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 اخبار انجمن 

  ست:ا یرز حبهشر 1401 لسا آخر ماهه سهدر   انیرا بفاضالآب و   نجمنا هشد م نجاا هعمد  يفعالیتهاو  رخباا

 ( 12/10/1401الی  09/10/1401) صنعت آب و فاضالببین المللی در هجدهمین نمایشگاه و برپایی غرفه مشارکت فعال  •

عنوان   • با  تخصصی  نشست  پساب"برگزاري  بازچرخانی  و  فاضالب  چالشتصفیه  راه،  و  و  ها  صنعت  شهرسازي،  در  مرتبط  کارهاي 

 (10/10/1401) صنعت آب و فاضالب یالملل نیب  شگاهینما نیهجدهمدر حاشیه  "کشاورزي

بهینه مصرف آب، چالش"با عنوان    ینشست تخصص  يبرگزار • راهمدیریت    یالملل  نیب  شگاهینما  نیهجدهم  هیدر حاش  "کارهاها و 

 (11/10/1401صنعت آب و فاضالب )

ا  یتخصص  ناریوب  نهمینو    ستیبي  برگزار • فاضالب  و  آب  آقا  رانی انجمن  دانشکده    ی علم  هیئت  ،مسعود طاهریون  دکتر  يتوسط 

ها و وضعیت  فاضالب: وضعیت موجود، چالشبیوراکتورهاي غشایی در تصفیه  "  با عنوان  اصفهان  یصنعت  دانشگاه  عمران  یمهندس

 ( 21/10/1401) "موجود

 ( 22/10/1401) کنگره اجراي يشورا سیزدهمجلسه  يبرگزار •

 ( 28/10/1401انجمن ) رهی مد ئتیه هفتادمجلسه  يبرگزار •

 (1401ماه )دي انجمن 82خبرنامه شماره انتشار  •

 ( 16/11/1401)  استاندارد آب و آبفا یمل تهیکم 165 هیاجالس يبرگزارمشارکت در  •

 ( 17/11/1401) 1402 بودجه یجلسه بررس  يبرگزارمشارکت در  •

 ( 18/11/1401کنگره ) ییاجرا يشورا چهاردهمجلسه  يبرگزار •

 ( 26/11/1401)  1402براي برگزاري همایش سال  عمران دانشگاه تهران ینامه با دانشکده مهندستفاهم يامضا •

 (27/11/1401) آب و فاضالب ادیدوره المپ نیمرحله اول سوم يبرگزار •

 ( 26/11/1401انجمن ) ره یمد ئتیه  و یکم جلسه هفتاد يبرگزار •

 ( 1401ماه )بهمن انجمن 83خبرنامه شماره انتشار  •

 (30/11/1401) برتر دهیدوره مسابقه ا نیچهارم يبرگزار •

 (4/12/1401) آب و فاضالب ادیدوره المپ نیسوم دوممرحله  يبرگزار •

دانشگاه جندي    ی علم  هیئت  ، یاسر طهماسبی بیرگانی  دکتر  يتوسط آقا  رانیانجمن آب و فاضالب ا  ی تخصص  ناریوب  امیني سیبرگزار •

  " پایدارسازي تا رویکردهاي مدیریتی مبتنی بر توسعه  هاي شهري: از مدلاثرات تغییر اقلیم بر کیفیت رواناب"  با عنوان  شاپور اهواز

(3/12/1401 ) 

 ( 1401ماه اسفند 23و  22، 20چهار نشست تخصصی اولین دوره جشنواره آب )مشارکت در برگزاري  •

 ( 24/12/1401انجمن ) ره یمد ئت یه و دوم جلسه هفتاد يبرگزار •

 ( 1401)اسفندماه  انجمن 84خبرنامه شماره انتشار  •

 (1401فاضالب ایران )زمستان نشریه علوم و مهندسی آب و   7، دوره 4انتشار شماره  •
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 انجمن  نمایندگانمعرفی 

 

 و بلوچستان ستانيس، نماینده انجمن در دانشگاه  بهاره پيرزاده

عنوان عضو هيئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه سيستان هب   1392دکتر بهاره پيرزاده از سال 

به فعاليت   بلوچستان مشغول  عمرانشدو  را رشته مهندسی  ايشان دکتری خود در  آب در سال -. 

از دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی دريافت کرد. وی تاکنون راهنمايی و مشاوره بيش    1392

را  پايان  30از   ارشد  کارشناسی  از    ده داانجام  نامه  بيش  انتشار  به  موفق  و    45و  مجالت  در  مقاله 

شرکتکنفرانس با  پژوهشی  طرح  دو  نيز  و  معتبر  منطقه های  آب  استان  های  فاضالب  و  آب  و  ای 

از  سيستان و بلوچستان شده است. هم از بين بيش  طرح ارسالی به کارگروه تخصصی    200چنين 

عاونت علمی و فناوری رياست جمهوری در سال  زيست محوزه آب، خشکسالی، فرسايش و محيط

بهينه سازی پمپاژ فاضالب بر شرايط جريان متغير  "، رساله دانشجوی دکتری ايشان با عنوان  1399

