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شرح مختصر فعالیت های انجمن در سه ماهه سوم سال 1396 به شرح زیر است:
֍ برگزاری جلسات ماهانه شورای سیاست گزاری دومین کنگره ملی آب و فاضالب ایران

֍ برگزاری جلسات هفتگی شورای سیاست گزاری اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب
֍ مالقات آقای دکتر تابش با مدیرعامل آب منطقه ای استان اصفهان

֍ حضور انجمن آب و فاضالب ایران در سیزدهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران
German Water مالقات رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران با رئیس انجمن آب آلمان ֍
֍ برگزاری جلسه بین رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب و رئیس مرکز منطقه ای آب شهری

֍ برگزاری اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب
֍ برگزاری دومین مسابقه پایان نامه برتر

֍ برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان نمونه دانشگاه و صنعت
֍ برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن آب و فاضالب ایران 

֍ حمایت از نهمین همایش مدیران آب و فاضالب کشور در سالن همایش های بین المللی برج میالد تهران و ایجاد غرفه در نمایشگاه 
جانبی آن

֍ پنج راهکار برای مدیریت مصرف آب: مصاحبه جناب آقای دکتر تابش، رئیس انجمن آب و فاضالب با خبرگزاری ایسنا
֍ انتشار اولین شماره مجله علمی - ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب با صاحب امتیازی انجمن آب و فاضالب ایران به صورت 

فصلنامه و با هدف انتشار مقاالت علمی و به ویژه کاربردی در صنعت آب و فاضالب
֍ برگزاری جلسات هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب

֍ برگزاری جلسات کمیته تخصصی تلفات آب
֍ برگزاری جلسات هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

֍ صدور و اعطای کارت های عضویت اعضا به صورت دوره ای
֍ انتشار سه شماره خبرنامه که اهم مطالب آن به قرار زیر است:

آبران و عضو کمیته  تهران، عضو مهندسین مشاور  بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی  استاد  آقای مهندس هنری،  با جناب  - مصاحبه 
تخصصی "تلفات آب" انجمن آب و فاضالب ایران

- مصاحبه با جناب آقای دکتر ضرغامی، استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز و عضو انجمن آب و فاضالب ایران
- معرفی کنفرانس های داخلی و بین المللی معتبر

-  اشاره به مهم ترین اخبار صنعت
- معرفی جدیدترین کتب منتشر شده

اخبار انجمن
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های اخیر با توجه به توسعه شهرها و افزایش میزان فاضالب تولیدی و مشاهده اثرات نامطلولوب                در سال 
تخویه غیراصولی آنها بر منابع مختوف آب، توسعه سیستمهای جمع آوری و تصفیه فاضالب مورد توجله             
جدی قرار گرفته است. رویکرد مورد استفاده در اکثر شهرهای کشور استفاده از سیستمهای ملتلملرکلز         

بوده است. این در حالی است که هر منطقه و شهلر              جمع آوری فاضالب و عمدتا روشهای مشابه تصفیه       
بنا به خصوصیات محیطی، اجتماعی و محدودیتهای فنی و مالی ضرورتهای خود را برای جلملع آوری            
فاضالب و تصفیه دارد. چه بسا روشی که در یک منطقه برای تصفیه بسیار کارآمد است در ملنلطلقله            
دیگر به دلیل مشخصات محیطی و فاضالب کارآیی الزم را نداشته باشد. یا در بسیاری موارد میتوان بلا                
جایگزینی روشهای متمرکز جمع آوری فاضالب با روشهای محوی با هزینه های بسیار کمتر، بازده ایلن            

   .روند را افزایش داد

 سخن اول:

 همکاران خبرنامه:
 دکتر سارا نظیف 

 دکتر مسعود تابش
 مهندس سید احمدرضا شاهنگیان

 سروش تابش

 http://irwwa.ir   9381مهر  ماه  -شماره هفتم  -خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران سال دوم 

   7مسابقه شماره 
به نظر شما عوامل  تعیین کننده شرایط خشکسالی در 

 یک منطقه چیست؟

 کاهش بارش از یک میزان مشخص جهانی -1
 کاهش آورد رودخانه از مقدار مورد نیاز -2
 عدم امکان تامین نیازها -3
 افزایش دما -4

