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اخبار انجمن

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

 (24/09/1400)انجمن  ندگانیجلسه نما نیاول يبرگزار

 (01/10/1400) رهیمد ئتیه 56جلسه  يبرگزار

  (02/10/1400)برگزاري مجمع عمومی سالیانه انجمن و انتخابات سومین دوره هیئت مدیره و بازرسین انجمن

 (02/10/1400) 1400 شیهما رخانهیدب نیاز مسئول ریتقد

 (08/10/1400)انجمن  رهیمد ئتیه 57جلسه  يبرگزار

  سال ششم نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب 3انتشار شماره

 هیتوسط خانم دکتر راض "آورو تاب داریپا یآب يستمهایس"با عنوان  رانیانجمن آب و فاضالب ا یتخصص ناریوب نیهفدهم برگزاري 

(15/09/1400)استاد دانشگاه اگزتر انگلستان  یفرمان

 (18/10/1400و  14) 1401کنگره  يارذاستگیس يجلسه شورا نیلوو ا یهماهنگ یجلسات مقدمات يبرگزار

 (18/10/1400)با دانشگاه علوم پزشکی قم  رانیآب و فاضالب ا یکنگره علوم و مهندس نیچهارم ينامه برگزارتفاهم يامضا

 (27/10/1400ایران )1401جلب مشارکت دانشگاه قم در کنگره  يجلسه برا يبرگزار

 (29/10/1400) رهیمد ئتیه 58جلسه  يبرگزار

  (30/10/1400)انجمن  70انتشار خبرنامه شماره

  اقتصاد از آب تهران  یرنگ و بو در بخش ریی: احتمال تغشامل انجمن رهیمد ئتیعضو محترم ه بیدکتر نا يآقا يهامصاحبهانجام(

باالدست سد ماملو ؛ (03/11/1400))خبرگزاري تسنیم و رادیو گفتگو( ورود فاضالب به سد ماملو  زگردیم؛ (26/10/1400)آنالین( 

(06/11/1400) زیستیب محیطبررسی روند تخر چه خبر است؟

 (05/11/1400) 1401کنگره  يارذاستگیس يجلسه شورا نیدوم يبرگزار

 ندهیالملل با نمانیجلسه واحد ب UNDP (05/11/1400)

 (07/11/1400) آب و فاضالب ایران ادیالمپدومین دوره مرحله اول  يبرگزار

 (20/11/1400) 1401کنگره  يارذاستگیس يجلسه شورا نیسوم يبرگزار

 (27/11/1400) یجلسه در سازمان نظام مهندس يبرگزار

 (27/11/1400)انجمن  رهیمد ئتیجلسه پنجاه و نهم ه يبرگزار

  (30/11/1400)انجمن  71انتشار خبرنامه شماره

  آب عیتوز يهاستمیدر س يانرژ يسازنهیو به یابیارز"با عنوان  رانیانجمن آب و فاضالب ا یتخصص ناریوب نیدهمجهبرگزاري" 

(04/12/1400) دانش آموخته دانشگاه تهران و دانشگاه کوئینز کانادا دکتر سعید هاشمیتوسط 

  شرکت رئیس هیئت مدیره انجمن در اولین نشست وزیر نیرو با نخبگان و اساتید دانشگاه و صاحبنظران براي حل مسائل آب و برق

(07/12/1400)

 (12/12/1400) آب و فاضالب ایران ادیالمپدومین دوره  دوممرحله  يبرگزار

  (15/12/1400)کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن  9برگزاري جلسه

  توسط  "يکشاورز يهازهاب یفیک تیریو مد یبازچرخان"با عنوان  رانیانجمن آب و فاضالب ا یتخصص ناریوب نوزدهمینبرگزاري

(15/12/1400) يکشاورز یو مهندس یفن قاتیموسسه تحق یعلم تیئعضو ه یدکتر بهمن یارقل

 جلسه هماهنگی با مسئولین محترم پژوهشی دانشگاه قم، جلسه با مدیرعامل و يارذاستگیس يجلسه شورا نیمچهار يبرگزار ،

(17/12/1400) 1401کنگره معاونین محترم شرکت آب و فاضالب استان قم و جلسه هماهنگی و آموزشی اعضاي دبیرخانه 