طرح برگزيده بوده که تحت حمايت مالی آن کارگروه    23در جمع    " های ترکيبیبا استفاده از مدل

 .  قرار گرفت

 

 

 

 

 

 مازندران  یدانشگاه علوم پزشکی، نماینده انجمن در  وسفیاله    حيذب

اله يوسفی، استاد تمام گروه مهندسی بهداشت محيط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم   دکتر ذبيح 

ای  ای و خدمات حرفهسال سابقه فعاليت آموزشی، پژوهشی و مشاوره  32  و  پزشکی مازندران است

دانشگاه علوم پزشکی تهران دريافت کرد و دوره تکميلی  دارد. دکترای مهندسی بهداشت محيط را از  

PhD    سال در  را  در  2000خود   Hawkesbury Campus | Western Sydneyدانشگاه  ميالدی 

University   يک دوره رياست دانشکده و  ايشان  ماه طی نموده است. سابقه فعاليت اجرائی   6مدت  هب

دوره چندين  و  دانشکده  آموزشی  معاونت  دوره  محيط    دو  بهداشت  مهندسی  گروه    است. مديريت 

مشاور  ی مديرعامل مهندسين  محيطذبنيانگ   ،شرکت  بهداشت  تحقيقات  مرکز  در   ،اری  مشارکت 

راهپايه و  آزمايشگاهگزاری  و اندازی  محيط  ميکروبيولوژی  و  )شيمی  بهداشت  دانشکده  متعدد   های 

عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابی  دکتر يوسفی  های ايشان است.  از ديگر فعاليتآزمايشگاه هيدروليک(  

دبير ششمين همايش  نامبرده  ت.  اسوزارت بهداشت در رشته بهداشت محيط  در چندين دوره بوده  

و تاکنون  بوده  کشوری بهداشت محيط و عضو هيئت تحريريه در چندين مجله فارسی و انگليسی  

 70المللی و های بينمقاله در همايش  30و کشوری و  المللیمقاله در مجالت علمی بين  120حدود 

همايش در  داخلی  مقاله  استرااهای  کرده  يوسفی  .  ئه  تصفيه دکتر  طراحی  فاضالب  خانهدر  های 

قرارداد  يا  و  مشاور  مهندسين  قالب  در  عمال  سپتاژ  و  بيمارستانی  و  شهری  و  صنعتی  و  مسکونی 

به داشتدانشگاهی  فعاليت  ناظر  و  طراح  مسئولعنوان  سال  چندين  است.  علمی    يته  انجمن  شعب 

بهداشت محيط کشور و مازندران را در کارنامه تشکيالتی خود دارد. در حوزه دانشگاه مدرس دروس 

  ، تصفيه فاضالب و تصفيه و مديريت فاضالب صنعتی  ، شبکه فاضالبرو  ،خانه فاضالبطراحی تصفيه 

هيدروليک آب  ،آزمايشگاه  ميکروبيولوژی  فاضالب  آزمايشگاه  محيط  ،و  بهداشت   ،بيوتکنولوژی 

برداری و نگهداری از تاسيسات شبکه و تصفيه آب و فاضالب های تصفيه طبيعی فاضالب و بهرهسيستم 

 .استرده کشر منتهای مرتبط کتاب در زمينه 10بيش از  بوده وها خانهو لجن تصفيه 
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 انجمن  اعضای حقوقیمعرفی 

 

 مشاور آبساران  نیشرکت مهندس

ها در حوزه  سال و تخصص مطالعات و نظارت بر پروژه  35شرکت مهندسین مشاور آبساران با تجربه بیش از  

برداری، های آبیاری و زهکشی، حفاظت و مهندسی رودخانه، نقشهتاسیسات آب و فاضالب، سدسازی، شبکه

سازی و کشاورزی و منابع طبیعی با هدف ارائه های دریایی، راهبندرسازی و سازهزیست،  شهرسازی، محیط 

ها،  نامهخدمات با کیفیت در صنعت آب متعهد به رعایت الزامات کارفرمایان دولتی و خصوصی مطابق با آیین

له را برای  ئهای خالقانه حل مساستانداردها و موازین حقوقی بوده است. این شرکت دانش، صنعت و مهارت

چنین با تکیه بر توان دهد و همهای آب و فاضالب ارائه میریزی، طراحی و مدیریت پروژهکمک به برنامه

مبنای استانداردهای روز دنیا  ظ اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت برتخصصی کارکنان خود متعهد به حف

های  استفاده از متدولوژی   ی موجود و باهای علم داستفاده از آخرین دستاور با. مهندسین مشاور آبساران  است

و دیگر    آب های صنعتافزارهای مهندسی توانایی فعالیت درکلیه عرصه ترین نرممطالعاتی و پیشرفته نـوین

دار مطالعه و طراحی چندین پروژه حساس کشور از  بوده و هم اکنون عهدهکشور ایران را دارا    امور عمرانی

 . استمرزی با کشورهای همسایه ایران   جمله طرح های توسعه منابع آب

 

