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فعالیت های عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سه ماهه سوم سال 1397 به شرح زیر است:

֍ مالقات رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران با مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب )1397/07/01(
֍ برپایی غرفه انجمن در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضالب )مهر 1397(

֍ انجام مرحله نهایی داوری مقاالت دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران به صورت حضوری در دانشگاه صنعتی اصفهان 
)1397/07/12(

֍ برگزاری پانزدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب )1397/07/17(
֍ برگزاری بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران )1397/07/24(

֍ جلسه مشترک رئیس هیئت مدیره انجمن با هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضالب )1397/07/24(
֍ انتشار اولین شماره از دوره سوم نشریه علمی - ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب 

֍ برگزاری شانزدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران در روز پنجشنبه 26 مهر 1397 
با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان و نمایندگان دستگاه های اجرایی استان اصفهان در محل شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان و جلسه با کمیته های اجرایی در دانشگاه صنعتی اصفهان
֍ برگزاری هفدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران با حضور ریاست محترم دانشگاه 

صنعتی اصفهان )1397/08/09(
֍ برگزاری بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران )1397/08/11(

֍ برگزاری پنجمین جلسه هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب )1397/08/11(
֍ برگزاری هجدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران )1397/08/20(

֍ برگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی )22 تا 
24 آبان ماه، دانشگاه صنعتی اصفهان(

֍ برگزاری مجمع عمومی سالیانه و انتخاب اعضای دومین دوره هیئت مدیره و بازرسین انجمن آب و فاضالب ایران )1397/08/22(
֍ برگزاری نمایشگاه جانبی دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و 

بهداشتی )22 و 23 آبان ماه، دانشگاه صنعتی اصفهان(
֍ تقدیر از اساتید پیشکسوت نمونه کشوری در دومین کنگره علوم و مهندسی آب فاضالب ایران )1397/08/23(

֍ انجام سومین دوره مسابقه پایان نامه برتر و اعطای جوایز نفرات برتر در دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب )1397/08/23(
֍ تقدیر از مقاالت برتر دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران )1397/08/23(

֍ انجام دو بازدید تخصصی از تصفیه خانه های فاضالب اصفهان و شهرک صنعتی مورچه خورت )1397/08/24(
֍ انتخاب و تقدیر از آقایان دکتر ناصر طالب بیدختی، دکتر کاوه حریری اصلی و دکتر ستار صالحی )از اعضای محترم هیئت مدیره 
و کمیته های تخصصی انجمن( به عنوان پژوهشگر نمونه در مراسم هفته پژوهش، به ترتیب در استان های فارس و گیالن و دانشگاه آزاد 

اسالمی گرمسار 
֍ برگزاری بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران )1397/09/21(

֍ مشارکت و برپایی غرفه انجمن در دومین همایش ملی اقتصاد آب، اتاق بازرگانی تهران )1397/9/20(
֍ انتشار خبرنامه ماهانه انجمن )شماره های 31 تا 33(

اخبارانجمن
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ویژه نامه   خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران

1397سال سوم، شماره هشتم، آبان ماه    http://irwwa.ir 

آمیز اولین کنگره     سخن اول: خداوند بزرگ را شاکرم که دو سال پس از برگزاری موفقیت               
توسط انجمن آب و فاضالب ایران        5931علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران در آذرماه سال           

و با مشارکت دانشگاه تهران و حمایت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، توفیق یافتیم                 
که دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران و دومین همایش مدیریت عرضه و                   

، با مشارکت دانشگاه صنعتی اصفهان و         5931تقاضای آب شرب و بهداشتی را در سال            
حمایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برگزار                

 نماییم.
ایجاد فضایی برای ارائه    علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران         های    هدف اصلی کنگره  

آخرین دستاوردهای دانش آب و فاضالب، تجربیات موجود در صنعت آب و فاضالب کشور و                
های آب و فاضالب،      تبادل آرا و نظرات دانشگاهیان و محققین، مدیران و کارشناسان شرکت           

های   حل  مهندسین مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات آب و فاضالب برای یافتن راه             
 ها و کمبودهای موجود در حوزه علوم و مهندسی آب و فاضالب است. بهینه برای دغدغه

