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اخبار انجمن

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

 (05/04/1401)قم  يامحترم شرکت آب منطقه رعاملیکنگره و مد يارذگاستیس يشورا ينشست مشترک اعضا يبرگزار

 (05/04/1401)قم  يعامل استاندارریپدافند غ رکلیبا مدکنگره  يارذگاستیس يشورا يمشترک اعضاجلسه  يبرگزار

 (05/04/1401)کنگره  ییاجرا يجلسه سوم شورا يبرگزار

 (05/04/1401)کنگره  يگذاراستیس يجلسه هشتم شورا يبرگزار

 بر مدل  ياو مقدمه کردهایاهمیت و رو -يشهر یسیالب و زهکش يسازمدل"با عنوان انجمن و چهارم  ستیوبینار ب يبرگزارTU-

FLOW توسط دکتر حامد توکلی فر و "آن يو کاربردها Dr. Duncan Kitts (09/04/1401)

 (21/04/1401) رانیآب و فاضالب ا یکنگره علوم و مهندس نیچهارم ییاجرا يجلسه شورا نیچهارم يبرگزار

 (29/04/1401)انجمن رهیمد ئتیجلسه شصت و چهارم ه يبرگزار

  (1401انتشار شماره هفتاد و ششم خبرنامه انجمن )تیرماه

  کسب رتبه اعالمA وزرات ، توسط 1400سال هاي فعالیت یابیدر ارزانجمن آب و فاضالب ایران ، توسط 25/1304 ازیبا مجموع امت

(01/05/1401) يو فناور قاتیعلوم، تحق

  وزرات علوم، توسط  1399 سال یابیآب و فاضالب در ارز یعلوم و مهندس هی، توسط نشر857 ازیکسب رتبه الف با مجموع امتاعالم

(01/05/1401) يو فناور قاتیتحق

 (03/05/1401)بلندا  انیکنگره در شرکت دانش بن يگذاراستیس يشورا ندگانیلسه نماج 

 (03/05/1401)استان قم  یاتاق بازرگان سییکنگره و ر يگذاراستیس يشورا ينشست مشترک اعضا يبرگزار

 (03/05/1401) با حضور اعضاي کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضالب قم کنگره يگذاراستیس يجلسه شورا نینهم يبرگزار

 (03/05/1401)کنگره  ياجرا يجلسه پنجم شورا يبرگزار

 (10/05/1401) تلفات آب تخصصی تهیکم کمیو  ستیجلسه ب يبرگزار

 توسط آقاي دکتر حسین  "فاضالبخانه تصفیه  یمقدمات یطراح"با عنوان  انجمن یتخصص هايکارگاهاولین دوره از سري  يبرگزار

(19/05/1401و20) ساسانی

 (25/05/1401)آب  تیفیکتخصصی  تهیجلسه دهم کم يبرگزار

 (25/05/1401)آب  افتیباز تخصصی تهیجلسه دوازدهم کم يبرگزار

 (26/05/1401)انجمن  رهیمد ئتیجلسه شصت و پنجم ه يبرگزار

  (1401انتشار شماره هفتاد و هفتم خبرنامه انجمن )مردادماه

 (01/06/1401) در دانشگاه قم کنگره يگذاراستیس يجلسه شورا نیهمد يبرگزار

 (01/06/1401)کنگره  ياجرا يجلسه پنجم شورا يبرگزار

 توسط دکتر کامران  "هاي بزرگ آب و آبفاکاربرد متدولوژي ارزش براي بهبود پروژه"پنجم انجمن با عنوان  و ستیوبینار ب يبرگزار

(09/06/1401) امامی

  (17/06/1401-12با مشارکت موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو ) ستیزطیآب و مح یمدرسه تابستان نیاولبرگزاري

 توسط آقاي دکتر حسین  "فاضالبخانه تصفیه  پیشرفته یطراح"با عنوان  انجمن یتخصص هايکارگاهین دوره از سري مود  يبرگزار

(16/06/1401و17و24) ساسانی

 (22/06/1401) در دانشگاه علوم پزشکی قم کنگره يگذار استیس يجلسه شورا نیهمیازد يبرگزار