 

 لوتوس   منی شرکت فناور ا
ترین ارکان ثبات در یک جامعه از عنوان مایع حیات و یکی از مهمامروزه دسترسی و تامین آب سالم و بهداشتی به

معیارهای بهداشتی در تولید و عرضه آب آشامیدنی و   یاهمیت بسیار باالیی برخوردار است. در این میان با ارتقا

های جدید نظیر استفاده از فرآیند اسمز معکوس و فرآیندهای  های اخیر، تولید آب به روش کاهش منابع آبی در سال 

های مرسوم تولید آب شده که مستلزم افزایش سطح و توان علمی متخصصین این حوزه چه  حرارتی جایگزین روش 

ارتقای کمی و کیفی مواد شیمیایی مصرفی در   بهبود فرآیندهای نام برده شده در باال و چه در حوزهدر راستای  

  ترین مواد کاربردی در صنایع تصفیه آب، مواد ممانعت کننده از تشکیل رسوب واحدهای مذکور است. یکی از اصلی
(Antiscalant)  های عملیاتی فرآیندهای  مختلف و پیچیدگی  های مناطقبوده که با توجه به تنوع امالح موجود در آب

عنوان گلوگاهی در مسیر عملکرد پایدار واحدهای تصفیه آب و در نتیجه ثبات عرضه آب به  گوناگون تصفیه آب، به 

پایه مواد  های بازدارنده رسوب )عمدتاً بر نهای امروزی با استفاده از بنیااسکاالنت آید. آنتی شمار می کنندگان بهمصرف 

بنیان فسف و  پراکنده وناتی(  روند هسته   کنندههای  در  تغییر  با  پلیمری(  مواد  گروه  از  )عمدتاً  رسوبات  رسوبات  زایی 

همراه خواهد داشت. در عمل آورده و عملکرد پایدار واحد غشایی/حرارتی را بهاحتمالی، از تشکیل رسوب جلوگیری به

افزایش قیمت ارز از یک سو و عدم دسترسی به محصوالت باکیفیت  دلیل  این میان، افزایش قیمت مواد شیمیایی به

آب شرب در مسیر    المللی از سوی دیگر، فشاری مضاعفی را به واحدهای تولیدکننده های بیندلیل تحریموارداتی به

تولید شده در شرکت فناور    (ULTRACIDE)اسکاالنت با برند  محصوالت آنتی تولید پایدار وارد آورده است.  

کن  ایران و انجمن  عنوان تنها تولیدکننده ایرانی مواد آنتی اسکاالنت عضو رسمی انجمن آب شیرینبه  ایمن لوتوس

با بهره  با کیفیت عالی فرموله شده که  ایرانی  اولیه  از مواد  ایران،  انسانی توانمند و  آب و فاضالب  از سرمایه  گیری 

از ظرفیت  تولیدی خود، می برخورداری  باالی  به های  مقرون  و  مناسب  انواع محصوالت  تواند جایگزینی  برای  صرفه 

التحصیالن برتر  آشنا در بازار ایران باشد. تیم تحقیق و توسعه شرکت فناور ایمن لوتوس که متشکل از فارغخارجی نام 

رکیب آن با  های تراز اول کشور است با  اتکا به تجارب پیشین بزرگان صنعت تصفیه آب و فاضالب کشور و تدانشگاه 

آنتی  محصوالت  تخصصی  تولید  و  فرموالسیون  به  نسبت  است  توانسته  دنیا،  روز  نظر  علم  و  اقدام  اسکاالنت 

های معتبر های فرموله شده در این شرکت براساس آزمون اسکاالنت آنتی کنندگان معتبر داخلی را جلب نماید.  مصرف 

ار  NACE TM-0374  و  GB/T 16632  المللی نظیربین زیابی عملکردی قرار گرفته و براساس مشخصات آب  مورد 

این مجموعه با    آزمایشگاه مرکزی  د.شو ورودی به هر واحد صنعتی و نیاز مشتریان تغییرات الزم در محصول اعمال می

ترین پارامترهای تاثیرگذار بر تشکیل انواع رسوبات را  المللی، اصلی های بین برخورداری از توان باالی فنی و اخذ گواهینامه 

بررسی نموده و متناسب با میزان و اهمیت امالح موجود در آب و با ارتباط نزدیک با مسئولین واحد مورد ارزیابی، فرموالسیون  

اسکاالنت  خن پایانی، تولید آنتی عنوان سبه نماید.  اختصاصی و محصول نهایی با راندمان بازدارندگی باال را عرضه می

آن هم بر بنیان دانش، تخصص شرکت فناور ایمن لوتوس بوده و این شرکت آماده همکاری با تمامی واحدهای 

 کن در سرتاسر کشور است. صنعتی آب شیرین 
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 انال آپاراتکهای تازه معرفی 