ای فراهم آورد تا اساتید، دانشجویان و           انجمن آب و فاضالب ایران برآن است زمینه         
اندرکار صنعت    های کشور بتوانند بیش از پیش با کارشناسان و مدیران دست           محققان دانشگاه 

آب و فاضالب کشور نزدیک و همراه شوند و ضمن ارائه آخرین دستاوردها در حوزه علم و                   
گیری تحقیقاتی کشور     فناوری، با نیازها و مشکالت این صنعت بیشتر آشنا شده و جهت              

 صورت کاربردی در راستای حل مسائل و مشکالت این حوزه شکل گیرد. به
 مسعود تابش

 رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران
 و رئیس شورای سیاستگذاری کنگره

 اطالعات تماس:
info@irwwa.ir 

99935938-825 
 

 نشانی پستی:
تهران، خیابان 
طالقانی، بین 

خیابان، قدس و 
، 923وصال، پالک 

 1، واحد 9طبقه 
 
 

 نشانی تلگرام:
https://

telegram.me/
IRWWA94 

 
 

 :linkedin نشانی
  https://

ir.linkedin.com/
in/irwwa-irwwa

32 

IWWA Newsletter 

کنندگان برگزار  
 
 

 خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران
 

IWWA Newsletter 

 مطالب این شماره:

 

    اخبار انجمن 

 رو رویدادهای پیش 

 اخبار صنعت 

 فناوری 

 
 

 اطالعات تماس:
info@irwwa.ir 

99389388-829 
 

 نشانی پستی:
تهران، خیابان 

طالقانی، بین خیابان، 
قدس و وصال، پالک 

 7، واحد 9، طبقه 928
 

 نشانی تلگرام:
https://telegram.me/

IRWWA94 
 

 :linkedin نشانی
  https://

ir.linkedin.com/in/
irwwa-irwwa-

098454117  

 
با همت و یاری اعضای همیشه همراه انجمن، دومین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن برگزار شد. بر خود الزم                      

دانیم تا مراتب درود و قدردانی خود را نثار شما بزرگواران نماییم. هیات مدیره انجمن با امید و همراهی شما،                       می
تر از پیش در راه تحقق اهداف انجمن تالش نموده و دست همراهی و کمک یکایک شما عزیزان را                             مصمم
تری  های پربارتر همراهی نزدیک    های تخصصی و برنامه    اندازی کمیته  فشارد. امیدواریم در این دوره بتوانیم با راه        می

  با شما داشته باشیم.

 سخن اول:

 همکاران خبرنامه:
 دکتر سارا نظیف 
 دکتر مسعود تابش

مهندس سییید ادیمیدر یا          
 شاهنگیان

 سروش تابش

 http://irwwa.ir  9387و سوم، آذر ماه   خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران، سال سوم، شماره سی 
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بیش از سه سال است که در قالب انجمن آب وفاضالب ایران همراه                
شما برزگواران همیشه همراه هستیم. در این سه سال تالش اعضا                
هیات مدیره انجمن همه در راستای ارتقا جایگاه علمی و تخصصی               

است و کسب رتبه باالی انجمن در          انجمن در صنعت و دانشگاه بوده      
ارزیابی های وزارت علوم تنها پس از سه سال تاسیس موید این مطلب             

شک دستیابی به این مهم بدون همراهی شما بزرگواران                است. بی 
پذیر نبوده است. منتظر دیدار همه شما در مجمع عمومی انجمن          امکان

  .آبان ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان هستیم 22در 

 سخن اول:

 همکاران خبرنامه:
 دکتر سارا نظیف 

 دکتر مسعود تابش
مهندس سییید ادیمیدرضیا          

 شاهنگیان
 سروش تابش

 http://irwwa.ir   9387مهر ماه  -شماره هفتم -خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران سال سوم 

 98مسابقه شماره 
  

در راستای کاهش و مدیریت مصرف آب به نظر شما 
 :کدام یک از رویکردهای زیر در اولویت هستند

 روشهای تکنولوژیکی -9
 روشهای فرهنگی و آموزشی -2
روشهای متکی بر اعمال قوانین تنبیهی و  -3

 تشویقی
 
 

لطفا شماره گزینه منتخب خود را بیه آدرس         
تیا     comp.irwwa@gmail.comایمیل  

 subjectآبان ارسال فرمایید. در قسمت          22
ایمیل، شماره مسابقه را وارد کنید. در پیاییان           

