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 اخبار انجمن

 ست:ا یرز حبهشر 1401 لسا اول ماهه سهدر  انیرا بفاضالآب و  نجمنا هشد منجاا هعمد يفعالیتهاو  رخباا

 (24/01/1401) ایران فاضالب و آب انجمن وبینار یکمین و برگزاري بیست

 (31/01/1401) انجمن مدیره هیئت یکم و شصت جلسه برگزاري

 (31/01/1401)با حضور رئیس هیئت مدیره انجمن  نیرو وزارت و علوم وزارت تحقیقاتی مسئولین هماهنگی جلسه برگزاري

  (31/01/1401)انجمن  73انتشار خبرنامه شماره 

 یصنعتاز دانشگاه  پور یبخش میابراه نیامدکتر توسط آقاي  ایران فاضالب و آب انجمن وبینار تخصصی سومین و برگزاري بیست 

چند هدفه و  يسازنهیبه کمک به يو فاضالب شهر یدفع آب سطح يهارساختیز داریپا یطراح"آلمان با عنوان  زرسالترنیکا

(07/02/1401) "يریگمیکمک تصم يهاستمیس

  همایش ملی مدیریت مصرف آبانتشار مقاالت کامل پذیرفته شده در اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین 

(30/02/1401)

  (04/03/1401) مدیره انجمنبرگزاري جلسه شصت و دوم هیئت

 (25/02/1401) 1400در سال  برق و آب صنعت برتر مدرس عنوان به انجمن مدیره هیئت عضو انتخاب

 (11/02/1401) 1401 کنگره سیاستگذاري شوراي  6ه جلس برگزاري

  (31/02/1401)انجمن  74انتشار خبرنامه شماره

 (01/03/1401) 1401کنگره  سیاستگذاري شوراي 7 جلسه برگزاري

 (01/03/1401)علوم پزشکی قم هاي قم و با دانشگاه رانیآب و فاضالب ا همکاري انجمننامه تفاهم يامضا

  (03/03/1401)انتشار پوستر سومین دوره المپیاد آب و فاضالب ایران

 دانشیار دانشگاه شهید مدنی  ،توسط آقاي دکتر مهدي دینی ایران فاضالب و آب انجمن وبینار تخصصی سومین و برگزاري بیست

(07/02/1401) "هاي توزیعبرداري بهینه و هوشمند از شبکهسازي در بهرههاي مدلچالش" آذربایجان با عنوان

  شرب، فاضالب و رواناب سطحی، هاي آب ، خدمات و زیرساخت224برگزاري اولین جلسه کمیته فنیISO TC 224  با مشارکت

 (22/03/1401) هاي تخصصی انجمنکمیته
  (31/03/1401)انجمن  75انتشار خبرنامه شماره
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انال آپاراتکهای تازهمعرفی 

لینک آپارات(ارائه دهنده) موضوعرویدادردیف

1

 تخصصی وبینارهای

 و آب انجمن

ایران فاضالب

 فاضالب و آب صنعت در کرونا ویروس

 رشیدی( عبداهلل )دکتر
https://www.aparat.com/v/hevFM?playlist=28325845 

 فاضالب تثبیت هایبرکه پساب کیفیت بهبود کارهایراه

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

 حوزه در نوآوری و پژوهش ارتقای هایظرفیت بر مروری

 کشور )دکتر مجتبی شفیعی( آب
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 

 با زدایینمک هایسامانه از ناشی هایشورابه مدیریت

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

های جایگزین برای بهبود و مدیریت های روشچالش

 مهیمهندس سل)دکتر مسعود یونسیان،  کیفیت آب

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

 هاقابلیت شهری آب متابولیسم هایمدل عملكرد ارزیابی

 ها )دکتر کوروش بهزادیان(محدودیت و
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 

های آب و فاضالب بازیستی پروژهارزیابی اثرات محیط

)مهندس هانیه صفرپور( (LCA) رویكرد 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  یآبرسان یهاشبكه یارتقا یراه برانقشه

