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اخبار انجمن

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

 (19/07/1401) آب و فاضالب کشور یشرکت مهندسو خودکفایی صنعتی   قاتیدفتر تحق ریجلسه با مد يبرگزار 

 (19/07/1401) کنگره ياستگذاریس يجلسه دوازدهم شورا يبرگزار

 (19/07/1401) کنگره ينشست خبر نیاول يبرگزار

 (19/07/1401) کنگره ییاجرا يجلسه هشتم شورا يبرگزار

 هیئت علمی موسسه تحقیقات  ،یارقلی بهمن دکتر يتوسط آقا رانیانجمن آب و فاضالب ا یتخصص ناریوب ششمینو  ستیب يبرگزار

 (06/07/1401) "آن شیپاال يو روش ها کیمنابع آب و خاک به آرسن یآلودگ" با عنوانفنی و مهندسی کشاورزي 

 اهگدانش يدکتر يدانشجو اده،یمهندس فرزاد پ يتوسط آقا رانیانجمن آب و فاضالب ا یتخصص ناریوب هفتمینو  ستیب يبرگزار 

(20/07/1401) "يشهر آب باران يجمع آور يهامستیدر س البیس ینیب شیداده محور و برخط پ يهامدل"با عنوان  غرب لندن

 (27/07/1401) رویوزارت ن یو منابع انسان قاتیجلسه با سرپرست معاونت تحق يبرگزار

 (27/07/1401) انجمن رهیمد ئتیجلسه شصت و هفتم ه يبرگزار

  (1401)مهر انجمن  79انتشار خبرنامه شماره

 (02/08/1401) آب و فاضالب یشرکت مهندس يدفاتر حوزه بهره بردار رانیانجمن با معاونت و مد رهیمد ئتیجلسه مشترک ه

 (03/08/1401) کنگره ياستگذاریس يشورا زدهمیجلسه س يبرگزار

 (03/08/1401) کنگره ییاجرا يجلسه نهم شورا يبرگزار

 (17/08/1401) کنگره ياستگذاریس يجلسه چهاردهم شورا يبرگزار

 (17/08/1401) کنگره ییاجرا يجلسه دهم شورا يبرگزار

 (25/08/1401) انجمن رهیمد ئتیجلسه شصت و هشتم ه يبرگزار

 (29/08/1401) کنگره ياستگذاریس يجلسه پانزدهم شورا يبرگزار

 (29/08/1401) کنگره ییاجرا يشورا ازدهمیجلسه  يبرگزار

  (1401)آبان  انجمن 80انتشار خبرنامه شماره

  (3/09/1401-1)برگزاري چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

  (1/09/1401)چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران برگزاري افتتاحیه

 چهارمین کنگره در  جناب آقاي مهندس آقازاده معاون محترم مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور یسخنران

(1/09/1401)علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران به عنوان سخنران کلیدي 

 آب و فاضالب ایران چهارمین کنگره علوم و مهندسیدر (خانم پروفسور راضیه فرمانی )استاد دانشگاه اگستر انگلستان یسخنران 

(1/09/1401)عنوان سخنران کلیدي به

  (1/09/1401) "هاي آب و فاضالب با نگاه به تجربه همدان و شهرکردآوري سامانهتاب"برگزاري نشست تخصصی با عنوان

  (1/09/1401) "هاي توزیع و هدررفت آبشبکه"برگزاري کلینیک صنعت با عنوان

  (1/09/1401) " بازیافت آب و تصفیه فاضالب"برگزاري کلینیک صنعت با عنوان

  (1/09/1401) "کیفیت آب"برگزاري کلینیک صنعت با عنوان

  (1/09/1401) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایرانو پوستري ارائه مقاالت شفاهی

  (1/09/1401) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایرانبرگزاري نمایشگاه

  (1/09/1401) "هاي انتقال آب دریا به فالت مرکزيچالش"برگزاري نشست تخصصی با عنوان

  (1/09/1401)برگزاري مجمع عمومی ساالنه انجمن آب و فاضالب ایران

  (2/09/1401) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایرانو پوستري ارائه مقاالت شفاهی

  (2/09/1401) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایرانبرگزاري نمایشگاه