ای    هر ماه به نفر برگزیده به قید قرعه هیدییه          

31 
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گزارشبرگزاریمجمععمومیسالیانه
جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن آب و فاضالب ایران )نوبت دوم( روز سه شنبه 22 آبان همزمان با دومین کنگره علوم و مهندسی 
آب و فاضالب ایران تشکیل شد. در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد توسط آقای دکتر تابش و گزارش مالی توسط آقای دکتر 
صفوی، انتخابات هیئت مدیره و بازرسین با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. نتایج انتخابات به ترتیب آرای 

اخذ شده به شرح زیر است:
 

   ساليانه عمومي مجمع گزارش برگزاري
آبان همزمان با دومين كنگره علوم و مهندسي آب و  22آب و فاضالب ايران (نوبت دوم) روز سه شنبه  جلسه مجمع عمومي ساليانه انجمن

فاضالب ايران تشكيل شد. در اين جلسه ضمن ارائه گزارش عملكرد توسط آقاي دكتر تابش و گزارش مالي توسط آقاي دكتر صفوي، انتخابات 
  :ترتيب آراي اخذ شده به شرح زير استانتخابات بهنتايج شد.  لوم، تحقيقات و فناوري برگزارهيئت مديره و بازرسين با حضور نماينده وزارت ع

 

  دكتر مسعود تابش
  استاد دانشگاه تهران
  (رئيس هيئت مديره)

  
 

  دكتر ناصر طالب بيدختي
  استاد دانشگاه شيراز

  (عضو اصلي)
  

  دكتر حميدرضا صفوي
  استاد دانشگاه صنعتي اصفهان

  (خزانه دار)
 

  فردكتر سيدحسين سجادي
مشاور معاون برنامه ريزي و اقتصادي 

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور و 
  استاديار دانشگاه آزاد شهريار

    (عضو علي البدل)
  مهندس علي اصغر قانع

مشاور مدير عامل شركت 
  مهندسي آب و فاضالب كشور

  (نايب رئيس)
 

  دكتر رحيم عالي
  پزشكي قماستايار دانشگاه علوم 

  (عضو علي البدل)
  

  دكتر سارا نظيف
  استاديار دانشگاه تهران

  (دبير)
 

  مهندس محمد عبداهللا زاده
  رئيس تصفيه خانه كن

  شركت آب وفاضالب استان تهران
  (عضو علي البدل)

  
دكتر محمدرضا جليلي قاضي 

  زاده
شگاه شهيد ناستاديار دا

  بهشتي
   (عضو اصلي)

  دكتر ميالد لطيفي
  استاديار دانشگاه شهيد بهشتي

  (بازرس اصلي)
  

  مهندس عباس پيراينده
مديرعامل مهندسين مشاور 

  طرح و تحقيقات
  (عضو اصلي)

 

  مهندس حميدرضا هنري
عضو هيئت علمي بازنشسته دانشگاه علوم 
پزشكي تهران و شركت مهندسين مشاور 

  آبران
  (بازرس علي البدل)
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تقویم کنفرانس های داخلی و خارجی

  کنفرانس های داخلی

  کنفرانس های خارجی

  هاي داخليكنفرانس

  سايت كنفرانس تاريخ برگزاري محل برگزاري برگزاركننده عنوان كنفرانس
 مهندسي ملي كنگره شانزدهمين

  ايران شيمي
  يراميركب صنعتي دانشگاه

 صنعتي دانشگاه -تهران
  اميركبير

 /http://www.ichec.ir  1397 بهمن 4 تا 2

 مديريت، المللي بين همايش دومين
  آب مصرف وريبهره و تقاضا

 /http://www.hwater.ir  1397 بهمن 29  همدان  همايش دائمي دبيرخانه

 هايفناوري ملي همايش اولين
  تزيس محيط و مهندسي در پيشرفته

 متخصصان انجمن
  ايران زيستمحيط

 /http://conf.isc.gov.ir/atee97/fa  1397 اسفند 5  تهران

 مهندسي ملي كنگره يازدهمين
  عمران

  شيراز شيراز، دانشگاه  شيراز دانشگاه
 ارديبهشت 11 تا 10

1398  http://www.11-ncce.ir/ 

 

  هاي خارجيكنفرانس

  سايت كنفرانس تاريخ برگزاري محل برگزاري عنوان كنفرانس
Efficient 2019 – The 10th IWA 