 لینک آپارات موضوع )ارائه دهنده(  رویداد  ردیف 

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 

 آب حوزه در  نوآوری و  پژوهش ارتقای هایظرفیت بر مروری

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

 آبرسانی هایشبكه در یابینشت

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

 تاکید با زدایینمک هایسامانه از ناشی هایشورابه  مدیریت

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

های جایگزین برای بهبود و مدیریت  های روشچالش 

  مهی مهندس سل)دکتر مسعود یونسیان،  کیفیت آب

 (زادهیقاض ی لیمحمدرضا جل و دکتر  اینییرضا
https://www.aparat.com/v/mTSiK?playlist=737673 

  و  هاقابلیت شهری آب متابولیسم هایمدل عملكرد ارزیابی

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

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

ها و شكست  تأثیرات شرایط اقلیمی بر روی ظرفیت شبكه

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

 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  یآور جمع یهااز شبكه یبردارتوسعه و بهره

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

  موجود به هوشمند یآبرسان یهاشبكه یارتقا یراه برانقشه 

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

 یهابر فشار شبكه یمبتن یك یدرولی ه ل یتحل ینظر یمبان

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

و   ستیزطیمح قاتیدر تحق PCR کیبا تكن ییآشنا

 )دکتر رحیم عالی(  ط یبهداشت 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 ژاپن   مروری

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

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

 های توزیع آب سازی انرژی در سیستمارزیابی و بهینه

 )دکتر سعید هاشمی( 
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 

   بلندمرتبه و یهادر ساختمان یخاکستر یهاآب  یبازچرخان"

 جهت ساخت   یالزاممباحث قالب  در  "د یجد یمسكون یهامجتمع

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

ای بر یادگیری ماشین برای کاربردهای مهندسی آب مقدمه 

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

و فاضالب   یدفع آب سطح  یهارساخت یز داریپا یطراح

کمک   یهاستمیچند هدفه و س  یسازنهیبه کمک به یشهر

 

https://aparat.com/v/D7BvT 

 

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
https://aparat.com/v/D7BvT
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 (پور یبخش میابراه نیامدکتر ی )ریگمیتصم

برداری بهینه و هوشمند از  سازی در بهرههای مدلچالش 

 ( دکتر مهدی دینی های 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 )

 
/jTbgxttps://www.aparat.com/v/ 

 
 

های بزرگ آب و  کاربرد متدولوژی ارزش برای بهبود پروژه

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

 ش یپاال یهاو روش  کیمنابع آب و خاک به آرسن یآلودگ

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

در   البی س  ینی بش ی محور و برخط پداده یهامدل

مهندس فرزاد  ی )آب باران شهر یآور جمع یهاستمیس

 (ادهیپ
https://www.aparat.com/v/kdcZC 

حل پایدار برای  عنوان یک راهپیل سوختی میكروبی به

 تصفیه فاضالب: از تحقیق تا کاربرد 

 )دکتر علیرضا ولی پور مرندی( 

https://www.aparat.com/v/cQevG 

بیوراکتورهای غشایی در تصفیه فاضالب: وضعیت موجود،  

 رو چالشها و فرصتهای پیش 

 مسعود طاهریون( )دکتر

https://www.aparat.com/v/zNPCU 

2 

  های نشست

  آب انجمن  تخصصی

 ایران  فاضالب  و

 https://www.aparat.com/v/6OhwE?playlist=31020035 نوظهور  یها یماریو 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 ران یمنابع آب ا تیفیشاخص و استاندارد ک یبازنگر

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

بحران به  طیآب و فاضالب در شرا یهارساختیز یآورتاب 

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

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

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

 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 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 رود مدیریت تعارضات آب و بازتعریف مسئله زاینده

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

آب  افتیشور و باز یآبها ییزدانمک ینشست تخصص

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

 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 ا یانتقال آب در ی هاچالش  ینشست تخصص

آب و فاضالب، با نگاه  یهاسامانه  یآورتاب ینشست تخصص

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

 یهااستفاده دوباره از پساب  ی هاچالش  ینشست تخصص

 سبز   یدر صنعت و فضا یشهر
 

https://www.aparat.com/v/41JAS 

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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3 

کنگره علوم و   نیاول

آب و   یمهندس

  ایران  فاضالب 

(1395 ) 

 بارگزاری در حال  

4 

  ی مل شی هما نیاول

مصرف و   ت یر یمد

  رفت آبهدر

(1396 ) 

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

5 

کنگره علوم   نیدوم

آب و   یو مهندس

و   ران ی فاضالب ا

  ی مل شی همادومین 

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 

  ی مل شی هما نیاول

آب   تیفیک ت یر یمد

  شی هما نیو سوم

مصرف   تی ری مد یمل

 ( 1400) آب

 https://www.aparat.com/v/FWHLM ه یمراسم افتتاح

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

 https://www.aparat.com/v/KnEdF آب  افت ی محور باز - صنعت کینیکل

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

آب بعنوان   افت ی شور و باز  یآبها ییزدا نمک ینشست تخصص

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

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

 https://www.aparat.com/v/LxjEw مصرف آب  ت ی ری نقش اقتصاد در مد ینشست تخصص

 https://www.aparat.com/v/OgGXj ه یمراسم 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 افت ی محور باز - صنعت کینیکل

 https://www.aparat.com/v/Lzf1g ی به فالت مرکز ا یانتقال آب در یهاچالش ینشست تخصص

آب و فاضالب، با نگاه به   یهاسامانه  یآورتاب ینشست تخصص

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

  یهااستفاده دوباره از پساب یهاچالش ینشست تخصص

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

 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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 های داخلی و خارجی تقویم کنفرانس