  (2/09/1401) "هاي شهري در صنعت و فضاي سبزهاي استفاده دوباره از پسابچالش"برگزاري نشست تخصصی با عنوان

  (2/09/1401)چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران برگزاري اختتامیه
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 ولین ضو هیئت موسس و عضو ابرگزاري یادواره مرحومه خانم پروفسور سیمین ناصري استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران، ع

 (2/09/1401) ت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران و هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالبئیدوره ه

  (2/09/1401) داوران برگزیده نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالبو دبیر تخصصی تقدیر از 

  (2/09/1401)تقدیر از پیشکسوتان برگزیده صنعت و دانشگاه 

  (2/09/1401)نامه برتر هفتمین دوره مسابقات پایانتقدیر از برندگان 

  (2/09/1401) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایرانمقاالت برگزیده تقدیر از 

  (2/09/1401) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران حامیان مالی و غرفه برترتقدیر از 

  (1/09/1401) شرف بایگیاحمد مهندس توسط  "هاي توزیع آبها در شبکهقطر لوله هاي مختلف تعیینروش"برگزاري کارگاه 

  (2/09/1401)یبانی قاسم شر یترادکتر متوسط  "مبانی برنامه ایمنی آب"برگزاري کارگاه 

  (2/09/1401) توسط دکتر زهرا اکبري "مدیریت آب خاکستري در بخش هاي روستایی"برگزاري کارگاه 

  دکتر مجتبی فاضلی و دکتر توسط  "هاي صنعتیبا تمرکز بر صنایع مستقر در شهرکهاي صنعتی تصفیه فاضالب"برگزاري کارگاه

 (2/09/1401)حسین نایب 

  سازي با تمرکز بر پلی نعقاد و لختهاسازي فرایند ب و فاضالب و بهینهآیندهاي حذف کدورت و جلمدات معلق از آفر"برگزاري کارگاه

 (2/09/1401)مهندس میالد مرادي و دکتر حسین نایب توسط  "آلومینیوم کلراید

  آشنایی با مبانی الزامات استاندارد"برگزاري کارگاه  ISO17025"  (2/09/1401) نیامهندس نوشین سهرابتوسط 

  هاي تصفیه فاضالب با نرم افزارسازي فرایندمدلسازي و شبیه"برگزاري کارگاه gps_x"  قاسمیمهندس سید مهدي توسط 

(3/09/1401) 

  هاي عملیات )رفع خرابی، اصالح و توسعه و...( با رویکرد مکان محورسنجی و گزارش دادهآوري، صحتجمع"برگزاري کارگاه 

CRM+GIS " (3/09/1401) مهندس اصالح جو-مهندس ثابتی طتوس 

  مهرنوشغالمرضا مهندس  توسط "ارائه راهکارتشریح عوامل خرابی زودرس و کاهش عمر الکتروپمپ هاي شناور و "برگزاري کارگاه 

(3/09/1401) 

  مهدي مهندس  توسط "قم شهر موردي مطالعه –مدیریت تقاضاي آب شهري از طریق استراتژي تنوع محصول "برگزاري کارگاه

 (3/09/1401) نظرزاده

  وزین افضل مجتبی مهندس توسط  "انشعاباتنحوه تعیین سایز لوله آبرسانی با توجه به تعداد واحد و نحوه نصب "برگزاري کارگاه

(3/09/1401) 

  صالحی ستار دکتر توسط  "تعیین استراتزي بازسازي لوله هاي شبکه هاي توزیع آب بر اساس شاخص ریسک"برگزاري کارگاه

(3/09/1401) 

  (3/09/1401) فاضالب دانشگاه قم یبازچرخان یستمسبازدید از 

  (3/09/1401)بازدید از آزمایشگاه مرکزي شرکت آب و فاضالب قم 

  (3/09/1401) سیستم آب شیرین کن قمبازدید از 

  (3/09/1401) شرکت آب و فاضالب يتله متربازدید از 

  (3/09/1401) خانه آب قم تصفیهبازدید از 

  (3/09/1401) خانه فاضالب جامع قم تصفیهبازدید از 

  پور مرندي، کارشناس پژوهشی موسسه هشتمین وبینار تخصصی انجمن آب و فاضالب ایران توسط دکتر علیرضا ولیبرگزاري بیست و