  (18/12/1400)خصصی تلفات آب انجمن کمیته ت 20برگزاري جلسه

 بلند مرتبه  يهادر ساختمان يخاکستر يهاآب یبازچرخان"با عنوان  رانیانجمن آب و فاضالب ا یتخصص ناریوب نیمبرگزاري بیست

(18/12/1400) نظراننفر از صاحب 8توسط  "جهت ساخت مسکن یالزاممباحث قالب  در دیجد یمسکون يهامجتمع و

 (26/12/1400)انجمن  رهیمد ئتیه تمشصجلسه  يبرگزار

  (29/12/1400)انجمن  72انتشار خبرنامه شماره و  سال ششم نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب 4انتشار شماره
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انال آپاراتکهای تازهمعرفی 

لینک آپارات(ارائه دهنده) موضوعرویدادردیف
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 تخصصی وبینارهای

 و آب انجمن

ایران فاضالب

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

 )دکتر فاضالب تثبیت هایبرکه پساب کیفیت بهبود کارهایراه

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

 آب حوزه در نوآوری و پژوهش ارتقای هایظرفیت بر مروری

 )دکتر مجتبی شفیعی( کشور
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

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

ین برای بهبود و مدیریت کیفیت های جایگزهای 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

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

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

 ها و شكستتأثیرات شرایط اقلیمی بر روی ظرفیت شبكه

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

رویكرد  های آب و فاضالب بازیستی پروژهمحیطارزیابی اثرات 

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

کاربردهای اقتصاد چرخشی در صنعت آب و فاضالب

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

 كردیفاضالب با رو یآورجمع یهااز شبكه یبردارتوسعه و بهره

 یی )دکتر علی حقیقی(تمرکززدا
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 فشار  یمبتن یكیدرولیه لیتحل ینظر یمبان یتخصص ناریوب

 )دکتر مسعود تابش( آب عیتوز یهاشبكه
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

 https://aparat.com/v/EaeTg(دکتر راضیه فرمانی) آورهای آبی پایدار و تابسیستم

2

 هاینشست

 آب انجمن تخصصی

ایران فاضالب و

/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

 ژهیبحران به و طیآب و فاضالب در شرا یهارساختیز یآورتاب

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

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

36877054geI?playlist=1s://www.aparat.com/v/ohttp 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)
https://www.aparat.com/v/SHiuG?playlist=943170
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جیهای داخلی و خارتقویم کنفرانس

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریبرگزارکنندهعنوان کنفرانس

 عمران یمهندس یکنگره مل نیزدهمیس
،عمران یدانشکده مهندس

اصفهان یدانشگاه صنعت
اصفهان

ماه اردیبهشت 21و  20

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

چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و 

 فاضالب ایران

انجمن آب و فاضالب ایران، 

و قم گاه علوم پزشکی شدان

 دانشگاه قم

1401conf.ir-https://iwwaآذرماه  3تا  1قم

بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک 

ایران

دانشگاه انجمن هیدرولیک، 

شهید چمران اهواز
هوازا

ماه بهمن 19 و 18

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/ 

IWA Conference on Sustainable Sludge 

Management 
Beijing, China 

18 – 20 October 

2022 

https://iwa-

network.org/events/iwa-

conference-on-sustainable-

sludge-management/  
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انجمنو حامیان عضو  هایشرکت
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مهندسین مشاور داهه
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1399برگزیدگان سال معرفی 

دبیر تخصصی برگزیده

 تکدستان نیدکتر افش

 شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشک، دانشکده بهداشت ،طیبهداشت مح یگروه مهندس استاد

برگزیده انداور

فر یدکتر حامد توکل

 وزارت نیرو

 یروزبهان عباس دکتر

دانشگاه تهران حان،یابوردانشکدگان آب،  یگروه مهندس اریدانش

 یارقلی دکتر بهمن

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی



 
 

  
 

 

 داوران
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هیئت تحریریه نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب مایل است مراتب تشکر و تقدیر خود را از تمامی داوران محترمی که در طول 

 نای علمی و کاربردی این نشریه شدند ابراز نماید.غتر شدن ربا در اختیار گذاشتن وقت و توان علمی خود باعث بارو 1400سال 
 