 
 

 سایت کنفرانس تاریخ برگزاری محل برگزاری  گان برگزارکنند  عنوان کنفرانس 

سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی 

 عمران 
 تهران  دانشگاه علم و صنعت

اردیبهشت    21تا    19

1402 https://13icce.ir/fa/ 

دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و 

مدیریت مصرف آب  چهارمین همایش ملی 

 با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت 

  –و فاضالب ایران  انجمن آب

دانشکده مهندسی عمران  

 دانشگاه تهران 

 //:conf.ir-iwwahttps 1402 ماهآذر 9تا  7   تهران 

 

 سایت کنفرانس تاریخ برگزاری محل برگزاری  عنوان کنفرانس 

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/  
Specialised Conference on Water and 

Wastewater Management With Special 

interest to Developing Countries 

Perth, Australia 
3 – 8 December 

2023 
https://www.wwdc2023.com/  

 

https://iwwa-conf.ir/
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/
https://www.iwaaspire2023.org/
https://www.iwaaspire2023.org/
https://iwa-network.org/events/iwa-regional-conference-on-water-reuse-in-water-scarce-countries/
https://iwa-network.org/events/iwa-regional-conference-on-water-reuse-in-water-scarce-countries/
https://iwa-network.org/events/iwa-regional-conference-on-water-reuse-in-water-scarce-countries/
https://iwa-network.org/events/iwa-regional-conference-on-water-reuse-in-water-scarce-countries/
https://iwa-network.org/events/iwa-regional-conference-on-water-reuse-in-water-scarce-countries/
http://www.iwarr2023.com/
https://iwa-network.org/events/8th-international-water-association-specialist-conference-on-natural-organic-matter-nom8-and-the-iwa-particle-separation-conference/
https://iwa-network.org/events/8th-international-water-association-specialist-conference-on-natural-organic-matter-nom8-and-the-iwa-particle-separation-conference/
https://iwa-network.org/events/8th-international-water-association-specialist-conference-on-natural-organic-matter-nom8-and-the-iwa-particle-separation-conference/
https://iwa-network.org/events/8th-international-water-association-specialist-conference-on-natural-organic-matter-nom8-and-the-iwa-particle-separation-conference/
https://iwa-network.org/events/8th-international-water-association-specialist-conference-on-natural-organic-matter-nom8-and-the-iwa-particle-separation-conference/
https://iwa-network.org/events/8th-international-water-association-specialist-conference-on-natural-organic-matter-nom8-and-the-iwa-particle-separation-conference/
https://iwa-network.org/events/8th-international-water-association-specialist-conference-on-natural-organic-matter-nom8-and-the-iwa-particle-separation-conference/
https://iwa-network.org/events/8th-international-water-association-specialist-conference-on-natural-organic-matter-nom8-and-the-iwa-particle-separation-conference/
https://www.wwdc2023.com/
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 انجمن و 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 حوزه از 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   ضمنانتخاب نموده و  از نوار بالی صفحه  عضویت را    پنجره  سپس وارد حساب کاربری خود شده و   کنند. ورود اقدام  

پس از ارسال ایمیل تأییدیه از سوی   شماره عضویت. مراحل پرداخت حق عضویت و اعطای  دنینما  مدارک درخواستی را بارگزاریحقیقی،  

 انجمن، شروع خواهد شد. 
 

 اعضای حقیقی  حق عضویت

 مبلغ )ریال(  نوع  

   1400تا  1395های عضویت با تاخیر سالحق 

 )به ازای هر سال(
750000 

 2300000 (1402 -  1401حق عضویت دو ساله )

 3750000 (1404  - 1401چهار ساله ) حق عضویت

 1500000 (1402 - 1401) دانشجویی حق عضویت دو ساله 

  13000000 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  

 هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن 

 مبلغ )ریال(  نوع

 12500000 صفحه در یک شماره 1

 25000000 صفحه در یک شماره 2

 50000000 * صفحه در چهار شماره پیاپی 1

 80000000 * چهار شماره پیاپیصفحه در  2

 سال عضویت حقوقی انجمن * شامل یک
 

 جدول مزایای اعضای حقوقی طرح جدید

 سطح  عضطویت                                           

 )مبلغ پرداختی(                                         

 مزایای عضویت      

 برنزی 

میلیون  3)ساالنه 

 تومان(

 ای نقره

میلیون  4)ساالنه 

 تومان(

 طالیی

میلیون   6)ساالنه 

 تومان(

 الماسی

میلیون  10)ساالنه 

 تومان(

 ساله اعتبار یکدریافت  

دریافتی، در ذیل جدول  )نحوه استفاده از اعتبار 

 شود( شرح داده می

میلیون  2ساالنه 

 تومان
میلیون   3ساالنه 

 تومان
میلیون  5ساالنه 

 تومان
میلیون  9  ساالنه

 تومان

در نشریه علوم و مهندسی   لوگوی شرکت  درج

آب و فاضالب و خبرنامه و سایت انجمن )با  

مشخص بودن سطح عضویت( در مدت زمان  

 عضویت

*  * *  * 

یک ساله نشریه علوم و   اشتراک  دریافت

  4مهندسی آب و فاضالب به صورت رایگان )