لطفا شماره گزینه منتخب خود را بله آدرس ایلملیلل             
comp.irwwa@gmail.com  آبلان ارسلال        21تا

ایمیل، شماره مسابقله را     subjectفرمایید. در قسمت     
وارد کنید. در پایان هر ماه به نفر برگزیده به قید قلرعله       

 شود. ای اعطا می هدیه
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 ... و باز هم زمین لرزید و اخبار اسفناک
مراتب همدردی و تسلیت خود به هموطنان زلزله زده در کرمااناااه را  انجمن آب و فاضالب

کاناد ایان اسات کاه   دارد. در این روزها یکی از مواردی که بسیار مهم جلوه مای  اعالم می
دسات   زیرساختهای تامین آب کاور تا چه حد برای سرویس دهی در شرایط بحرانی از ایان

برداری قرار گرفتاه و   توانند مورد بهره  های تامین آب می  آمادگی دارند. با چه سرعتی سیستم
نیازهای اولیه شرب و بهداشت مردم را برای جلوگیری از ماکالت بعدی تامین نمایند؟ چقدر 
در این شرایط کیفیت آب تامینی قابل اطمینان خواهد بود؟ چقدر در شهرهای ما برای تامین 
آب اضطراری فکر شده و استراتژی های الزم در نظر گرفته شده است؟ لذا باید برای مدیریت 

 .های بیاتری انجام شود تا در حوادث آینده خسارت کمتری را شاهد باشیم بحران تالش

 سخن اول:

 همکاران خبرنامه:
 دکتر سارا نظیف 
 دکتر مسعود تابش

 مهندس سید احمدرضا شاهنگیان
 سروش تابش

 http://irwwa.ir    9381خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران، سال دوم، شماره هشتم، آبان  ماه 

  9مسابقه شماره 
به نظر شما بهترین رویکرد برای تامین آب شرب و بهداشتی در 

 شرایط اضطراری برای مردم چیست؟

 الف( استفاده از آب بسته بندی

ب( توسعه مخازن ذخیره اضطراری در محل های امن از قبل 
 تعیین شده

 ج( انتقال آب از مناطق مجاور
 

لطفا شماره گزینه مناتا اب خاود را باه آدرس ایامایال 
comp.irwwa@gmail.com  آبان ارسال فرمایایاد.  12تا

ایمیل، شماره مسابقه را وارد کانایاد. در  subjectدر قسمت 
 شود. ای اعطا می پایان هر ماه به نفر برگزیده به قید قرعه هدیه
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  زد  ه ز ت      را آهش  در رهای  ه یتفه ی ت زورش در دپآپشیپ ت              
ههفاد  ا ر یا ب دزد   ه در آه از در رد ه ههفاد تشزت ه زکآه ت  

 شهرت ت د  ه هف رتپ یپه در           هه  شز  ه ز شز  ه  ر هشی ت آیآ  ت ر ر      
 ا ر زک  آه از ی  ک  زرزده یاش  ه ک  ه زرد زرزده دش   پ رآهپش یپاپ د                    
زر   ته ی ش هرشرش زرزده تشی هه ی ت آه ادی ه زکشزت ه ی ری ت تپرپشزب               
تشزت زر ب  ردر آه دهی هشد  ه ه و سب در ه زکآه ت  دشزک  ترشزب کر 

     شهر  زر   ه ت کش یشره ترافش ه رد   که  شزر هرشد

 سخن اول:

 همکاران خبرنامه:
 د فش ر رز ی رد 

 د فش ه ع د   تا
 هآنشس ررش ز مشر   د ینگر ب

 رشهز   تا

 http://irwwa.ir   9381آذر ماه  -شماره نهم  -خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران سال دوم 

 8مسابقه شماره 
 

ته ی ش دم  زرزده آه از ه تشهززرت ه ی ری ت ه زکآه ت  
 ترشزب ترافش در ره رد  ی ه رد یر ا زر ؟

 عم   هشد -1
 هشه  ی ت زهشزدرر ب-2
   ردن ر ب-3
 هشکشزب ه  صمرم ر ازب-4

 
لدت  دم ر  هزکنه هنفهب و د رز تپه آدرس زکپمپرپ              

comp.irwwa@gmail.com    21          آتپ ب زررپ
زکمر ، دم ر  ه  تبپه رز     subjectفشه کرش  در   م      