Specialist Conference on 
Efficient Urban Water 

Management 

Manila, Philippines 13 - 16  January 2019 https://efficient2019.org/  

8th International Conference on 
Swimming Pool & Spa – 

Supported 
Marseille, France 19 - 22  March 2019 https://8thswimpoolspa.sciencesconf.org/  

Wasser Berlin International 
2019 – Supported 

Berlin, Germany 26 – 28 March 2019 
https://www.wasser-

berlin.com/Homepage.html 
1st Intermittent Water Supply 

Conference 
Kampala, Uganda 7 – 9 April 2019 www.iws2019.org 

WEF/IWA Residuals and 
Biosolids Conference 2019 

Fort Lauderdale, 
Florida, USA 

7 – 10 May 2019 www.wef.org  

LET2019- The 16th IWA 
Leading Edge Conference on 

Water and Wastewater 
Technologies 

Edinburgh, United 
Kingdom 

10 – 14 June 2019 http://iwa-let.org/  

12th IWA International 
Conference on Water 

Reclamation and Reuse 
Berlin, Germany 16 – 20  June 2019 http://iwareuse2019.org/  

10th IWA International 
Symposium on Waste 

Management Problems in Agro–
Industries 

Rhodes, Greece 19 – 21  June 2019 http://agro2019.itu.edu.tr/  

9th IWA Specialised Membrane 
Technology Conference & 
Exhibition for Water and 

Wastewater Treatment and 
Reuse 

Toulouse, France 23 – 27  June 2019 https://mtc2019.sciencesconf.org/  

  هاي داخليكنفرانس

  سايت كنفرانس تاريخ برگزاري محل برگزاري برگزاركننده عنوان كنفرانس
 مهندسي ملي كنگره شانزدهمين

  ايران شيمي
  يراميركب صنعتي دانشگاه
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  اميركبير
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Efficient 2019 – The 10th IWA 

Specialist Conference on 
Efficient Urban Water 

Management 

Manila, Philippines 13 - 16  January 2019 https://efficient2019.org/  

8th International Conference on 
Swimming Pool & Spa – 

Supported 
Marseille, France 19 - 22  March 2019 https://8thswimpoolspa.sciencesconf.org/  

Wasser Berlin International 
2019 – Supported 

Berlin, Germany 26 – 28 March 2019 
https://www.wasser-

berlin.com/Homepage.html 
1st Intermittent Water Supply 

Conference 
Kampala, Uganda 7 – 9 April 2019 www.iws2019.org 

WEF/IWA Residuals and 
Biosolids Conference 2019 

Fort Lauderdale, 
Florida, USA 

7 – 10 May 2019 www.wef.org  

LET2019- The 16th IWA 
Leading Edge Conference on 

Water and Wastewater 
Technologies 

Edinburgh, United 
Kingdom 

10 – 14 June 2019 http://iwa-let.org/  

12th IWA International 
Conference on Water 

Reclamation and Reuse 
Berlin, Germany 16 – 20  June 2019 http://iwareuse2019.org/  

10th IWA International 
Symposium on Waste 

Management Problems in Agro–
Industries 

Rhodes, Greece 19 – 21  June 2019 http://agro2019.itu.edu.tr/  

9th IWA Specialised Membrane 
Technology Conference & 
Exhibition for Water and 

Wastewater Treatment and 
Reuse 

Toulouse, France 23 – 27  June 2019 https://mtc2019.sciencesconf.org/  
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International Young Water 
Professionals Conference Toronto, Canada 23 – 27  June 2019 http://iwa-youngwaterprofessionals.org/  

16th IWA World Conference on 
Anaerobic Digestion Delft, Netherlands 23 – 27 June 2019 https://www.ad16conference.com/  

IWA Conference on Algal 
Technologies and Stabilisation 

Ponds for Wastewater Treatment 
and Resource Recovery 

Valladolid, Spain 1 – 2 July 2019 http://eventos.uva.es/23274/detail/iwalgae-
2019.html  

9th IWA Specialized Conference 
on Sustainable Viticulture, 
Winery Wastes and Agri-

industrial Wastewater 
Management 

Mons, Belgium 3 – 5 July 2019 http://www.winery2019.com/  

The 11th International 
Symposium on Water Supply 

Technology – Supported 
Yokohama, Japan 9 – 11 July 2019 https://water2019.jp/en/  

