاه علوم پزشک یمطهر دیجشنواره شه نیدر دهم دیو تول یطراح طهیح

.است 1398دانشکده نمونه دانشگاه در سال  سیو رئ 1397آموزش در دانشگاه در سال  تیفیرتبه برتر ک
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انجمنو حامیان عضو  هایشرکت
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 مهندسین مشاور داهه
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جیهای داخلی و خارتقویم کنفرانس

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریبرگزارکنندهعنوان کنفرانس

 یمهندس یالمللنیب ناریسم نیدوازدهم

 رودخانه

، چمران اهواز دیدانشگاه شه

سازمان آب و برق خوزستان
 /1400http://ireconf.scu.ac.ir/fa بهمن 6 تا 4اهواز

توسعه  یالمللنیکنفرانس ب نیپنجم

 یو مهندس یزداریعلوم آب، آبخ یفناور

 رودخانه

 ،یو مهندس تیریانجمن مد

 یتوسعه فناور
 /1400http://weng.bcnf.irبهمن  30تهران

 عمران یمهندس یکنگره مل نیزدهمیس
،عمران یدانشکده مهندس

اصفهان یدانشگاه صنعت
اصفهان

ماه اردیبهشت 21و  20

1401
 /http://www.13ncce.ir

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریعنوان کنفرانس
LET2022- The 17th IWA Leading Edge 

Conference on Water and Wastewater 

Technologies 

Reno, Nevada, 

USA 

27 March – 2 

April 2022 
http://iwa-let.org/ 

7th Young Water Professionals BeNeLux 

Conference 2022 
Delft, Netherlands 4 – 6 April 2022 https://ywpbenelux.ugent.be/ 

Wastewater, Water and Resource Recovery 

Conference 
Poznan, Poland 

10 – 13 April 

2022 
http://wwrr.put.poznan.pl/ 

Singapore International Water Week 2022 
Singapore, 

Singapore 

17 – 21 April 

2022 
https://www.siww.com.sg/ 

9th Leading Edge Conference for Strategic 

Asset Management (LESAM 2022) 
Bordeaux, France 12 – 14 May 2022 

https://lesam2022.colloque.i

nrae.fr/  

6th IWA YWP México 2022 
Culiacán Sinaloa, 

Mexico 
23 – 27 May 2022 

https://6thconference.iwa-

ywp.mx/es_MX  

12th Micropol and Ecohazard Conference 
Santiago de 

Compostela, Spain 
6 – 10 June 2022 https://micropol2022.org/ 

Water Loss 2022 
Prague, Czech 

Republic 
19 – 22 June 2022 https://waterloss2022.org/ 

17th IWA World Congress on Anaerobic 

Digestion 

Ann Arbor, 

Michigan, USA 
19 – 23 June 2022 https://www.iwa-ad17.org/ 

International Conference for Water Safety 

Planning 2022 
Narvik, Norway 22 – 24 June 2022 

http://www.watersafety2022.