 شماره( در مدت زمان عضویت 
*  * *  * 

)با متن دلخواه(   آگهی نیم صفحهدرج رایگان 

در یک شماره نشریه علوم و مهندسی آب و  

 فاضالب در مدت زمان عضویت
    *  * 

http://irwwa.ir/
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 اجاره غرفه نمایشگاهیتخفیف در  %50ارائه 

های ساالنه انجمن در مدت  همزمان با کنفرانس

زمان عضویت )در صورت داشتن اعتبار، مبلغ  

 اجاره غرفه از اعتبار کسر خواهد شد( 

    *  * 

باقیمانده به سال   نیمی از اعتبارامکان انتقال 

 *  *     آینده )در صورت تمدید عضویت(

برگزاری کارگاه و وبینار کاربردی امکان 

)براساس پروژه ها و عملکرد محصوالت و ...(  

مشترک با انجمن )پس از ارائه پروپوزال و انجام  

 های الزم( در مدت زمان عضویتهماهنگی

      
* 

  

 *  * *  * گواهی عضویت دوزبانه دریافت 

انجمن آب و فاضالب   پرچم رومیزیدریافت 

 ایران 
*  * *  * 

 

 در یک یا چند مورد از موارد زیر استفاده کنند:    اعتبار خودتوانند از اعضای محترم حقوقی / حامیان انجمن، می 

میلیون تومان اعتبار و نیم صفحه    2درج آگهی در نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب )تمام صفحه، معادل    -

 میلیون تومان اعتبار(؛   1معادل 

شده از سوی  کنندگان معرفی های آموزشی )متناسب با هزینه کارگاه و تعداد شرکت ها و دوره استفاده از کارگاه   -

 (؛شودشرکت از اعتبار کسر می 

شده از سوی  کنندگان معرفی های انجمن )متناسب با هزینه شرکت در همایش و تعداد شرکتشرکت در همایش  -

 شود(؛شرکت از اعتبار کسر می 

شوند )متناسب با متراژ غرفه از اعتبار  های انجمن برگزار می زمان با همایشامکان اجاره غرفه نمایشگاهی که هم   -

 شود(؛ کسر می 

هزار    50شده از سوی شرکت معادل  کنندگان معرفی ی شرکت در وبینار )صدور هر گواهی برای شرکتصدور گواه  -

 تومان اعتبار است(؛ 

توانند مطابق با روال گذشته، از تخفیفات  * الزم به ذکر است که پس از اتمام اعتبار، اعضای محترم حقوقی کماکان می 

 مند شوند. شرح زیر بهرهو مزایای عضویت به 

 
آب و فاضالب ایران مزایای عضویت در انجمن    

 مزایای عضویت 
 سح  عضویت 

 الماسی  طالیی  اینقره  برنزی 

 20% 15% 10% 5% های انجمنتخفیف شرکت در کنفرانس 

 20% 15% 10% 5% های انجمنتخفیف شرکت در نمایشگاه 

 20% 15% 10% 5% های آموزشی انجمن تخفیف شرکت در دوره

 20% 15% 10% 5% ها و بازدیدهای انجمن شرکت در کارگاه تخفیف  

 20% 15% 10% 5% تخفیف چاپ مقاالت در مجالت انجمن

 20% 20% 20% 20% تخفیف چاپ آگهی درمجالت انجمن 
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 جدول مزایای حامیان )طرح جدید( 