 "حل پایدار براي تصفیه فاضالب: از تحقیق تا کاربردپیل سوختی میکروبی به عنوان یک راه"تحقیقات آب وزارت نیرو با عنوان 

(24/09/1401) 

 (30/09/1401انجمن ) رهیمد ئتیه نهمجلسه شصت و  يبرگزار 

  (1401)آذر  انجمن 81انتشار خبرنامه شماره 

  (1401نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران )پاییز  7، دوره 3انتشار شماره 
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انجمن نمایندگانمعرفی 

، نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی گیالنانیمحقق تایآز

دانشگاه  طیبهداشت مح یگروه مهندس یعلم تیئعنوان عضو ههب 1379از سال  انیمحقق تایآزدکتر 

را از دانشگاه  طیبهداشت مح یمهندس یتخصص یبوده و دکترا تیمشغول به فعال النیگ یعلوم پزشک

در  ییگندزدا نینو یهاتوسعه روش" ی ایشانه دکتررسالتهران اخذ نموده است. عنوان  یعلوم پزشک

آن با  سهیو مقا یخانه فاضالب شهرهیاز پساب تصف یو مصنوع یعیطب یاستروژن یهاورمونحذف ه

نوظهور  یهاندهیدر حذف آال نینو یهاکاربرد روش ایشان یقاتیتحق یهانهیزم است. "متداول یهاروش

 است. یطیمحستیز یهاندهیآال هیدر تصف شرفتهیپ ونیداسیو اکس یجذب سطح یندهایو کاربرد فرآ

 ط،یمح یولوژیکروبیو م یمیآب و فاضالب ازجمله ش یدروس تخصص سیسال تدر 22 سابقهایشان 

 17اول و مسئول  سندهینو نیچنهم داشته و.... را  و منابع آب تیفیک تیریتوسعه منابع آب، مد تیریمد

هستند.  زین یفاضالب صنعت هیو تصف ونیو مترجم دو کتاب ازوناس یقاتیطرح تحق 10یو مجر ISIمقاله 

کردستان یدانشگاه علوم پزشکافشین ملکی، نماینده انجمن در 

دانشکده بهداشت، دانشگاه  ط،یبهداشت مح یعنوان استاد گروه مهندسحاضر بهدر حال یملک نیدکتر افش

بهداشت  یرشته مهندس درخود را  یدکترا یکار است. ومشغول به رانیکردستان، سنندج، ا یعلوم پزشک

عضو هیئت عنوان به 1375از سال  یو ان دریافت کرد.تهر یاز دانشگاه علوم پزشک 1385در سال  طیمح

. دکتر ایفای وظیفه نموده استکردستان  یدانشگاه علوم پزشکرئیس دانشکده بهداشت چنین علمی و هم

کردستان  ینمونه دانشگاه علوم پزشک استادپژوهشگر برتر و عنوان به در طی چندین دوره یملک نیافش

را پایان نامه دکترای تخصصی  10و ارشد  یکارشناسنامه پایان 40بیشتر از  ی. وانتخاب شده است

در و  طیبهداشت مح یمهندسحیطه  در  متعددی را یقاتیتحق یهان پروژهیچنکرده است. هم ییراهنما

بر مورد عالقه او تحقیقاتی . حوزه ی انجام داده استآب و فاضالب و کنترل آلودگ یموضوعات مهندس

 یطیمحتسیز یکاربردها در ی، نانوتکنولوژفاضالب هیتصف ست،یزطیمح یکنترل و نظارت بر آلودگ

 یهامقاله در کنفرانس 50و  یالمللنیدر مجالت ب یمقاله پژوهش 200از  شیب یاست. و رکزمتم

 یدانشگاه علوم پزشک معاون تحقیقات و فناوری ایشان حاضرحال در.منتشر کرده است یالمللنیب

 هستند. Journal of Advances in Environmental Health Researchمجله  و  سردبیر کردستان

دانشگاه بجنورد انجمن در ندهینمادکتر سلمان پوراسماعیل، 

دکتر سلمان پوراسماعیل، دکتری مهندس عمران گرایش آب و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران 