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

بر فشار  یمبتن یكیدرولیه لیتحل ینظر یمبان

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

و  ستیزطیمح قاتیدر تحق PCR کیبا تكن ییآشنا

 )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

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

بر وضعیت و تجارب تصفیه آب و فاضالب در  مروری

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

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

های توزیع آبسازی انرژی در سیستمارزیابی و بهینه

هاشمی()دکتر سعید 
https://www.aparat.com/v/3sxtT?playlist=737673 

 های کشاورزیبازچرخانی و مدیریت کیفی زهاب

 (دکتر بهمن یارقلی)
https://www.aparat.com/v/Fcvyw?playlist=737673 

ای بر یادگیری ماشین برای کاربردهای مهندسی مقدمه

 (و همكاران دکتر عباس اکبرزاده) آب شهری
https://www.aparat.com/v/IFHhK?playlist=737673 

های دفع آب سطحی و فاضالب طراحی پایدار زیرساخت

های و سیستم سازی چند هدفهشهری به کمک بهینه
https://www.aparat.com/v/D7BvT?playlist=737673 
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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
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(دکتر سیدامیرهوشنگ آیتی) گیریکمک تصمیم

و فاضالب  یدفع آب سطح یهارساختیز داریپا یطراح

 یهاستمیچند هدفه و س یسازنهیبه کمک به یشهر

 (پور یبخش میابراه نیامدکتر ی )ریگمیکمک تصم

https://aparat.com/v/D7BvT 

برداری بهینه و هوشمند از سازی در بهرههای مدلچالش

 (دکتر مهدی دینی)های توزیع آب شبكه
https://www.aparat.com/v/rKPvH/ 

2

 هاینشست

 آب انجمن تخصصی

ایران فاضالب و

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

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

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

https://www.aparat.com/v/lSgM7?playlist=31219788 رانیمنابع آب ا تیفیشاخص و استاندارد ک یبازنگر

https://www.aparat.com/v/tn4E9?playlist=32316111 مصرف آب یالگو نییتع یهاچالش

بحران  طیآب و فاضالب در شرا یهارساختیز یآورتاب

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

https://www.aparat.com/v/t1iaZ?playlist=33416246 یشهر یهاطیدر مح یاستفاده از آب خاکستر

ها، راهبردها و انتظارات از وزیر آتی نیرو در حوزه چالش

آب
https://www.aparat.com/v/o1geI?playlist=36877054

https://www.aparat.com/v/LxjEw?playlist=879646 نقش اقتصاد در مدیریت مصرف آب

https://www.aparat.com/v/s3lwQ?playlist=879646کاهش تلفات واقعی

https://www.aparat.com/v/nBNj5?playlist=879646تلفات ظاهری آب

https://www.aparat.com/v/PO35T?playlist=879646مدیریت مصرف آب

https://www.aparat.com/v/BFhCa?playlist=879646 برنامه ایمنی آب رویكردهای

عنوان منابع ههای شور و بازیافت آب بزدایی آبنمک

 راهبردی در مقابله با تنش آبی کشور
https://www.aparat.com/v/xyr2O?playlist=879646

https://www.aparat.com/v/dVKvu?playlist=879646 مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی

https://www.aparat.com/v/hEXdv?playlist=879646 رودمدیریت تعارضات آب و بازتعریف مسئله زاینده

https://www.aparat.com/v/Ax3cG?playlist=879646 های نامتعارفدستاوردها و چالش های استفاده از آب

3

 علوم کنگره سومین

 و آب مهندسی و

ن ایرا فاضالب

(1399)

https://www.aparat.com/v/V7BNT?playlist=878354

4

 ملی همایش دومین

 آب مصرف مدیریت

با رویكرد کاهش 

هدررفت و بازیافت 

(1398)

https://www.aparat.com/v/SHiuG?playlist=943170

5

کنگره علوم  نیدوم

آب و  یو مهندس

و  رانیفاضالب ا

 یمل شیهماد.مین 

آب  یتقاضا عرضه و

 یشرب و بهداشت

(1397)

https://www.aparat.com/playlist/1305526

6

 یمل شیهما نیاول

مصرف و  تیریمد

 رفت آبهدر

(1396)

https://www.aparat.com/playlist/1622857

https://aparat.com/v/D7BvT
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انجمن نمایندگانمعرفی 

 دانشگاه قمانجمن در ، نماینده آشفتهپریساسادات 

. ایشان دوره استدانشگاه تهران از دکترای مهندسی منابع آب دارای  دکتر پریساسادات آشفته
نامه خود در دانشگاه تهران گذرانده و پایانکارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی آب 