هزرد  نرش  در   ک ب یش ه   ته یتش تشهزکش  ته  رش  پشعپه       
 د د  زت زعد  هی یشکه

21 

: کن ب آ  ت   هش    ای فش لدت ُ تشزت درک ف  یشکه زا  شکق زکمر  ت  ه   م س تگرشکش 8تشیش  ه  تبه دم ر    
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م مفهو  یو ارتقا نییتالش در جهت تب 
مصرف و کاهش هدررفت آب تیر یمد

 :هاروش 
"آموزش، پژوهش، تبلیغات، انتشارات، 
ارتقای فناوری و ظرفیت سازی از طریق 

ط با شرکتهای آب و فاضالب شهری و ارتبا
اورین، روستایی، دانشگاهها، مش

پیمانکاران، تولیدکنندگان، تصمیم سازان و 
اقشار مختلف مردم"

 :برنامه های در دست اقدام 
برگزاری همایش مدیریت مصرف و 
هدررفت آب )با همکاری شرکت مهندسی 

صورت دو ساالنهه آب و فاضالب کشور( ب

هدف اصلی کمیته

 

 یتخصص تهیکم
هدررفت آب

 

IWWA Water Loss 
Specialist Task 

Group 
 

های تخصصی انجمنکمیته

 

بررسی آسیب شناسانه وضعیت موجود  
یت مصرف و  هدررفت آب و مدیر

ترسیم وضع مطلوب
بررسی آسیب بشناسانه روند آموزش و  

پژوهش در این حوزه
آسیب شناسایی آیین نامه ها و  

یزی  استانداردهای موجود و برنامه ر
برای اصالح آنها یا تدوین 

استانداردهای جدید
یه در رابطه با   انتشار کتاب و نشر

 موضوع
یق ارتباط   کمک به تبیین موضوع از طر
یها، ب ا جامعه، صدا و سیما، خبرگزار

مطبوعات، مدارس، تصمیم سازان و 
ایجاد یک فرهنگ عمومی

سایر اهداف کمیته

 

 

 

 فراخوان عضو یت در کمیته

توانند یاعضا و عالقمندان م هیکلهمچنین 
ر انتشار د یخود را برا یو تجرب یعلم یدستاوردها

آب و  یعلوم و مهندس یجیترو  –یعلم هینشر 
ارسال کنند. jwwse.irآدرس  قیفاضالب از طر 

 
 

3

فرآیند عضویت در کمیته

  رانیانجمن آب و فاضالب ا تیمراجعه به سا
 irwwa.irبه نشانی 

پسورد افتیو در تیدر سا تیعضو

انجمن و انتخاب نوع  تیفرم عضو لیتکم
 ثبت نام ندیدر فرا یتخصص تهیکم

توسط انجمن و  تینوع عضو دییو تا نییتع
 تیصدور کارت عضو

 یهاعالقمندان به مشارکت در برنامه هیکل
 یتوانند برایمصرف و هدررفت آب م تیریمد

 هبهدررفت آب"  یتخصص تهیکمدر " تیعضو
:عمل کنند ریز بیترت

 برای ارائه نظراته انجمن مدیرارتباط مستمر با هیئت 
انجمن های ریزی و فعالیتو مشارکت در برنامه

 

 

 باشیدبا ما همراه 

 7 ، واحد4طبقه ، 429، خیابان طالقانی، پالک تهران 
7 

88391390-021

https://telegram.me/irwwa94 

https://ir.linkedin.com/in/irwwa-irwwa-098454117 

10002161112264

کمیتهارکان اصلی 

  البدلاعضاء علی                            ء اصلیاعضا  

 تابش دکتر

زاده یقاض یلیجل دکتر

 اصل یر یحر  دکتر

 دزادهیسمهندس 

 ینیمبمهندس 

 یرسپاسیم دکتر

 یهنر مهندس 

هیئت رئیسه اعضای

یصالح دکتر

یغزلمهندس 
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معرفی موسسه ها

تاریخچه
بازیافت آب در دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های  ایده تأسیس کرسی یونسکو در 
مهندسی  دانشکده  )دانشیار  صراف زاده  محمدحسین  دکتر  آقای  ریاست  به  و  تهران  دانشگاه  فنی، 
بین المللی  کنفرانس  موفقیت آمیز  برگزاری  به دنبال  و   1389 سال  در  تهران(،  دانشگاه  شیمی 
"پیشرفت های تصفیه فاضالب و بازیافت آن" در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و با هدف 
معرفی توانمندی های گسترده دانشگاه در حوزه آب و توسعه همکاری های بین المللی در این حوزه، از 
سوی رییس فعلی این کرسی پیشنهاد شد. این پیشنهاد در سال 1390 و پس از موافقت کمیسیون 
ملی یونسکو در ایران، به سازمان یونسکو منعکس و در سال 1392 با تأسیس آن موافقت شد. این 
کرسی در اردیبهشت ماه سال 1393 طی مراسمی با حضور خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل وقت یونسکو 