مشخصات جریان "نامه مقطع دکتری خود با عنوان از پایان 1393دانشگاه بجنورد هستند. ایشان در سال 

در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع و سایر مقاطع تحصیلی کارشناسی  "آبگیرهای کفی با محیط متخلخلدر 

های های تحقیقاتی ایشان در زمینهاند. فعالیتو کارشناسی ارشد را نیز در همین دانشگاه سپری کرده

رفتارسنجی در های مرتبط با کنترل پایداری و هیدرولیک جریان در مجاری آبرو و فاضالبرو و زمینه

قرارداد پژوهشی از جمله با  13بر مقاالت علمی و پژوهشی منجر به عقد های هیدرولیکی، عالوهسازه

ده است. عضویت در شهای خراسان شمالی و رضوی ای در استانهای آب و فاضالب و آب منطقهشرکت

اجرایی در نهادهای  های مختلفهای تحقیقاتی و همکاری در بررسی و تصویب مطالعات طرحکمیته

جهت ایجاد ارتباط بین نهاد دانشگاه و صنعت بوده است. مذکور، از دیگر اقدامات ایشان درتخصصی 

های آبیاری و زهکشی و عنوان مدیر بخشهای مهندسین مشاور بهها حضور در شرکتبر این سالعالوه

تخصصی ایشان در حوزه کارهای اجرایی های های مختلف مطالعاتی از دیگر فعالیتسدسازی و انجام پروژه

آباد، توان به طراحی شبکه ابزار دقیق و انجام مطالعات رفتارسنجی سدهای تبارککه در این میان می است

 تیکان، چهچهه، سنگرد، سراب، شیرین دره، بیدواز، بارزو، فرخی و بار اشاره کرد.شهید یعقوبی، قره
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انجمن اعضای حقوقیمعرفی 

(POD) ایپرش یطراح نهیشرکت به

با تجربه  یمستقل و خصوص یشرکت مهندس کی( POD) ایپرش یطراح نهیشرکت به

آب و  نهیساله در ارائه خدمات مختلف در زم 15تجربه  یشرکت دارا نیاست. ا یجهان

 ،یو مهندس یمشاوره، طراح نهیدر زم PODاست.  یو خصوص یفاضالب در بخش دولت

با تمرکز بر  ایپرش یطراح نهی. شرکت بهکندیم تیپروژه و توسعه نرم افزار فعال تیریمد

خدمات توسعه  ،یمنابع و انرژ تیریمد ها،رساختیز ست،یزطیمسائل مربوط به آب، مح

شرکت دانش،  نی. ادهدیرا در سراسر جهان ارائه م یخدمات مشاوره و مهندس ،یالمللنیب

 تیریو مد یطراح ،یزیرکمک به برنامه یخالقانه حل مسئله را برا یهاصنعت و مهارت

 یافزارهانرم نیهمچن ایپرش یطراح نهی. شرکت بهدهدیآب و فاضالب ارائه م یهاپروژه

 هیو ته میترس ق،یدق لیتحل ،یسازمدل ،یسازهنیانجام به یمختلف را برا یمهندس

 ها توسعه داده است.گزارش

شیمشاور ساز آب اند نیشرکت مهندس

ها در حوزه با تخصص مطالعات و نظارت بر پروژه شیمشاور ساز آب اند نیشرکت مهندس

 تیفیارائه خدمات با ک تیبا محور یزهکش یاریو آب یبردارآب و فاضالب، نقشه ساتیتاس

 نیو مواز استانداردها ها،نامهنییمطابق با آ انیالزامات مشتر تیدر صنعت آب متعهد به رعا