org/ 

3rd IWA Disinfection and Disinfection By-

Products Conference 
Milan, Italy 

27 June – 1 July 

2022 

https://www.disinfectiondbp

s2022.polimi.it/  

13th IWA Specialist conference on 

Wastewater Ponds and Algal Technologies 

Melbourne, 

Australia 
3 – 6 July 2022 

https://www.globalwaterinsti

tute.unsw.edu.au/WPAT22 

14th International Conference on 

Hydroinformatics 
Bucharest, Romania 4 – 8 July 2022 https://hic2022.utcb.ro/ 

New date: The 10th International Water 

Association (IWA) Membrane Technology 

Conference & Exhibition for Water and 

Wastewater Treatment and Reuse 

St. Louis, Missouri, 

USA 
10 – 13 July 2022 https://mtc2022.wustl.edu/ 

IWA World Water Congress & Exhibition 

2022 

Copenhagen, 

Denmark 

11 – 15 

September 2022 

http://www.worldwatercongr

ess.org/ 

13th IWA Conference on Instrumentation, 

Control and Automation 
Beijing, China 

11 – 15 October 

2022 

https://iwa-

network.org/events/13th-

iwa-conference-on-

instrumentation-control-and-

automation/ 

http://ireconf.scu.ac.ir/fa/
http://weng.bcnf.ir/
http://www.13ncce.ir/
http://iwa-let.org/
https://ywpbenelux.ugent.be/
http://wwrr.put.poznan.pl/
https://www.siww.com.sg/
https://lesam2022.colloque.inrae.fr/
https://lesam2022.colloque.inrae.fr/
https://6thconference.iwa-ywp.mx/es_MX
https://6thconference.iwa-ywp.mx/es_MX
https://micropol2022.org/
https://waterloss2022.org/
https://www.iwa-ad17.org/
http://www.watersafety2022.org/
http://www.watersafety2022.org/
https://www.disinfectiondbps2022.polimi.it/
https://www.disinfectiondbps2022.polimi.it/
https://www.globalwaterinstitute.unsw.edu.au/WPAT22
https://www.globalwaterinstitute.unsw.edu.au/WPAT22
https://hic2022.utcb.ro/
https://mtc2022.wustl.edu/
http://www.worldwatercongress.org/
http://www.worldwatercongress.org/
https://iwa-network.org/events/13th-iwa-conference-on-instrumentation-control-and-automation/
https://iwa-network.org/events/13th-iwa-conference-on-instrumentation-control-and-automation/
https://iwa-network.org/events/13th-iwa-conference-on-instrumentation-control-and-automation/
https://iwa-network.org/events/13th-iwa-conference-on-instrumentation-control-and-automation/
https://iwa-network.org/events/13th-iwa-conference-on-instrumentation-control-and-automation/
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انال آپاراتکهای تازهمعرفی 

لینک آپارات(ارائه دهنده) موضوعرویدادردیف

1

 تخصصی وبینارهای

 فاضالب و آب انجمن

 ایران

  https://www.aparat.com/v/hevFM?playlist=28325845 رشیدی( عبداهلل )دکتر فاضالب؛ و آب صنعت در کرونا ویروس

 فاضالب؛ تثبیت هایبرکه پساب کیفیت بهبود کارهایراه

 ساسانی( حسین )دکتر
https://www.aparat.com/v/Antvj?playlist=28327448 

 آب حوزه در نوآوری و پژوهش ارتقای هایظرفیت بر مروری

 کشور؛ )دکتر مجتبی شفیعی(
https://www.aparat.com/v/Pob7C?playlist=29641530 

 آبرسانی؛  هایشبكه در یابینشت

زاده()دکتر محمدرضا جلیلی قاضی
https://www.aparat.com/v/Uf3N5?playlist=28368237 

 بر تاکید با زدایینمک هایسامانه از ناشی هایشورابه مدیریت

 عباس اکبرزاده()دکتر  ؛ZLD هایفناوری
https://www.aparat.com/v/4QcMo?playlist=30860968 

های جایگزین برای بهبود و مدیریت کیفیت های روشچالش

و دکتر  اینییرضا مهیمهندس سل)دکتر مسعود یونسیان،  آب؛

  (زادهیقاض یلیمحمدرضا جل
https://www.aparat.com/v/mTSiK?playlist=737673 

 و هاقابلیت شهری آب متابولیسم هایمدل عملكرد ارزیابی

 ها؛ )دکتر کوروش بهزادیان(محدودیت
https://www.aparat.com/v/DtoQY?playlist=33226803 

  https://www.aparat.com/v/FPtCY?playlist=34242002 سواد آبی در جوامع شهری؛ )دکتر شروین جمشیدی(

ها و شكست؛ تأثیرات شرایط اقلیمی بر روی ظرفیت شبكه

 )دکتر احسان روشنی(
https://www.aparat.com/v/5c7Ph?playlist=35313047 

رویكرد  با های آب و فاضالبزیستی پروژهارزیابی اثرات محیط

 )مهندس هانیه صفرپور( ؛(LCA) چرخه حیات
https://www.aparat.com/v/W8P7J?playlist=35547113 

کاربردهای اقتصاد چرخشی در صنعت آب و فاضالب؛

 )دکتر سیدحسین سجادی فر(
https://www.aparat.com/v/y1euk?playlist=36262652 

فاضالب با  یآورجمع یهااز شبكه یبردارتوسعه و بهره

 یی؛ )دکتر علی حقیقی(تمرکززدا كردیرو
https://www.aparat.com/v/36WoO?playlist=37676753 

؛ موجود به هوشمند یآبرسان یهاشبكه یارتقا یراه برانقشه

 (زادهیقاض یدکتر محمدرضا جلیل)
https://www.aparat.com/v/f8dyx?playlist=37677090 

بر  یمبتن یكیدرولیه لیتحل ینظر یمبان یتخصص ناریوب

 ؛ )دکتر مسعود تابش(آب عیتوز یهافشار شبكه
https://www.aparat.com/v/RPkeb?playlist=38227690 