در دانشگاه رسماً شروع به فعالیت نمود. 

اهداف و رویکردها
نظر به جدی شدن روز افزون بحران آب در سطح داخلی و بین المللی، این کرسی با هدف تغییر 
رویکرد نسبت به منابع آب نامتعارف و امکان بازیافت و بازچرخانی آب، تأسیس شده و با دوشعار 
"آب، عامل مشارکت و دوستی نه جدایی و جنگ" و "آب را براساس کیفیت آن قضاوت کنیم نه 

سرگذشتش" شروع به کار نمود.
هدف عام کرسی، ارتقای جایگاه بین المللی ایران در مجامع آبی جهان با ارائه راهکارهای مناسب 
برای توسعه پژوهشی، فرهنگی و آموزشی، اطالع رسانی و مستندسازی در زمینه بازیافت آب و تسهیل 
همکاری های بین مراکز علمی و پژوهشگران طراز اول جهانی در خانواده آبی یونسکو و صنعت است.

به طور کلی سه رویکرد اصلی در کرسی یونسکو در بازیافت آب مورد پیگیری جدی قرار گرفته که به عنوان نقشه راه عملکرد این کرسی 
بوده و سیاست گزاری ها و فعالیت ها در راستای این اهداف و رویکردها صورت می پذیرند. این رویکردها، با درنظر داشتن سه بخش اصلی 
مصرف کننده آب یعنی حوزه کشاورزی، صنعت و شهری بوده و راهکارهایی عملی برای برون رفت از بحران کنونی مصرف آب در هر 

بخش ارائه می کند.
- در بخش صنعت، این کرسی به طور ویژه به دنبال بسترسازی و فراهم آمدن شرایط الزم به منظور تعیین سیاست گزاری های درست 
و اصولی در چارچوب نظام مدار بسته آب بوده و در همین راستا مکاتبات و پیگیری هایی نیز با نهادهای حکمران مسئول در این حوزه 

شکل گرفته و در حال پیگیری است.
- در حوزه شهری، این کرسی نگاه خود را روی اهمیت آب های خاکستری یعنی آب هایی که بدون نیاز به تصفیه پیچیده و پرهزینه 

قابلیت استفاده مجدد را دارند، معطوف نموده است.
- در بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب در سطح کشور محسوب می شود، پیشنهاد بازیافت آب و باز استفاده از آن در 

کشاورزی به عنوان راهکار موثری برای افزایش بهره وری آبی است.
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با درنظر داشتن این سه رویکرد کلی، کرسی یونسکو در بازیافت آب، برنامه ها و فعالیت های خود را سامان دهی نموده که برگزاری 
کنفرانس ها و سمینارهای ملی و بین المللی، شرکت در همایش ها و نمایشگاه ها، برگزاری کارگاه های تخصصی، ترجمه و تدوین مقاالت، 
کتب و اسناد معتبر علمی و پژوهشی از اهم این فعالیت ها است که هدف همه آن ها اصالح نگاه جامعه به موضوع فاضالب و پساب ها است.

در راستای گسترش شبکه علمی متخصصین داخلی و بین المللی حوزه آب و فاضالب، تفاهم نامه های همکاری متعددی بین این کرسی 
و مراکز مختلف تدوین شده و به امضا رسیده که از آن جمله می توان به انستیتو نفت دانشگاه تهران، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، انجمن آموزش مهندسی ایران و کرسی یونسکو SIMEV در دانشگاه مونپلیه 
فرانسه اشاره نمود. هدف از این تفاهم نامه ها، گسترش فعالیت ها و پروژه های مشترک تحقیقاتی در سطوح ملی و بین المللی و استفاده 
حداکثری از پتانسیل های بالقوه موجود در سطح جامعه دانشگاهی برای رفع بحران آب است. همچنین، به منظور پیشبرد اهداف پژوهشی 
و آموزشی مصوب کرسی، آزمایشگاه بازیافت آب در محل این کرسی تأسیس و تجهیز شد که قابلیت انجام آزمایش های مختلف کمی 