 یبا برگزار نیچن. همدینمایتالش م انیمشتر یمندتیرضا شیافزا برایبوده و  یحقوق

دانش  شیافزا برایخود  یدیروز نمودن اطالعات کارکنان کلمنظم و به یآموزش یهادوره

در حرکت  ایدن نینو یفناور یهاروش نیدتریمحوله با جد یهاپروژه تیفیشرکت و ک

کارکنان شرکت متعهد  یبر توان تخصص هیبه اهداف فوق با تک یابیدست یباشد. در راستایم

چون هم ییاستانداردها یبرمبنا تیفیک تیریمد ستمیس ییو کارا یبه حفظ اثر بخش

9001:2008 ISO بر  دیکأها با تپروژه نفعانیوذ انیکارفرما یهاخواسته تنموده و در جه

تیفعال یفیدر بهبود سطح ک یسع ،قدهعمن یموقع شرکت در چارچوب قراردادهاتعهدات به

 د.یانمیم نینو یتیریمد ستمیکردن س یاتیو عمل ها

مهندسین مشاور آینده میترا

های های ساختمانی مختلفی شامل ساختمانپروژه ترایم ندهیمشاور آ نیمهندسشرکت 

های پل و راه را در چنین پروژههای صنعتی و خاص و همتجاری و مسکونی و ساختمان

بر ایران در سایر کشورها نقاط مختلف ایران طراحی و اجرا نموده است. این شرکت عالوه

انی را طراحی و اجرا کرده های مختلف ساختمنظیر قطر، عمان، لهستان و یونان نیز پروژه

 است. 



1401 زیی، پا3ال هفتم، شماره س   127  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

انال آپاراتکهای تازهمعرفی 

لینک آپاراتموضوع )ارائه دهنده(رویدادردیف

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 شبكهتأثیرات شرایط اقلیمی بر روی ظرفیت 

 )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 یبراراه نقشه

 (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 فرمانی(دکتر راضیه آور )های آبی پایدار و تابسیستم

های توزیع آبسازی انرژی در سیستمارزیابی و بهینه

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

 های کشاورزیبازچرخانی و مدیریت کیفی زهاب

 (یارقلیدکتر بهمن )
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 شهری طراحی پایدار زیرساخت

های کمک و سیستم سازی چند هدفهبهینهبه کمک 

 (دکتر سیدامیرهوشنگ آیتی) گیریتصمیم
https://www.aparat.com/v/D7BvT?playlist=737673 

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://aparat.com/v/EaeTg
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 یو فاضالب شهر یدفع آب سطح یهارساختیز داریپا یطراح

کمک  یهاستمیچند هدفه و س یسازنهیبه کمک به

 (پور یبخش میابراه نیامدکتر ی )ریگمیتصم

 

https://aparat.com/v/D7BvT 

 

برداری بهینه و هوشمند از سازی در بهرههای مدلچالش

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

اهمیت و رویكردها و  -مدلسازی سیالب و زهكشی شهری

 و کاربردهای آن  TU-FLOWای بر مدل مقدمه

 فر، دکتر دانكن کیتس( حامد توکلیدکتر )

 
/jTbgx/ttps://www.aparat.com/v 

 
 

های بزرگ آب و آبفا کاربرد متدولوژی ارزش برای بهبود پروژه

 )دکتر کامران امامی(
/Nig5qhttps://www.aparat.com/v/ 

 آن شیپاال یهاو روش کیمنابع آب و خاک به آرسن یآلودگ

 ی(ارقلیهمن )دکتر ب
https://www.aparat.com/v/AxQw3 

 یهاستمیدر س البیس ینیبشیمحور و برخط پداده یهامدل

 (ادهیمهندس فرزاد پی )آب باران شهر یآورجمع
https://www.aparat.com/v/kdcZC 

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

 ژهیبحران به و طیآب و فاضالب در شرا یهارساختیز یآورتاب

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

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

 https://www.aparat.com/v/o1geI?playlist=36877054 حوزه آبها، راهبردها و انتظارات از وزیر آتی نیرو در چالش

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

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

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

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

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

عنوان منابع راهبردی ههای شور و بازیافت آب بزدایی آبنمک

 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 رودزایندهمدیریت تعارضات آب و بازتعریف مسئله 

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

آب بعنوان  افتیشور و باز یآبها ییزدانمک ینشست تخصص

 کشور یدر مقابله با تنش آب یمنابع راهبرد
https://www.aparat.com/v/xyr2Oh  

 https://www.aparat.com/v/BFhCa آب یمنیبرنامه ا یكردهایرو ینشست تخصص

 https://www.aparat.com/v/LxjEw مصرف آب تیرینقش اقتصاد در مد ینشست تخصص

 https://www.aparat.com/v/Lzf1g یبه فالت مرکز ایانتقال آب در یهاچالش ینشست تخصص

آب و فاضالب، با نگاه به  یهاسامانه یآورتاب ینشست تخصص

 تجربه همدان و شهرکرد
https://www.aparat.com/v/B5Lle 

 یشهر یهااستفاده دوباره از پساب یهاچالش ینشست تخصص

 سبز یدر صنعت و فضا
https://www.aparat.com/v/41JAS 

3 

کنگره علوم و  نیاول

آب و  یمهندس

 ایران فاضالب

(1395) 