9th International Conference on 
Sewer Processes and Networks Aalborg, Denmark 27 – 30 August 2019 http://www.spn9.dk/  

10th IWA Symposium on 
Modelling and Integrated 

Assessment 

Copenhagen, 
Denmark 1 – 4 September 2019 http://www.watermatex2019.org/  

Smarter Catchment Monitoring, 
Cleaner Waters- Supported 

London, United 
Kingdom 4 – 6 September 2019 http://conference.intcatch.eu/  

3rd IWA Resource Recovery 
Conference 

Venice, Italy 8 – 12 September 2019 http://www.iwarr2019.org/  

5th IWA International 
Symposium on Water and 

Wastewater Technologies in 
Ancient Civilizations: Evolution 
of Technologies from Prehistory 

to Modern Times 

Dead Sea, Jordan 11 – 13 September 
2019 

http://conferences.ju.edu.jo/en/IWA5/Home.
aspx  

20th International Symposium 
on Health Related Water 

Microbiology 
Vienna, Austria 15 – 20 September 

2019 
http://www.hrwm.eu/  

Regional Water Loss 
Conference Bucharest, Romania 22 – 24 September 

2019 http://www.waterloss2019.org/index.php/en/  

LESAM/PI 2019 Vancouver, Canada 23 – 27 September 
2019 https://lesampi2019.com/upload/  

11th IWA EE YWP Conference: 
Water for All, Water for Nature, 

Reliable Water Supply, 
Wastewater, Treatment and 

Reuse 

Prague, Czech 
Republic 1 - 5 October 2019 http://iwa-ywp.eu/  

The 7th IWA Specialist 
Conference on Natural Organic 

Matter in Water 
Tokyo, Japan 7 – 10 October 2019 http://iwa-nom7.org/index.html  

8th IWA Odour and VOC/Air 
Emissions Conference Hangzhou, China 14 - 16 October 2019 http://iwaodours2019.csp.escience.cn/  

11th Micropol & Ecohazard 
Conference 2019 Seoul, South Korea 20 – 23 October 2019 http://www.micropol2019.org/  

  هاي داخليكنفرانس

  سايت كنفرانس تاريخ برگزاري محل برگزاري برگزاركننده عنوان كنفرانس
 مهندسي ملي كنگره شانزدهمين

  ايران شيمي
  يراميركب صنعتي دانشگاه

 صنعتي دانشگاه -تهران
  اميركبير

 /http://www.ichec.ir  1397 بهمن 4 تا 2

 مديريت، المللي بين همايش دومين
  آب مصرف وريبهره و تقاضا

 /http://www.hwater.ir  1397 بهمن 29  همدان  همايش دائمي دبيرخانه

 هايفناوري ملي همايش اولين
  تزيس محيط و مهندسي در پيشرفته

 متخصصان انجمن
  ايران زيستمحيط

 /http://conf.isc.gov.ir/atee97/fa  1397 اسفند 5  تهران

 مهندسي ملي كنگره يازدهمين
  عمران

  شيراز شيراز، دانشگاه  شيراز دانشگاه
 ارديبهشت 11 تا 10

1398  http://www.11-ncce.ir/ 

 

  هاي خارجيكنفرانس

  سايت كنفرانس تاريخ برگزاري محل برگزاري عنوان كنفرانس
Efficient 2019 – The 10th IWA 

Specialist Conference on 
Efficient Urban Water 

Management 

Manila, Philippines 13 - 16  January 2019 https://efficient2019.org/  

8th International Conference on 
Swimming Pool & Spa – 

Supported 
Marseille, France 19 - 22  March 2019 https://8thswimpoolspa.sciencesconf.org/  

Wasser Berlin International 
2019 – Supported 

Berlin, Germany 26 – 28 March 2019 
https://www.wasser-

berlin.com/Homepage.html 
1st Intermittent Water Supply 

Conference 
Kampala, Uganda 7 – 9 April 2019 www.iws2019.org 

WEF/IWA Residuals and 
Biosolids Conference 2019 

Fort Lauderdale, 
Florida, USA 

7 – 10 May 2019 www.wef.org  

LET2019- The 16th IWA 
Leading Edge Conference on 

Water and Wastewater 
Technologies 

Edinburgh, United 
Kingdom 

10 – 14 June 2019 http://iwa-let.org/  

12th IWA International 
Conference on Water 

Reclamation and Reuse 
Berlin, Germany 16 – 20  June 2019 http://iwareuse2019.org/  