و کیفی در حوزه آب و فاضالب را دارد.
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روند عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران

از عالقه مندان به حوزه های مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت می شود تا برای شروع فرآیند عضویت خود در انجمن آب و 
فاضالب ایران، از طریق لینک http://irwwa.ir، به سایت انجمن مراجعه و با ایجاد حساب کاربری در سایت، اقدام به دریافت نام 
کاربری و رمز ورود اقدام کنند. سپس وارد حساب کاربری خود شده و گزینه عضویت را انتخاب نموده و با تکمیل فرم عضویت حقیقی، 
عضویت خود را در انجمن تکمیل نمایند. مراحل پرداخت حق عضویت و اعطای کارت پس از ارسال ایمیل تأییدیه از سوی انجمن، 

شروع خواهد شد.

حق عضویت اعضای حقیقی

حق عضویت اعضای حقوقی

مزایای عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران
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شماره حساب: 135720623 
 IR930180000000000135720623 :شماره شبا

شماره کارت مجازی: 5858-8370-0012-6256 
بانک تجارت شعبه اردیبهشت )کد 187( به نام انجمن آب و 

فاضالب ایران 
info@irwwa.) انجمن ایمیل  به  را  واریزی  لطفا اسکن فیش 

ir) ارسال فرمایید.
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با توجه به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن در سال 1397، براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها اعضای حقیقی 

که حق عضویت خود را پرداخت نموده باشند حق رآی خواهند داشت.

* هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن

* شامل یک سال عضویت حقوقی انجمن
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تقویم کنفرانس های داخلی و خارجی

  کنفرانس های داخلی

  کنفرانس های خارجی

  هاي داخليكنفرانس
  سايت كنفرانستاريخ برگزاريمحل برگزاريعنوان كنفرانس

 http://www.7wrmc.ir  1397 ارديبهشت ماه 6و  5  ، دانشگاه يزديزد  ايران منابع آب كنفرانس مينتهف
 مهندسي الملليبين كنگره يازدهمين

  عمران
 تهران، دانشگاه تهران، دانشكده

  عمران مهندسي
 /http://11icce.ut.ac.ir  1397ماه رديبهشتا 21تا  17

 http://conf.sku.ac.ir/17HYDRO  1397 شهريورماه 15و  14  شهركرد  ايران هيدروليك كنفرانس هفدهمين
علوم و مهندسي آب و  كنگره دومين

و دومين همايش ملي  فاضالب ايران
  بهداشتي عرضه و تقاضاي آب شرب و

اصفهان، دانشگاه صنعتي 
  اصفهان

 /http://iwwa-conf.ir  1397ماه آبان 24تا  22

  هاي خارجيكنفرانس

محل برگزاريعنوان كنفرانس
تاريخ 
برگزاري

  سايت كنفرانس

Water Loss 2018Cape Town, South 
Africa 

7 – 9  
May 2018http://www.waterloss2018.com/

Eastern European IWA YWP  th10
Conference Zagreb, Croatia7 - 12 

May 2018
http://www.iwa-network.org/events/10th-

eastern-european-iwa-ywp-conference/ 

-Disinfection and Disinfection By ndThe 2
Products Conference 

Beijing, China14 – 18 
May 2018

http://www.iwa-network.org/events/the-
2nd-disinfection-and-disinfection-by-

products-conference/ 

Sludge Management in Circular Economy 
(SMICE) Rome, Italy23 – 25 

May 2018http://smice2018.com/

LET 2018 – The15th IWA Leading Edge 
Conference on Water and Wastewater 

Technologies 
Nanjing, China

27 – 31 
May 2018http://iwa-let.org/

ecoSTP 2018
London, Ontario, 

Canada
25 – 27 

June 2018
http://www.iwa-

network.org/events/ecostp-2018/ 

International Conference on  th13
Hydroinformatics (HIC 2018) Palermo, Italy

1 – 6  July 
2018http://www.hic2018.org/

Singapore Water ConventionSingapore, 
Singapore

8 – 12  
July 2018

http://www.siww.com.sg/water-
convention 

6th International Dry Toilet Conference 
2018 – Supported Hiedanranta, Finland

20 – 24 
August 
2018

http://www.huussi.net/en/activities/dt-
2018/dry-toilet-conference-2018/ 

IWA World Water Congress & Exhibition 
2018Tokyo, Japan

16 – 21 
September 

2018
http://www.worldwatercongress.org/

11th International Conference on Urban 
Drainage Modelling (UDM2018) Palermo, Italy