و  ستیزطیمح قاتیدر تحق PCR کیبا تكن ییآشنا ناریوب

 ؛ )دکتر رحیم عالی(طیبهداشت مح
https://www.aparat.com/v/mbNDM?playlist=39035474 

 نیداغتر افتنی یبرا ستیزطیمقاله مح 25،000 یبررس

 (بازارگان رضایدکتر علی؛ )قاتیموضوعات تحق
https://www.aparat.com/v/hwC9l?playlist=39248099 

به منظور  زوروتیم یاقاره اسیمق یابیتوسعه مدل روند ناریوب

 ؛ )دکتر شروان قراری(و مخازن هااچهیلحاظ در
https://www.aparat.com/v/6Ewy5?playlist=39248537 

بر وضعیت و تجارب تصفیه آب و فاضالب در ژاپن؛  مروری

 (دکتر یحیی محزون)
 https://aparat.com/v/epxDt 

2

 تخصصی هاینشست

 فاضالب و آب انجمن

ایران

/31020035OhwE?playlist=6https://www.aparat.com/v  نوظهور یهایماریو ب هایدمیفاضالب، اپ یهاسامانه

=31174320https://www.aparat.com/v/IXWfd?playlist  آب و فاضالب یهاشبكه یآورتاب

/35531526JxVU?playlist=7https://www.aparat.com/v آب و فاضالب یهادر سامانه یو نوآور یهوشمندساز

playlist=7https://www.aparat.com/v/lSgM?31219788 رانیمنابع آب ا تیفیشاخص و استاندارد ک یبازنگر

playlist=9E4https://www.aparat.com/v/tn?32316111 مصرف آب یالگو نییتع یهاچالش

بحران به  طیآب و فاضالب در شرا یهارساختیز یآورتاب

 البیس ژهیو
879646https://www.aparat.com/v/DZzYX?playlist= 

33416246playlist=iaZ?1https://www.aparat.com/v/t یشهر یهاطیدر مح یاستفاده از آب خاکستر

36877054geI?playlist=1https://www.aparat.com/v/o ها، راهبردها و انتظارات از وزیر آتی نیرو در حوزه آبچالش

3
 و علوم کنگره سومین

 فاضالب و آب مهندسی

 (1399)ن ایرا
https://www.aparat.com/v/V7BNT?playlist=878354

4
 ملی همایش دومین

 آب مصرف مدیریت

(1398)
70https://www.aparat.com/v/SHiuG?playlist=9431

https://www.aparat.com/v/hevFM?playlist=28325845
https://www.aparat.com/v/Antvj?playlist=28327448
https://www.aparat.com/v/Pob7C?playlist=29641530
https://www.aparat.com/v/Uf3N5?playlist=28368237
https://www.aparat.com/v/4QcMo?playlist=30860968
https://www.aparat.com/v/mTSiK?playlist=737673
https://www.aparat.com/v/DtoQY?playlist=33226803
https://www.aparat.com/v/FPtCY?playlist=34242002
https://www.aparat.com/v/5c7Ph?playlist=35313047
https://www.aparat.com/v/W8P7J?playlist=35547113
https://www.aparat.com/v/y1euk?playlist=36262652
https://www.aparat.com/v/36WoO?playlist=37676753
https://www.aparat.com/v/f8dyx?playlist=37677090
https://www.aparat.com/v/RPkeb?playlist=38227690
https://www.aparat.com/v/mbNDM?playlist=39035474
https://www.aparat.com/v/hwC9l?playlist=39248099
https://www.aparat.com/v/6Ewy5?playlist=39248537
https://aparat.com/v/epxDt
https://www.aparat.com/v/6OhwE?playlist=31020035
https://www.aparat.com/v/IXWfd?playlist=31174320
https://www.aparat.com/v/7JxVU?playlist=35531526
https://www.aparat.com/v/lSgM7?playlist=31219788
https://www.aparat.com/v/tn4E9?playlist=32316111
https://www.aparat.com/v/DZzYX?playlist=879646
https://www.aparat.com/v/t1iaZ?playlist=33416246
https://www.aparat.com/v/o1geI?playlist=36877054
https://www.aparat.com/v/V7BNT?playlist=878354
https://www.aparat.com/v/SHiuG?playlist=943170
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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 