10th IWA International 
Symposium on Waste 

Management Problems in Agro–
Industries 

Rhodes, Greece 19 – 21  June 2019 http://agro2019.itu.edu.tr/  

9th IWA Specialised Membrane 
Technology Conference & 
Exhibition for Water and 

Wastewater Treatment and 
Reuse 

Toulouse, France 23 – 27  June 2019 https://mtc2019.sciencesconf.org/  
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اعضای حقوقی انجمن
  اعضاي حقوقي انجمن

    

 

  
      شركت مهندسي حليل آب پايدار
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  ي عضو انجمنهامعرفي شركت

 

  شركت مهندسي حليل آب پايدار
خانه فاضالب با اتكا به دانش و هاي تصفيهبا هدف اجراي سيستم1392شركت در سالاين

 .استآب  5داراي رتبه  و دشتجربه نيروي انساني با اهداف توسعه و تعالي در اين زمينه تاسيس 
-اشتيدر مراكز بهد اين شركتصد پروژه فاضالبي مختلف توسط از زمان تاسيس تاكنون بيش از 

ده است. شانجام  صورت موفقدرماني، صنايع مختلف لبني، فلزي، غير فلزي، غذايي و دارويي به
موقع و خدمات پس از فروش حفظ رضايت كارفرما با انجام تعهدات به شركت،مشي اصلي خط

هاي تصفيه سنل مجرب و آكادميك است. سيستمپركارگيري هبا بو در كمترين زمان ممكن 
   .بوده استبرداري آسان فرايندهاي پيچيده با بهره دارايفاضالب اجرا شده توسط اين شركت 

  

  

  پيد ياس فرازسشركت
روش تبلور مجدد با ظرفيت توليد روزانه شركت، توليد كننده نمك تصفيه يددار و بدون يد بهاين 
هاي بوده و داراي گواهينامه "وسنلو"و  "دلچسب"تحت برندهاي  %9/99تن و خلوص  120
 & ISO 22000, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CEالملي بين

HALAL  آزمايشگاهي (آزمايشگاه معتمد اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو)  17025و مجوز
 1394، 1393هاي اداره استاندارد طي سال . همچنين كسب عنوان واحد توليدي نمونه از طرفاست

ز ا نيز از ديگر افتخاراتي است كه نشان از كيفيت محور بودن توليدات اين شركت دارد. 1395و 
شده توان به واحدهاي شناختههاي توليدي و مشتريان شركت ميكنندگان نمكجمله مصرف

هاي غذايي و لبني و پروتئيني، مجتمعاي، صنايع توليدي معتبر هاي زنجيرهبندي، فروشگاهبسته
هاي كشاورزي و دامپروري و توليدكنندگان خوراك دام، كارخانجات كشت و صنعت فعال در بخش

نساجي و رنگرزي، فعاالن عرصه شوينده و بهداشتي به همراه واحدهاي تصفيه آب و فاضالب استاني 
خشي از ب كرد.نمك و يا سپتيك اشاره  هاي مجهز به سيستم الكتروليزساير بخش و در سراسر كشور

  د.شومحصوالت توليدي نيز در حال حاضر به كشورهاي مختلف صادر مي
  

 

  آسيا افزار دانش بنيان سنجش شركت
 نياز مورد صنعتي تجيزات ساخت و توسعه تحقيق، هدف با 1378 سال دراين شركت

 شركت اين. كرد كاربه آغاز پتروشيمي، و گاز نفت، وزارت و نيرو وزرات به صنايع وابسته
 وابسته افزارهاينرم و الكترونيك هايدستگاه و تجهيزات زمينه در توسعه و با تحقيق

 و بازاريابي فروش توليد، ،هانيروگاه و هاپتروشيمي و گاز آب، برق،  صنعت چهار در آن به
 خود را خدمات محترم مشتريان به فروش از پس و پشتيباني خدمات ارائه و محصوالت

توان به كنتور آب هوشمند از جمله توليدات اين شركت در صنعت آب مي. دهدمي ارائه
هاي سطحي، سيستم قرائت كنتور آب مشتركين، قرائت از راه كشاورزي و آب يهاچاه

  هاي آبرساني اشاره كرد.دور كنتورهاي آب و مانيتورينگ توزيع و انتقال سيستم
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روندعضويتدرانجمنآبوفاضالبايران

از عالقه مندان به حوزه های مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت می شود تا برای شروع فرآیند عضویت خود در انجمنآبو
فاضالبايران، 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.