23 – 26 
September 

2018
https://www.udm2018.org/

XIII Latin American Workshop and 
Symposium on Anaerobic Digestion 

(DAALXIII) 
Medellin, Colombia

21 – 24 
October 

2018

http://www.iwa-network.org/events/xiii-
latin-american-workshop-and-

symposium-on-anaerobic-digestion-
daalxiii/ 

1397
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محورهاي کنگره:

دانشگاه صنعتی اصفهان

22 الی 24 آبان ماه 1397

مهلت ارسال مقاالت کامل تا 24 شهریور 1397

www.iwwa-conf.ir

info@iwwa-conf.ir

@iwwsec

آدرس دبیرخانه: اصفهان،  دانشگاه صنعتی اصفهان، ساختمان پژوهشگاه، طبقه 1 

تلفاکس: 031-33912742

ن
می

دو

و همایش ملی عرضه و تقاضاي آب شرب و بهداشتی

تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب

جمع آوري، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضالب

بهره گیري از آب هاي نامتعارف، پساب ها و آب هاي لب شور

فناوري هاي نوین درآب و فاضالب

ارتقاء، مقاوم سازي و بازسازي سامانه هاي آب و فاضالب

مدیریت منابع انسانی و مالی درحوزه هاي آب و فاضالب

رویکردهاي فنی، اقتصادي و اجتماعی درمدیریت مصرف آب

بومی سازي ضوابط طراحی سامانه هاي آب و فاضالب

تجارب حاصل از بهره برداري بومی از سامانه هاي آب و فاضالب 

ارزیابی و آسیب شناسی ساختار شرکت هاي آب و فاضالب

2
n

d

Supply of Drinking Water and Sanitation
National Conference on Demand 
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راهنمای نگارش مقاالت

نویسندگان محترم پس از آماده سازی مقاله مطابق راهنمای 
تدوین مقاالت، از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک مجله علوم 
و مهندسی آب و فاضالب به آدرس jwwse.ir  می توانند وارد 
صفحه شخصی خود شده و با تکمیل بخش های مربوطه،  مقاله 

خود را ارسال نمایند.
توجه به نکات زیر در ارسال مقاله ضروری است:

- ارسال مقاله منحصرا از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک 
مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب انجام می شود.

- نویسنده ای که برای بار چندم اقدام به ارسال مقاله می نماید، 
حتما باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود نسبت به ارسال 
نام  ثبت  به هیچ عنوان دوباره در سامانه  و  نموده  اقدام  مقاله 

نکند.
- وارد کردن اسامی تمامی نویسندگان در سامانه و در محل 

مربوط به مشخصات نویسندگان مقاله، الزامی است.
نامه به  - نویسندگان در طی مراحل ارسال مقاله، در قسمت 
و  علوم  مجله  برای  صرفا  مقاله  که  شوند  می  متعهد  سردبیر، 
ارزیابی به  یا  برای چاپ  مهندسی آب و فاضالب تهیه شده و 

مجله دیگری ارائه نشده است.
یک  ارسال  با  فایل  ها  ارسال  قسمت  در  نویسندگان   -
حق  است،  رسیده  نویسندگان  همه  امضای  به  فایل word که 
چاپ مقاله را به مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب واگذار 
می نمایند. در غیر این صورت مقاله در روند داوری قرار نخواهد 

گرفت.
- فایل هایی که نویسنده در مرحله اولیه ارسال می کنند شامل 
نام  بدون   Pdf فایل  نویسندگان،  نام  بدون  فایل word مقاله 
اصلی  فایل  و  نویسندگان  کامل  مشخصات  فایل  نویسندگان، 

شکل ها در محیط نرم افزاری مربوطه است.