عنوان دانشجوی را در زمینه بررسی تأثیرهای تغییر اقلیم بر منابع آب با درجه عالی به پایان رسانده و به
برداری تطبیقی ممتاز دوره کارشناسی ارشد شناخته شد. زمینه تحقیقاتی ایشان در دوره دکتری، بهره

گذرانده که با درجه عالی آن را  استسازی اقلیم( و توسعه الگوریتم بهینه منابع آب )در شرایط تغییر
همکاری خود را با ، 1393پس از فراغت از تحصیل در مقطع دکتری در سال خانم دکتر آشفته . است

 1395عنوان استاد مدعو و در سال گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم به
های منابع ایشان در زمینه مهندسی و مدیریت سامانه یتحقیقاتمحور اصلی ار آغاز نمود. عنوان استادیبه

های مهندسین . همکاری با صنعت آب کشور، فعالیت در شرکتاستزیست و تغییر اقلیم آب و محیط
ه نامهای توسعه منابع آب، راهنمایی و مشاوره پایانحی و مدیریت طرحمشاور در زمینه مطالعات، طرا

های های پژوهشی و کاربردی با دفتر پژوهشمقطع ارشد و رساله دکتری، همکاری در انجام طرح
ها و های متعدد در مجلهکاربردی شرکت مدیریت منابع آب ایران و نیز دانشگاه، چاپ و ارائه مقاله

ز های مختلف، کسب عناوین متعدد االمللی و تألیف و ترجمه کتابهای ملی و بینکنفرانس
المللی، از جمله افتخارات ایشان های مختلف علمی و پژوهشی ملی و برخی دستاوردهای بینجشنواره

عنوان دانشیار در گروه مهندسی عمران دانشگاه قم بهتاکنون  1399سال  ازد. ایشان نشومحسوب می
 فعالیت دارند. 

اراک، نماینده انجمن در دانشگاه نوش مقدسیمه

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آبنوش مقدسی مه دکتر

از دانشگاه تربیت مدرس است. ایشان دکترای تخصصی خود را در رشته سازه های آبی دانشگاه اراک 

برداری از مخازن سدها با تاکید بر مدیریت راهبردهای بهرهعنوان رساله دکترای ایشان  اخذ کردند.

نتایج  است.خشکسالی، تغییر اقلیم و پدیده های ناایستا  شانخصصی ایتهای زمینهبود.  ضه و تقاضاعر

 به چاپ رسیده است. ISIپژوهشی و -مقاله در مجالت  علمی 34تحقیقات ایشان تاکنون در قالب 

دانشجوی  20ه انجام رسانده است. ایشان تاکنون نیز ب را طرح پژوهشی 5مقاله کنفرانسی و  20ایشان 

 تحصیالت تکمیلی را راهنمایی کرده و کتاب پیشرفتهای نوین در منابع آب را نیز ترجمه کرده است. 

صنعتی شیراز، نماینده انجمن در دانشگاه زادهاکبر حکمتعلی

از  زیستگرایش آب و محیط دکتری مهندسی عمران دردارای مدرک  زادهعلی اکبر حکمتدکتر 

از دانشگاه  های هیدرولیکیگرایش سازه -کارشناسی ارشد مهندسی عمران(؛ 1391) دانشگاه شیراز

 1382از سال او  است.( 1379) شیرازاز دانشگاه  عمران -کارشناسی مهندسی عمران( و 1382) شیراز

دانشگاه  یعلم تئیهعضو  1391سال  درو سپس  دیواحد اقل یزاد اسالمآدانشگاه  یعلم تئیهعضو 

 ند.استخدام شد  رازیش یدانشگاه صنعت ستیز طیدانشکده عمران و مح درنیز  1392از سال  .فسا بود

 یکیدرولیه یهاو سازه یودگآلانتقال  ،ینیرزمیب زآآب،  هیتصف ،یدرولوژیه یشانا یقاتیتحق نهیزم

های شبکه یالب، طراحضفا هیتصف یهاجیپک ی، طراحیکیدرولیه یهاسازه یطراح نهیزم در و است

 ند.دار یادیز ییاجرا اتیتجرب یدرولوژیو ه یسطح یهابآ یورآجمع
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جیهای داخلی و خارتقویم کنفرانس