 1399تا  1395های حق عضویت با تاخیر سال

)به ازای هر سال(
550000

1400000 (1401 - 1400حق عضویت دو ساله )

2500000 (1403 - 1400چهار ساله ) حق عضویت

1000000 (1401 - 1400)دانشجویی حق عضویت دو ساله   

 اعضای حقوقی حق عضویت

(الیساالنه )ر تیحق عضو نوع شرکت

 4500000 کوچک

 9000000 متوسط

 15000000 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

)ریال(مبلغ  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()شرکتعضویت حقوقی  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 انجمنتخفیف شرکت در کارگاه

%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 انجمنامکان صدور معرفی

* * * * *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 

در باالی آن درج خواهد شد.نوع هر مقاله 

 انواع مقاالت:

وهشی، یادداشت فنی )ترویجی( و ژاین نشریه مقاالت مروری، پ

رساند. بنابراین نویسنده محترم باید یادداشت کوتاه را به چاپ می

در هنگام ارسال مقاله، نوع مقاله را از بین چهار گروه فوق انتخاب 

و در سایت اعالم کند.

 الزمهای فایل

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

نام نویسندگان که شامل کلیه اجزا و مقاله بدون  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 -

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

کنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که قرار میفاضالب تهیه 

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  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

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

ترتیب شود. عناوین غیر دانشگاهی نیز بهکشور نشان داده می

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

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 

رایج مؤسسه است )نام رسمی مندرج در سربرگ رسمی مؤسسات، 
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 ها و ...(.انها، سازمدانشگاه

 :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 دقیقًا معادل چکیده فارسی باشد. چکیده انگلیسی 

 های کلیدی فارسی و انگلیسی:واژه  

اقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد باید یکسان و شامل حد

 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  بین برای زبان انگلیسی و با فاصله  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. همانه میها ارائها 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 طورنیمتن و همه صفحات و هم

 .شوندیم یگذارشماره

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

صورت روند، بهکار میبار در مقاله بهلیندارد، وقتی برای او

شوند. درج می انتهای مقاله و قبل از فهرست مراجعدر  نوشتپی

ها در هر صفحه با گذاردن شماره فارسی در گوشه باالی آخرین پی

 شود.حرف از کلمه، در متن مشخص می

 ها:ها و شکلجدول  

ها در متن ها در محل مناسب بعد از معرفی آنها و شکلجدول

شوند. ارائه می ،مقاله با کیفیت مناسب چاپ word فایلمقاله در 

گذاری شده و عنوان جدول در ها شمارهها و شکلهمه جدول

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

برای « چه، کجا و کی»ها باید سه ویژگی و نمودار هاجدول

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

. 1۳۹5علی شهر اصفهان در سال  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

چنین ارسال شود. هممشخصات مأخذ در بخش مراجع درج می

های همراه کاربرگ دادهافزاری بهها در محیط نرمشکلفایل اصلی 

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 شدهیی که با نرمدر مورد نمودارها -

 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

تمام  شوند.میگذاری ترتیب شماره( و معادالت بهSIالمللی )بین

 پارامترهای هر معادله باید بالفاصله در زیر آن معرفی شوند.

 :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

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

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

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

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

نفرانس و غیره ک ه،موسس ،انتشارات ه،نام مجل ،فهرست مراجع

ها کار بردن نام اختصاری آنشود و از بهصورت کامل درج میبه

(Abbreviationخودداری می ) نام نیز شود. در متن مقاله

صورت فارسی( و مراجع انگلیسی نویسندگان مراجع فارسی )به

که نویسندگان تا شود. در صورتیصورت انگلیسی( نوشته می)به

که بیش از دو نفر دو نویسنده و در صورتی دو نفر باشند، نام هر

در متن مقاله استفاده  (.et alباشند، از عبارت )و همکاران( یا )

 شود.می
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  مهم:تذکر 

های های انتشارنشریه در سالبا توجه به افزایش شدید هزینه

، براساس مصوبه هیئت تحریریه و تایید هیئت مدیره انجمن اخیر

آب و فاضالب ایران، کلیه مقاالتی که به مجله ارسال می شود باید 

ریال برای هزینه داوری و درصورت پذیرش مقاله  یک میلیونمبلغ 

حساب برای هزینه انتشار به الو پانصد هزار ری میلیون دو مبلغ نیز

های مقاله در سایت نشریه همراه فایلرا بهانجمن واریز و فیش آن 
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