 (22/06/1401)کنگره  ياجرا يشورا ششمجلسه  يبرگزار

 (30/05/1401)انجمن  رهیمد ئتیهم ششجلسه شصت و  يبرگزار

  (1401انتشار شماره هفتاد و هشتم خبرنامه انجمن )شهریورماه
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انجمن نمایندگانمعرفی 

هیاروم یدانشگاه علوم پزشکانجمن در ، نماینده ی دجوینو دیدکتر ناه

ت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ئعضو هی 1386ی از سال دجوینو دیناهدکتر 

ند. اهمهندسی بهداشت محیط را از دانشگاه علوم پزشکی همدان اخذ کردارومیه بوده و دکترای تخصصی 

ای در حذف آمونیوم پایان نامه دکتری ایشان در خصوص کاربرد سیستم های بیوالکتروشیمیایی سه محفظه

های تحقیقاتی ایشان کاربرد . زمینهاستزمان جریان بیوالکتریسیته و کربن از محلول های آبی و تولید هم

های سوختی میکروبی، زیست در صنعت  تصفیه آب و فاضالب، کاربرد پیلهای نوین و دوستدار محیطروش

ی مانند زیستمحیطهای های بیو الکتروشیمیایی، الکترولیز میکروبی، بیوالکتروفنتون در حذف آالیندهسیستم

. استهای تجدیدپذیر و پاک از انرژیهای دارویی، استفاده های آلی مقاوم و نوظهور، آالیندهآمونیوم، آالینده

های  فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی  آب و فاضالب، شیمی و میکروبیولوژی محیط، حیطه آموزش در

نامه های علوم پزشکی، مشاوره و راهنمایی پایانهای تحقیقاتی  و کاربردی در دانشگاهمجری اصلی طرح

المللی، ارائه مقاله و ای معتبر متعدد در مجالت داخلی و بینههای دانشجویان ارشد، چاپ و ارائه مقاله

 د. شوالمللی از جمله دستاوردهای ایشان محسوب میهای ملی  و بینها و کنفرانسسخنرانی در همایش

شرکت آب و فاضالب استان ایالمانجمن در نماینده ، یدکتر محمد محمد

از دانشگاه  را یکیدرولیه یهاآب و سازه یمهندس شیگرا ،عمران یمهندس یدکتر محمد محمدی دکتر

 یاریآب ساتیارشد مهندس تاس یکارشناس شانیاخذ نمودند. ا 13۹8واحد تهران مرکز در سال  یآزاد اسالم

سال  در ازچمران اهو دیاز دانشگاه شهرا  یاریآب یمهندس یو کارشناس 1381در سال  هیاز دانشگاه ارومرا 

نور اخذ نموده اند.  امیاز دانشگاه پ 13۹3عمران در سال  یدوم خود را در رشته مهندس یو کارشناس 13۷8

 ی)مطالعه مورد نیتورب یبرق از خطوط انتقال آب با استفاده از پمپ به جا دیتول ،شانیا یعنوان رساله دکتر

 یزهایرسر یبر رو انیجرایشان، ارشد  یکارشناس هنامانی( و عنوان پاالمیخطوط انتقال آب و فاضالب ا

دفتر  ریمد نیبا عناو المیشرکت آب و فاضالب ا در ییسال تجربه اجرا ۲۰از  شیب شانی. ااست یگزاگیز

توسعه  ریفاضالب و مد یبردارمعاون بهره زیو توسعه و ن یآب و فاضالب، معاون مهندس یهاشبکه یاجرا

عمران و آب و  یدروس تخصص سیسال سابقه  تدر 1۷از  شیب نیچنهم شانیا .ارددر کارنامه خود د داریپا

و  یپژوهش یعلم ،ISIمقاله  1۲دارند و تاکنون  المینور ا امیو پ یآزاد اسالم یفاضالب در دانشگاه ها

 ،یژانر ،شانیمورد عالقه ا نهیزم .اندانجام دادهنیز را  یقاتیدو طرح تحق نیچنهم .نداهنگارش کرد یکنفرانس