 در حال بارگزاری

4 

 یمل شیهما نیاول

مصرف و  تیریمد

 رفت آبهدر

(1396) 

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

https://aparat.com/v/D7BvT
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
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5 

کنگره علوم  نیدوم

آب و  یو مهندس

و  رانیفاضالب ا

 یمل شیهمادومین 

آب  یتقاضا عرضه و

 یشرب و بهداشت

(1397) 

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

6 

 ملی همایش دومین

 آب مصرف مدیریت

با رویكرد کاهش 

هدررفت و بازیافت 

(1398) 

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

7 

 علوم کنگره سومین

 و آب مهندسی و

ن ایرا فاضالب

(1399) 

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

8 

 یمل شیهما نیاول

آب  تیفیک تیریمد

 شیهما نیو سوم

مصرف  تیریمد یمل

 (1400) آب

 https://www.aparat.com/v/FWHLM هیمراسم افتتاح

 https://www.aparat.com/v/5c82a آب و کاهش هدررفت عیتوز یهامحور شبكه -صنعت کینیکل

 https://www.aparat.com/v/KnEdF آب افتیمحور باز -صنعت کینیکل

 https://www.aparat.com/v/A5wkz آب تیفیمحور ک -صنعت کینیکل

آب بعنوان  افتیشور و باز یآبها ییزدانمک ینشست تخصص

 کشور یدر مقابله با تنش آب یمنابع راهبرد
https://www.aparat.com/v/xyr2O h 

 https://www.aparat.com/v/BFhCa آب یمنیبرنامه ا یكردهایرو ینشست تخصص

 https://www.aparat.com/v/LxjEw مصرف آب تیرینقش اقتصاد در مد ینشست تخصص

 https://www.aparat.com/v/OgGXj هیمراسم اختتام

9 

چهارمین کنگره 

علوم و مهندسی آب 

و فاضالب ایران 

(1401) 

 https://www.aparat.com/v/OB57I مراسم افتتاحیه

 https://www.aparat.com/v/16VTE آب تیفیمحور ک -صنعت کینیکل

 https://www.aparat.com/v/PupUv و هدررفت آب عیتوز یهامحور شبكه -صنعت کینیکل

 https://www.aparat.com/v/hr8Qs فاضالب هیآب و تصف افتیمحور باز -صنعت کینیکل

 https://www.aparat.com/v/Lzf1g یبه فالت مرکز ایانتقال آب در یهاچالش ینشست تخصص

آب و فاضالب، با نگاه به  یهاسامانه یآورتاب ینشست تخصص

 تجربه همدان و شهرکرد
https://www.aparat.com/v/B5Lle 

 یهااستفاده دوباره از پساب یهاچالش ینشست تخصص

 سبز یدر صنعت و فضا یشهر
https://www.aparat.com/v/41JAS 

 https://www.aparat.com/v/nRdX3 مراسم اختتامیه

 https://aparat.com/v/kIHYq پیام آقای مهندس محمودیان

 https://aparat.com/v/Uaun9 ایمنی آب کارگاه

 

https://www.aparat.com/v/SHiuG?playlist=943170
https://www.aparat.com/v/V7BNT?playlist=878354
https://www.aparat.com/v/nRdX3
https://aparat.com/v/kIHYq
https://aparat.com/v/Uaun9
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جیهای داخلی و خارتقویم کنفرانس

سایت کنفرانستاریخ برگزاریمحل برگزاریگانبرگزارکنندعنوان کنفرانس

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 برگزاریمحل برگزاریعنوان کنفرانس
13th IWA International Conference On Water 

Reclamation and Reuse 
Chennai, India 

15 – 19 January 

2023 
http://iwareuse2023.com/ 

8th IWA Water Resource Recovery Modelling 

Seminar 

Stellenbosch, South 

Africa 

18 – 22 January 

2023 

https://www.iwawrrmod2022.