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریبرگزارکنندهعنوان کنفرانس

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  1قمدانشگاه 

بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک 

ایران

دانشگاه انجمن هیدرولیک، 

شهید چمران اهواز
هوازادانشگاه 

ماه بهمن 19 و 18
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سایت کنفرانسبرگزاریتاریخ محل 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.inr

ae.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.o

rg/ 

3rd IWA Disinfection and Disinfection By-

Products Conference 
Milan, Italy 

27 June – 1 July 

2022 

https://www.disinfectiondbps

2022.polimi.it/  

13th IWA Specialist conference on 

Wastewater Ponds and Algal Technologies 
Melbourne, Australia 3 – 6 July 2022 

https://www.globalwaterinstit

ute.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.worldwatercongre

ss.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/  

4th IWA Regional Conference on Diffuse 

Pollution & Eutrophication (DIPCON) Turkey, Istanbul 
24 – 28 October 

2022 

https://iwadipcon2022.org 

Water Loss Asia 2022, Virtual Conference 
Malaysia 

15 – 17 November 

2022 

https://www.waterlossasia.co

m 

http://www.13ncce.ir/
http://iwa-let.org/
https://ywpbenelux.ugent.be/
http://wwrr.put.poznan.pl/
https://www.siww.com.sg/
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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/
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https://iwadipcon2022.org/
https://www.waterlossasia.com/
https://www.waterlossasia.com/
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انجمنو حامیان عضو  هایشرکت
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مهندسین مشاور داهه
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های عضو انجمنمعرفی شرکت

شرکت مهندسی مشاور طوس آب

تاسیس  1363شرکت مهندسی مشاور طوس آب با هدف توسعه صنعت آب کشور در سال 

 سازمانی ماموريت بر تمرکز با سال، اين شرکت توانسته است  37اکنون پس از گذشت  د.ش

 را خود کاري فضاي ورزيده، و متخصص کارکنانی و معتبر و شاخص رهبري بر تكیه با و خود

.هاي داخل و خارج کشور گسترش داده استوري در پروژهبهره يارتقا و کیفی رشد طريق از

اين مشاور در چارچوب منشور اخالق مهندسی و با تلفیق دستاوردهاي علوم و فنون روز و 

هاي سرلوحه فعالیت هاي انسانی، رضايتمندي کارفرمايان راسرمايهتكیه بر تجربه و خالقیت 

.خود قرار داده است

 پایا پوشش اهوراشرکت 

و  استچین و وايتكم ترکیه در ايران  SWD و شامو شرکت نماينده هوراا پوشش پايا شرکت

 با شرکت دو اين خالص پاششی ييورياآماده تامین مواد، مشاوره و اجراي کلیه محصوالت پلی

 مستقیم ارتباط ،شرکتاين  بزرگ هايمزيت از .است ايران در جهانی سطح در کیفیت باالترين

شرکت شامو در کینگدائو چین و متخصصین فنی شرکت وايتكم در  R&D و فنی واحد با

 فنی دانش کسب  به موفق شرکت فنی متخصصین که است ذکر بهالزم .استاستانبول ترکیه 

 در جهانی کیفیت سطح باالترين با کشور داخل در( اوره پلی) يورياپلی محصوالت تولید و

 .دشوصنعتی اين محصول آغاز می تولید زوديبه و اندشده آزمايشگاهی مقیاس

آویژه پاالیششرکت 

هاي هاي خود را در طراحی و مهندسی تامین کاال و اجراي پروژهژه پااليش فعالیتشرکت آوي

آب و فاضالب قرار داده است. ويژگی مهم اين شرکت در مقايسه با  مختلف صنعتی در حوزه

هاي نو و پدافند انرژي ،هادر حوزه مديريت پسماند و بازيافت پسابتمرکز  ،ديگر همكاران

. اين شرکت با برخورداري از نیروهاي مديريتی و تخصصی باتجربه و باسابقه خود استغیرعامل 

ها با باالترين سطح هاي مرتبط فعال بوده که قادر به انجام پروژهاز يک دهه در رشتهبیش 

 EPCهايسوي جذب پروژههاي خود حرکت بهاين شرکت با اتكا به توانمندي .استکیفیت 

در حوزه کاري  EPC هاي متعددر اهداف خود قرار داده و تاکنون موفق به جذب پروژهصددر 

خصوص در حوزه آب عنوان پیمانكار صنعتی بهاست. شرکت آويژه پااليش بهخود در ايران شده 

گرايی، افزايی و مشتريژيک در بازار و با اعتقاد به همتگیري استراو فاضالب با درك جهت