  یاحمد آزاده

 اصفهان یدانشگاه صنعت

  بیاد آرش

 دانشگاه چمران اهواز

  انیاسالم دیسع دیس

 اصفهان یدانشگاه صنعت

  یاکبر زهرا

 دانشگاه تهران

  یریام محمد

 اصفهان یدانشگاه صنعت

  یریام محمدجواد

 دانشگاه فسا

  یتیآ تایب

 مدرس تیدانشگاه ترب

 این یبهبهان تایآز

 واحد رودهن یدانشگاه آزاد اسالم

  یبهرامی مهد

 دانشگاه فسا

  یپورفداکار سودابه

 بوشهر یدانشگاه علوم پزشک

  تابش مسعود

 دانشگاه تهران

 بخشتاج محمد دیس

 باران ریسطوح آبگ یهاستمیانجمن س

 یعیتش درضایحم

 علوم پزشکی تهراندانشگاه 

  تکدستان نیافش

 شاپور اهواز یجند یدانشگاه  علوم پزشک

 یتلور عبدالرسول

 یجهاد کشاورز یزداریپژوهشکده حفاظت خاک و آبخ

  فر یتوکل حامد

 وزارت نیرو

 یغازان زقدمیت یمصطف

 یبهشت دیدانشگاه شه

 انیثقف بهرام

 یجهاد کشاورز یزداریوهشکده حفاظت خاک و آبخژپ

 زاده یقاض یلیجل محمد رضا

 یبهشت دیدانشگاه شه

 دزادهیزهرا جمش

 دانشگاه کاشان

 یاصل یریحر کاوه

 واحد فومن و شفت یدانشگاه آزاد اسالم

  حسن زاده وسفی

 زیدانشگاه تبر

 یحسن حسام ریام

 قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم

 یمهرداد خشوع

 دانشگاه کاشان

 ینید یمهد

 جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه

  یراشد دیحم

 دانشگاه تهران

  یمهر آباد یدیرش عبداهلل

 یبهشت دیدانشگاه شه

  یرضوان بایفر

 دانشگاه تهران

 یروزبهان عباس

 دانشگاه تهران

  یروغن ایبرد

 دانشگاه تهران

 یسامان دهیسع

 رانیمنابع آب ا قاتیپژوهشگاه تحق

  فریسجاد نیحس دیس

 شرکت آب و فاضالب استان تهران

  سعادت پور مطهره

 رانیدانشگاه علم و صنعت ا

 انیشاهنگ احمدرضا دیس

 دانشگاه تهران
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رزادیش اکبر

هیاروم یدانشگاه صنعت

  یصالح ستار

 واحد گرمسار یدانشگاه آزاد اسالم

صرافزاده نیمحمد حس

 دانشگاه تهران

یصفو درضایحم

اصفهان یدانشگاه صنعت

  ونیطاهر مسعود

 اصفهان یدانشگاه صنعت

  ییکوپا یعابد ریجهانگ

 اصفهان یدانشگاه صنعت

 یمحمد یعل محمود

 ستیز طیپژوهشکده مح

 فر یفاتح لیاسماع

 زیسهند تبر یدانشگاه صنعت

  یفغفور مغرب محمود

 مشهد یدانشگاه فردوس

  قانع اصغر یعل

 آب و فاضالب کشورشرکت مهندسی 

یکاکاوند بابک

 البرز یدانشگاه علوم پزشک

یگلزار یابوعل

 دانشگاه علم و صنعت

 یگلمحمد نیمحمد حس

 اصفهان یدانشگاه صنعت

یمحمد جواد محمد

 دانشگاه همدان

یمحمود مهسا

دانشگاه تهران

 یمحو نیرحسیام

 تهران یدانشگاه علوم پزشک

 مهرنوش غالمرضا

 فارس استان فاضالب شرکت آب و

 زاد یمهر یعل

زیواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم

یموسو فرهاد دیس

 دانشگاه سمنان

بینا نیحس

مهندسین مشاور

فینظ سارا

دانشگاه تهران

  یسین عبدالکاظم

 شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشک

کفرین معصومه

دانشگاه تهران

  هورفر عسگر

 دانشگاه تهران

 یدیهو حسن

 دانشگاه تهران

 یواقف محمد

فارس جیدانشگاه خل
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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/


1400، زمستان 4ال ششم، شماره س         107  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

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 دقیقاً 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

 :مقاله فارسی

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

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

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

های فاضالب با تحلیل ریسک سیستم"(، 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 

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 

 .بارگزاری کنند
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