حططمططایططت                                              سطططحطط  

 )مبلغ پرداختی(                                         

 مزایای حمایت      

 برنزی 

  5)ساالنه 

 میلیون تومان(

 ای نقره

  10)ساالنه 

 میلیون تومان(

 طالیی

  15)ساالنه 

 میلیون تومان(

 الماسی

  20)ساالنه 

 میلیون تومان(

 ساله اعتبار یکدریافت  

)نحوه استفاده از اعتبار دریافتی، در صفحه قبل شرح داده 

 شد(

  5/2ساالنه 

 میلیون تومان 
  5ساالنه 

 میلیون تومان 
  5/7ساالنه 

 میلیون تومان 
  10  ساالنه

 میلیون تومان 

در نشریه علوم و مهندسی آب و   لوگوی شرکت  درج

فاضالب و خبرنامه و سایت انجمن )با مشخص بودن سطح  

 مدت یک سال حمایت( به
*  * *  * 

یک ساله نشریه علوم و مهندسی آب و   اشتراک  دریافت

 مدت یک سال شماره( به 4فاضالب به صورت رایگان )
*  * *  * 

)با متن دلخواه( در یک   آگهی نیم صفحهدرج رایگان 

 *  *     شماره نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب 

زمان با  هم اجاره غرفه نمایشگاهیتخفیف در  %50ارائه 

های ساالنه انجمن )در صورت داشتن اعتبار، مبلغ کنفرانس

 اجاره غرفه از اعتبار کسر خواهد شد( 
    *  * 

باقیمانده به سال آینده )در   نیمی از اعتبارامکان انتقال 

 *  *     صورت تمدید حمایت(

برگزاری کارگاه و وبینار کاربردی )براساس پروژه امکان 

مشترک با انجمن )پس از ها و عملکرد محصوالت و ...(   

 های الزم(ارائه پروپوزال و انجام هماهنگی
      

* 
  

-کارگاه یا دوره تخصصیامکان درخواست برگزاری 

 آموزشی درخواستی 
*  * *  * 

 *  * *  * انجمن آب و فاضالب ایران پرچم رومیزیدریافت 

 *  * *  * معادل مبلغ حمایت خالص  گواهی حمایتدریافت 
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 تمقاال راهنمای نگارش

آماده از  پس  محترم  راهنمای  نویسندگان  مطابق  مقاله  سازی 

نام در سامانه الکترونیک مجله علوم  تدوین مقاالت، از طریق ثبت

آدرس به  فاضالب  و  آب  مهندسی  وارد  می   jwwse.ir و  توانند 

تکمیل بخش با  و  مقاله  صفحه شخصی خود شده  مربوطه،  های 

 خود را ارسال نمایند.

 توجه به نکات زیر در ارسال مقاله ضروری است: 

از طریق ثبت - الکترونیک ارسال مقاله منحصرا  نام در سامانه 

 شود. مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب انجام می

نماید،  دم اقدام به ارسال مقاله میای که برای بار چننویسنده -

ارسال  به  نسبت  خود  قبلی  طریق صفحه شخصی  از  باید  حتما 

 هیچ عنوان دوباره در سامانه ثبت نام نکند. مقاله اقدام نموده و به

در   - نویسندگان  تمامی  کامل  اطالعات  و  اسامی  کردن  وارد 

سامانه و در محل مربوط به مشخصات نویسندگان مقاله، الزامی  

 ست.ا

به   - نامه  قسمت  در  مقاله،  ارسال  مراحل  در طی  نویسندگان 

می متعهد  و  سردبیر،  علوم  مجله  برای  صرفا  مقاله  که  شوند 

مهندسی آب و فاضالب تهیه شده و برای چاپ یا ارزیابی به مجله 

 دیگری ارائه نشده است.

فایل - ارسال  قسمت  در  یک  نویسندگان  ارسال  با  ها 

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 -

فایل   word فایل نویسندگان،  نام  بدون  نام    pdfمقاله  بدون 

اصلی   فایل  و  نویسندگان  کامل  مشخصات  فایل  نویسندگان، 

 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    4صفحه و یادداشت فنی بین    12حداکثر  مروری  

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

د و  فناوری، از این پس امکان چاپ مقاالت پژوهشی نیز وجود دار

 نوع هر مقاله در باالی آن درج خواهد شد. 

 

 :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.
 

 های الزم 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

و  pdf فایل   - اجزا  کلیه  شامل  که  نویسندگان  نام  بدون  مقاله 

ها در جای خود جانمایی  جدولها و  محتویات 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 فاضالب تهیه می

نمایند )نمونه این نامه در زمان ثبت  ارسال میاست چاپ شود،  

 مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است(.

ای است که : نامه(Conflict of Interests)  تعارض منافع  فایل   -

تعهد   مضمون  با  نشر  نویسندگان  اخالق  اصول  کلیه  رعایت  به 

قسمت  نمایند )نمونه این نامه در زمان ثبت مقاله در  ارسال می

 نامه به سردبیر قابل رویت است(.

 

 Microsoft Word 2013 افزار: نرمچینیافزار حروفنرم ❖

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

آورده  به کامل  نویسندهمیطور  دانشگاهی  عناوین  )گان(  شود. 

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

می داده  نشان  بهکشور  نیز  دانشگاهی  غیر  عناوین  ترتیب  شود. 