رو قرار داده است. تحقق اين اهداف بزرگی را براي حضور در بازارهاي داخلی و خارجی پیش

کننده رضايت مشتري مندي از يک سیستم جامع و پويا که تضمیناهداف جز از طريق بهره

یست.باشد امكان پذير ن
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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 

  1400تا  1395های حق عضویت با تاخیر سال

 )به ازای هر سال(
600000

1800000 (1402 - 1401حق عضویت دو ساله )

3250000 (1404 - 1401چهار ساله ) حق عضویت

1300000 (1402 - 1401)دانشجویی حق عضویت دو ساله 

10000000 عضویت دائمی  

 اعضای حقوقی حق عضویت

(الیساالنه )ر تیحق عضو نوع شرکت

 7000000 کوچک

 13000000 متوسط

 20000000 بزرگ

  135720623 :حساب شماره

IR930180000000000135720623 :شماره شبا

5859-8370-0990-3101 :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 

 نشریات انجمنهزینه چاپ آگهی در 

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 حقیقی عضویت

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%20بازدیدهای انجمنها و تخفیف 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 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.

 فارسی غیر مقاله:
Tabesh, M., Roozbahani, A., Roghani, B., Rasi Faghihi, 

N., and Heydarzadeh, R., (2018), “Risk assessment of 

factors influencing Non-Revenue Water using 

Bayesian Networks and Fuzzy Logic”, Water 



1401، بهار 1ال هفتم، شماره س  113  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

Resources Management, 31(9), 2561-2578.

:مقاله منتشر نشده
Foladori, P., Tamburini, S. and Bruni, L., (2017), 

“Bacteria permeabilisation and disruption caused by 

sludge reduction technologies evaluated by flow 

cytometry”, Journal of Water Research, in press.

 :کتاب
Briere, F.G., (2014), Drinking-water distribution, 

sewage, and rainfall collection, Presses 

Internationales Polytechnique, Paris.

:بخشی از کتاب
Meltzer, P.S., Kallioniemi, A., and Trent, J.M., (2002), 

“Chromosome alterations in human solid tumors”, In: 

B. Vogelstein and K.W. Kinzler (eds.), The genetic 

basis of human cancer, McGraw-Hill, New York, pp. 

93-113.

جای نویسنده:موسسه به
WHO, (2011), Nitrate and nitrite in drinking-water-

background document for development of WHO 

guidelines for drinking-water quality, World Health 

Organization, Geneva.

کنفرانسی: التمقا
Murphy, L.J., Dandy, G.C. and Simpson, A.R., (1994), 

“Optimum design and operation of pumped water 

distribution systems”, Proceeding Conference on 

Hydraulics in Civil Engineering, Institution of 

Engineers, Brisbane, Australia, pp. 149-155.

 نامه:پایان
de Schaetzen, W., (2000), “Optimal calibration and 

sampling design for hydraulic network models”, 

Doctoral Dissertation, University of Exeter, Exeter, 

UK. 

:سایت اینترنتیBurka, L.P., (2003), “A hypert

Burka, L.P., (2003), “A hypertext history of multiuser 

dimensions”, Viewed 5 Dec. 2015, 

http://www.ccs.neu.edu./ 

dimensions”, http://www.ccs.neu.edu./

  مهم:تذکر 

در نشریه  انتشار پردازش و هایبا توجه به افزایش شدید هزینه

، براساس مصوبه هیئت تحریریه و تایید هیئت های اخیرسال

 از ابتدای سالمدیره انجمن آب و فاضالب ایران، کلیه مقاالتی که 

و پانصد  یک میلیونبه مجله ارسال می شود باید مبلغ  1401

برای  الریمیلیون  سه مبلغ و پردازش اولیهریال برای هزینه هزار 

نام به 585۹-8۳70-0012-6256: کارتشماره  هزینه انتشار به

بانک تجارت شعبه اردیبهشت )کد در  انجمن آب و فاضالب ایران

های مقاله در سایت نشریه همراه فایلواریز و فیش آن را به( 187

 .بارگزاری کنند

http://www/
http://www/