حقعضويتاعضایحقوقیحقعضويتاعضایحقیقی

مزايایعضويتدرانجمنآبوفاضالبايران

         
  

                     
        http://irwwa.ir            

         .               
            .         

 .        
  

     
   ()  

     1395 550000  
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     1397 450000  
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  3000000  

  6000000  

  10000000   
  

 : 135720623   
 : IR930180000000000135720623   

  : 5858837000126256   
   )  187        (  

  
        )info@irwwa.ir ( .  

  
:   

           1397         
  .             

  
  
 

 

 

 

 

 

شمارهحساب: 135720623 
 IR930180000000000135720623 :شمارهشبا

شمارهکارتمجازی: 5859-8370-0012-6256 
بانكتجارت شعبه اردیبهشت )کد 187( به نام انجمن آب و 

فاضالب ایران 
انجمن       پذیرش  واحد  ایمیل  به  را  واریزی  فیش  اسکن  لطفا 

(membership@irwwa.ir) ارسال فرمایید.
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تذکرمهم:
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.

*هزينهچاپآگهیدرنشرياتانجمن

* شامل یک سال عضویت حقوقی انجمن
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  آب و فاضالب ايرانروند عضويت در انجمن 
  

 در خود براي شروع فرآيند عضويتشود تا هاي مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت ميمندان به حوزهاز عالقه
 ، اقدام، به سايت انجمن مراجعه و با ايجاد حساب كاربري در سايتhttp://irwwa.ir ، از طريق لينكانجمن آب و فاضالب ايران

سپس وارد حساب كاربري خود شده و گزينه عضويت را انتخاب نموده و با  كنند.به دريافت نام كاربري و رمز ورود اقدام 
عضويت و اعطاي كارت پس از  . مراحل پرداخت حقدنينماتكميل فرم عضويت حقيقي، عضويت خود را در انجمن تكميل 

  ه از سوي انجمن، شروع خواهد شد.يارسال ايميل تأييد
  

  حقيقي اعضاي حق عضويت
  مبلغ (ريال)  نوع

 550000 1396و1395هايلحق عضويت با تاخير سا
 1397500000حق عضويت سال

 1398450000حق عضويت با تخفيف سال
  400000 1399تا1397هسال3فحق عضويت با تخفي

 200000 هزينه صدور و ارسال كارت عضويت

  
  حقوقي اعضاي حق عضويت

  حق عضويت ساالنه (ريال)  نوع شركت
  3000000 كوچك
  6000000 متوسط
   10000000 بزرگ

  
   135720623 :حساب شماره

   IR930180000000000135720623 :شماره شبا
   5859-8370-0012-6256 :شماره كارت مجازي

  ) به نام انجمن آب و فاضالب ايران 187شعبه ارديبهشت (كد  انك تجارتب
  

  د.يارسال فرماي) info@irwwa.ir(اسكن فيش واريزي را به ايميل انجمن لطفا 
  

  تذكر مهم:
، براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تنها 1397با توجه به برگزاري مجمع عمومي و انتخابات انجمن در سال 

  اعضاي حقيقي كه حق عضضويت خود را پرداخت نموده باشند حق رآي خواهند داشت.
  
  
  
  
  
  
  

12



سال سوم، شماره 3، پاییز 1397نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
106

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.

֍دستورالعملنگارشوتنظیممقاالت
 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.
֍ نويسندهمسئولمقالهبههنگامثبتمقاله،فايلهای
زيررابرایدفترمجلهازطريقسامانهارسالمینمايد:

-  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 نرمافزارحروف چینی: نرم افزار ֍

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

مقاله چاپ  در  ترتیبی که  نامنويسنده)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.
֍ چکیدهانگلیسی: باید دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.

و  یکسان  انگلیسی: باید  و فارسی کلیدی واژههای  ֍
شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد که موضوع 
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تحقیق، بیشتر پیرامون آنها است.
֍ متنمقاله: 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  شکلها: در  و جدولها  ֍
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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