֍ دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت
مجله علمی- ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب به زبان 
فارسی و با چکیده انگلیسی چاپ می شود. تعداد صفحات مقاله 
کامل و نیز مروری حداکثر 12 صفحه و یادداشت فنی بین 4 
تا 6 صفحه قابل چاپ است. الزم به ذکر است که مقاله ارسالی 
نباید همزمان در مجله دیگری چاپ شده یا تحت داوری باشد.
֍ نویسنده مسئول مقاله به هنگام ثبت مقاله، فایل های 

زیر را برای دفتر مجله از طریق سامانه ارسال می نماید:

- فایل Word مقاله بدون نام نویسندگان، که محل شکل ها و 
جدول ها را در متن مشخص کرده است اما شکل ها و جدول ها 

در انتهای متن ارائه شده  اند.
اجزا  کلیه  شامل  که  نویسندگان  نام  بدون  فایل pdf مقاله   -
خود  جای  در  جدول ها  و  شکل ها  و  است  مقاله  محتویات  و 

جانمایی شده اند.
- فایل مشخصات نویسندگان.

- فایل کپی رایت که نامه ای است که نویسندگان با مضمون 
و  آب  مهندسی  و  علوم  مجله  برای  فقط  مقاله  ارسال  تعهد 
فاضالب تهیه می کنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که 
قرار است چاپ شود، ارسال می نمایند )نمونه این نامه در زمان 

ثبت مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است(.
Microsoft Word 2013 نرم افزار حروف چینی: نرم افزار ֍

֍ عنوان: کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از 15 واژه 
تجاوز نمی کند.

مقاله چاپ  در  ترتیبی که  نام نویسنده )گان(: به همان   ֍
می شود.  آورده  کامل  به طور  جداگانه  فایل  یک  در  می شود، 
مرتبه  نویسنده:  به ترتیب  نویسنده )گان(  دانشگاهی  عناوین 
علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور نشان داده می شود. 
عناوین غیر دانشگاهی نیز به ترتیب عنوان آخرین مدرک دانشگاهی، 
سمت، محل کار، شهر و کشور نشان داده شود. ثبت اسامی تمامی 
نویسندگان به همراه پست الکترونیکی و اطالعات تماس ایشان 
مجله  الکترونیک  سیستم  به  توجه  با  است.  الزامی  سامانه  در 
برای پیشبرد وضعیت مقاالت، مقاله مستقیماً برای داور ارسال 
می  شود، لذا تاکید می شود که فایل های ارسالی به مجله فاقد نام 
نویسنده )گان( باشد. در غیر این صورت تا اصالح شدن فایل، ارسال 

مقاله برای داوران متوقف می شود.
انگلیسی  و  فارسی  بخش  در  مؤسسه  مؤسسه: نام  نام   ֍
منطبق بر نام مصوب و رایج مؤسسه است )نام رسمی مندرج 

در سربرگ رسمی مؤسسات، دانشگاه ها، سازمانها و ...(.
)روش  روش ها  و  مواد  مقدمه،  فارسی: شامل  چکیده   ֍
تعداد  حداقل  است.  نتیجه گیری  و  بحث  و  نتایج  تحقیق(، 

کلمات در چکیده 150 و حداکثر 250 کلمه باشد.
֍ چکیده انگلیسی: باید دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.

و  یکسان  انگلیسی: باید  و  فارسی  کلیدی  واژه های   ֍
شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد که موضوع 
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تحقیق، بیشتر پیرامون آنها است.
֍ متن مقاله : متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل 
برای   12 اندازه  نازک B Nazanin با  قلم  با   Word فایل  یک 
10 برای  اندازه  قلم  Times New Roman با  و  فارسی  زبان 
به  سانتیمتر   1/5 خطوط  بین  فاصله  با  و  انگلیسی  زبان 
می شود.  فرمت pdf ارائه  با  فایل  یک  و  ستونی  تک  صورت 
اجزای  تمامی  شامل  و  کامل  مقاله  یک  فایل word مقاله، 
و  شکل ها  تمامی  ارائه  محل  که  تفاوت  این  با  است،  ضروری 
جدول ها در انتهای فایل word است و فقط محل ارجاع آن ها در 
متن اصلی جانمایی می شود. در فایل pdf، مقاله به صورت کامل 
و با جانمایی درست شکل ها و جدول ها ارائه  شود. همان طور 
که اشاره شد، در هر دو فایل word و pdf اسامی و مشخصات 