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

به نویسندگان  تمامی  اسامی  ثبت  شود.  داده  پ نشان  ست  همراه 

با   است.  الزامی  سامانه  در  ایشان  تماس  اطالعات  و  الکترونیکی 

توجه به سیستم الکترونیک مجله برای پیشبرد وضعیت مقاالت،  

ارسال می داور  برای  مستقیماً  میمقاله  تاکید  لذا  که  شود،  شود 

نویسندهفایل نام  فاقد  به مجله  ارسالی  غیر  های  باشد. در  )گان( 

فایل، ارسال مقاله برای داوران متوقف   صورت تا اصالح شدناین

 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 ...(. ها، سازماندانشگاه

  چکیده فارسی: ❖

روش و  مواد  مقدمه،  و  شامل  بحث  و  نتایج  تحقیق(،  )روش  ها 

ثر و حداک  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 ❖

باید یکسان و شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد  

 ها است. که موضوع تحقیق، بیشتر پیرامون آن

  متن مقاله: ❖

ل ورد با قلم  متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل یک فای

 Times برای زبان فارسی و قلم    12با اندازه   B Nazanin نازک

New Roman   اندازه بین   10با  فاصله  با  و  انگلیسی  زبان  برای 

به   5/1خطوط   با  سانتیمتر  فایل  یک  و  ستونی  تک  صورت 

می pdf فرمت فایلارائه  و   word شود.  کامل  مقاله  یک  مقاله، 

ها و  ضروری است و با جانمایی درست شکلشامل تمامی اجزای  

میجدول ارائه  فایلها  در  بهpdf شود.  مقاله  با  ،  و  کامل  صورت 

و جدولجانمایی درست شکل ارائه میها  طور که شود. همانها 

فایل دو  هر  در  شد،  مشخصات   pdf و word اشاره  و  اسامی 

 شوند.میطور کامل حذف نویسندگان به

ها  مقدمه، مواد و روش  ده،یچک  یهاشامل بخشمتن مقاله  

  ن ی چنو مراجع و هم  یریگجه یو بحث، نت  جی(، نتاقی)روش تحق

  یدر انتها  ی ها است. در صورت لزوم، بخش قدردانها و جدولشکل

م نوشته  از بخش مراجع  قبل  و  مختلف   یها. بخششودیمقاله 

هم و  صفحات  همه  و  به  طورنیمتن  سطرها    بیترتتمام 

 . شوندیم یگذارشماره

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

اولین  برای  وقتی  به دارد،  مقاله  در  میبار  بهکار  صورت  روند، 

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

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

جدول شکلهمه  و  شمارهها  در ها  جدول  عنوان  و  شده  گذاری 

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

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

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

.  1۳۹5علی شهر اصفهان در سال    خام در تصفیه خانه بابا شیخ

در ضمن اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است، به 

می اشاره  شکل  یا  جدول  عنوان  آخر  در  موردنظر  و  مرجع  شود 

چنین ارسال شود. هممشخصات مأخذ در بخش مراجع درج می

های  همراه کاربرگ دادهافزاری به ها در محیط نرمفایل اصلی شکل

فایلنمودار   در  است.  ضروری  شکل pdf نیز  تمامی  و  مقاله،  ها 

 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 شدهدر مورد نمودارهایی که با نرم  -

 های رسم نمودار نیز ضروری است.هارسال کاربرگ داد

  معادالت: ❖

به استفاده  معادالت  با  مناسب  عالئم  و  حروف  با  خوانا  صورت 

می Microsoft Equation از واحد تهیه  برحسب  واحدها  شوند. 

تمام    شوند. گذاری میترتیب شماره( و معادالت بهSIالمللی )بین

 پارامترهای هر معادله باید بالفاصله در زیر آن معرفی شوند. 

  مراجع: ❖

متن: داخل  شیوه   در  براساس  مجله  این  در  مراجع  نگارش 

منظور اشاره به مرجع  نویسی هاروارد است. در متن مقاله بهمرجع 

شود. ارجاع در داخل متن به  صورت )نویسنده، سال( عمل میبه

این صورت است که مراجع با کنار هم، بهبیش از یک مرجع در  

( از؛نقطه ویرگول  شوند. فقط مراجعی که در متن  هم جدا می( 

شوند.  ها اشاره شده است، در بخش مراجع آورده میمقاله به آن

صورت فارسی( و در متن مقاله نام نویسندگان مراجع فارسی )به

که صورتی شود. در  صورت انگلیسی( نوشته میمراجع انگلیسی )به 

که  نویسندگان تا دو نفر باشند، نام هر دو نویسنده و در صورتی

در متن   (.et alبیش از دو نفر باشند، از عبارت )و همکاران( یا )

 شود.مقاله استفاده می

نگارش مراجع در این مجله براساس شیوه  در فهرست مراجع:  

صورت  نویسی بهمرجع نویسی هاروارد است. در انتهای مقاله  مرجع 

است. می  الفبایی  مراجعتاکید  فهرست  بخش  در  که  نام    ،شود 

به  ه،موسس  ،انتشارات  ه،مجل غیره  و  صورت کامل درج  کنفرانس 

بهمی از  و  آن شود  اختصاری  نام  بردن  )کار  ( Abbreviationها 

 شود.خودداری  

الزم است در انتهای اطالعات هر مرجع در لیست مراجع  تذکر:  

doi  درج شود.درصورت وجود مقاله 

 در نگارش انواع مراجع از فرمت زیر استفاده شود:  

 مقاله فارسی: •

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

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

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

( م.،  سیستم"(،  1۳۹2عنبری،  ریسک  با  تحلیل  فاضالب  های 

شبکه از  بیزیناستفاده  پایان"های  ارشد  ،  کارشناسی  نامه 

عمران دانشکده-مهندسی  پردیس  دانشگاه  آب،  فنی  های 
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