 .استمجدد از پساب  شبکه و استفاده کیدرولیه

دانشگاه ایالمانجمن در ، نماینده زادهیدکتر جعفر مام

است.  المیدانشگاه ا یآب دانشکده کشاورز یگروه علوم و مهندس یعلم ئتیزاده عضو هیدکتر جعفر مام

اخذ کردند. عنوان رساله مدرس تیاز دانشگاه ترب یآب یهاخود را در رشته سازه یتخصص یدکترا شانیا

دلتا  یشرویپ یالگو بر یرسوب یکیدرولیو مشخصات ه ییواگرا هیاثر زاو یشگاهیآزما یبررس شانیا یدکترا

خطوط انتقال و  یدانیم یو بررس یسازمدل نهیدر زم شانیا یقاتیتحق یدر مخازن سدها بود. محور اصل

 یدارا شانیاست. ا یسطح یهاآب یآورجمع یهاشبکه یو طراح ییو روستا یآب شهر عیتوز یهاشبکه

آب  یهاطرح تیریو مد یطراح العات،مط نهیمشاور در زم نیمهندس یهاوقت با شرکتپاره یسابقه همکار

به چاپ  ISIو  یپژوهش-یمقاله در مجالت علم ۲۰تاکنون در قالب  شانیا قاتیتحق جی. نتااستو فاضالب 

 شانیاچنین همبه انجام رسانده است.  زیرا ن یطرح پژوهش 4و  یمقاله کنفرانس ۲4 شانیاست. ا دهیرس

 کرده است. ییرا راهنما یلیتکم التیتحص یدانشجو 15تاکنون 
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جیهای داخلی و خارتقویم کنفرانس

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریگانبرگزارکنندعنوان 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

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

 یعلوم و مهندس یمل شیهما نیهفدهم

و  یزداریآبخ تیبا محور رانیا یزداریآبخ

 ییغذا داریپا تیامن

، رانیا یزداریانجمن آبخ

 رفتیدانشگاه ج
1401https://wms1401.ujiroft.a اسفندماه 10و  9رفتیج

1c.ir/Home/Content?id=

سایت کنفرانستاریخ برگزاریبرگزاری محلعنوان کنفرانس
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

13th IWA Conference on Instrumentation, 

Control and Automation 
Beijing, China 

17 – 21 October 

2022 

https://www.iwa-

ica2022.com/En/Default 

4th IWA Regional Conference on Diffuse 

Pollution & Eutrophication (DIPCON) 
Istanbul, Turkey 

24 – 28 October 

2022 
https://iwadipcon2022.org/ 

11th IWA International Symposium on Waste 

Management Problems in Agro-Industries 
Gdansk, Poland 

26 – 28 October 

2022 
https://iwa-agro2022.org/ 

17th International Conference on Wetland 

Systems for Water Pollution Control 
Lyon, France 

6 – 10 November 

2022 

http://www.icws2022.insight-

outside.fr/  

Water Loss Asia 2022 
Malaysia 

(Virtual Conference) 

8 – 10 November 

2022 

https://www.waterlossasia.co

m/  

3rd IWA YWP Spain Conference Reunion Valencia, Spain 
16 – 19 November 

2022 

https://iwa-

network.org/events/3rd-iwa-

ywp-spain-conference-

reunion/  

Digital Water Summit Bilbao, Spain 
29 November – 2 

December 2022 

https://digitalwatersummit.org

/ 

8th International Water Association Specialist 

Conference on Natural Organic Matter 

(NOM8) and the IWA Particle Separation 

Conference 

Boksburg, South 

Africa 

5 – 10 December 

2022 

https://iwa-

network.org/events/8th-

international-water-

association-specialist-

conference-on-natural-

organic-matter-nom8-and-the-

iwa-particle-separation-

conference/  
IWA Biofilms 2022 Conference – Processes 

in Biofilms, Fundamentals to Applications 
Phuket, Thailand 

6 – 8 December 

2022 
http://iwabiofilms2020.org/ 

13th IWA International Conference On Water 

Reclamation and Reuse 
Chennai, India 

15 – 19 January 

2023 
http://iwareuse2023.com/ 
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انجمنو حامیان عضو  هایشرکت
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مهندسین مشاور داهه
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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.
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  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
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