نویسندگان به طور کامل حذف  می شوند.
 متن مقاله شامل بخش های چکیده، مقدمه، مواد و روش ها 
)روش تحقیق(، نتایج و بحث، نتیجه گیری و مراجع و همچنین 
شکل ها و جدول ها است. در صورت لزوم، بخش قدردانی و بخش 
پی نوشت ها در انتهای مقاله و قبل از بخش مراجع نوشته می شود. 
بخش های مختلف متن و همه صفحات و همین طور تمام سطرها 

به ترتیب شماره گذاری می شوند.
زبان  به  توضیح  به  نیاز  که  فارسی  کلمات  انگلیسی  معادل   -
به  می روند،  به کار  مقاله  در  بار  اولین  برای  وقتی  دارد،  اصلی 
صورت پی نوشت در انتهای مقاله قبل از لیست مراجع درج 
با گذاردن شماره  پی نوشت ها در هر صفحه  شماره  می شوند. 
فارسی در گوشه باالی آخرین حرف از کلمه، در متن مشخص 

می شود و به صورت مسلسل ادامه می یابد.
انتهای  در  جداگانه  صفحات  شکل ها: در  و  جدول ها   ֍
ارائه می شوند. همه  با کیفیت مناسب چاپ  فایل word مقاله 
جدول ها و شکل ها شماره گذاری شده و عنوان جدول در باالی 
آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته می شود. در عنوان جداول 
محتوای  برای  کی«  و  کجا  »چه،  ویژگی  سه  باید  نمودار ها  و 
نوسان های دبی آب خام  نوشته شود:  آن مشخص شود. مثأل 
در تصفیه خانه بابا شیخ  علی شهر اصفهان در سال 1395. در 
ضمن اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است، به 
مرجع مورد نظر در آخر عنوان جدول یا شکل اشاره می شود 
همچنین  می شود.  درج  مراجع  بخش  در  مأخذ  مشخصات  و 
ارسال فایل اصلی شکل ها در محیط نرم افزاری به همراه کاربرگ 
تمامی  فایل pdf مقاله،  نیز ضروری است. در  نمودار  داده های 

شکل ها و جدول ها در محل خودشان در متن مقاله جانمایی 
می شوند.

ارسال  باشد،  استفاده شده  از عکس  - در صورتی که در مقاله 
فایل اصلی آن الزامی است.

- در مورد نمودارهایی که با نرم افزارهای تخصصی تهیه شده اند، 
ارسال کاربرگ داده های رسم نمودار نیز ضروری است.

֍ معادالت: معادالت به صورت خوانا با حروف و عالئم مناسب 
از Microsoft Equation تهیه می شوند. واحدها بر  با استفاده 
حسب واحد بین المللی )SI( و معادالت به ترتیب شماره گذاری 

می شوند.
شیوه  اساس  بر  مجله  این  در  مراجع  مراجع: نگارش   ֍
به  اشاره  به منظور  مقاله  متن  در  است.  هاروارد  مرجع نویسی 
عمل  سال(  )نویسنده،  فارسی  یا  انگلیسی  صورت  به  مرجع 
می شود و در انتهای مقاله مرجع نویسی به صورت الفبایی است. 
ارجاع در داخل متن به بیش از یک مرجع در کنار هم، به این 
صورت است که مراجع با نقطه ویرگول (;) از هم جدا می شوند. 
الزم به ذکر است که همه مراجع فارسی انگلیسی به ترتیب ارائه 
می شوند. فقط مراجعی که در متن مقاله به آن ها اشاره شده 
تاکید می شود که در  آورده می شوند.  مراجع  است، در بخش 
بخش فهرست مراجع نام تمامی مجالت، انتشارات، موسسات، 
کنفرانس ها و غیره به صورت کامل درج می شود و از به کار بردن 
در  می شود.  خودداری   )Abbreviation( آن ها  اختصاری  نام 
متن مقاله نام نویسندگان مراجع فارسی )به صورت فارسی( و 
مراجع انگلیسی )به صورت انگلیسی( نوشته می شود. در صورتی 
که نویسندگان تا دو نفر باشند، نام هر دو نویسنده و در صورتی که 
بیش از دو نفر باشند، از عبارت ,.et al )و همکاران( در متن مقاله 

استفاده می شود.
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