co.za/  

Caribbean Regional Conference – Water Loss 

2023 

Port of Spain, 

Trinidad And 

Tobago 

21 – 23 March 

2023 
https://mpu.gov.tt/crwlc2023/ 

4th International Symposium on Outfall 

Systems 

Buenos Aires, 

Argentina 

27 – 29 March 

2023 

https://www.cofes.org.ar/isos2

023/ 

WEF/IWA Residuals and Biosolids 

Conference 2023 
Charlotte, USA 16 – 19 May 2023 

https://www.wef.org/Residual

sBiosolids  
2023 World Environmental & Water 

Resources Congress 

Henderson, Nevada, 

USA 
21 – 24 May 2023 https://www.ewricongress.org/ 

LET2023 – The 18th IWA Leading Edge 

Conference on Water and Wastewater 

Technologies 

Daegu, South Korea 
28 May – 2 June 

2023 
http://iwa-let.org/ 

21st International Symposium on Health-

Related Water Microbiology 
Darwin, Australia 4 – 9 June 2023 https://hrwm-watermicro.com/ 

WEF/IWA Innovations in Process 

Engineering: Sustainable Water Resource 

Recovery 

Portland, Oregon, 

USA 
6 – 9 June 2023 

https://www.wef.org/processe

ngineering  

6th IWA International Conference on Eco-

Technologies for Wastewater Treatment 
Girona, Spain 26 – 29 June 2023 

https://www.ecostp2023.org/i

ndex.php  
The 10th International Water Association 

(IWA) Membrane Technology Conference & 

Exhibition for Water and Wastewater 

Treatment and Reuse 

St. Louis, Missouri, 

USA 
23 – 26 July 2023 https://mtc2023.wustl.edu/ 

10th IWA Microbial Ecology and Water 

Engineering Specialist Conference 
Brisbane, Australia 

10 – 14 September 

2023 
http://www.mewe23.com/ 

11th IWA Efficient Urban Water Management 

Conference 2023 
Bordeaux, France 

13 – 15 September 

2023 
https://efficient2023.org/ 

IWA Aspire Conference & Exhibition 2023 
Kaohsiung, Chinese 

Taipei 

22 – 26 October 

2023 

https://www.iwaaspire2023.or

g/  

IWA Regional Conference on Water Reuse in 

Water Scarce Countries 
Antalya, Turkey 

29 October – 2 

November 2023 

https://iwa-

network.org/events/iwa-

regional-conference-on-water-

reuse-in-water-scarce-

countries/  

5th IWA Resource Recovery Conference Shenzhen, China 
1 – 4 November 

2023 
http://www.iwarr2023.com/ 

8th International Water Association Specialist 

Conference on Natural Organic Matter 

(NOM8) and the IWA Particle Separation 

Conference 

Boksburg, South 

Africa 

3 – 8 December 

2023 

https://iwa-

network.org/events/8th-

international-water-

association-specialist-

conference-on-natural-

organic-matter-nom8-and-the-

iwa-particle-separation-

conference/  

http://www.13ncce.ir/
https://wms1401.ujiroft.ac.ir/Home/Content?id=1
https://wms1401.ujiroft.ac.ir/Home/Content?id=1
http://iwareuse2023.com/
https://www.iwawrrmod2022.co.za/
https://www.iwawrrmod2022.co.za/
https://mpu.gov.tt/crwlc2023/
https://www.cofes.org.ar/isos2023/
https://www.cofes.org.ar/isos2023/
https://www.wef.org/ResidualsBiosolids
https://www.wef.org/ResidualsBiosolids
https://www.ewricongress.org/
http://iwa-let.org/
https://hrwm-watermicro.com/
https://www.wef.org/processengineering
https://www.wef.org/processengineering
https://www.ecostp2023.org/index.php
https://www.ecostp2023.org/index.php
https://mtc2023.wustl.edu/
http://www.mewe23.com/
https://efficient2023.org/
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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 ( به186 )کد دانشگاهشعبه  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 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

 :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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در نشریه  انتشار پردازش و هایبا توجه به افزایش شدید هزینه

، براساس مصوبه هیئت تحریریه و تایید هیئت های اخیرسال
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