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

֍ انتشار سومین شماره از سال سوم نشریه علمی - ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران 
֍ تشکیل یازدهمین جلسه کمیته تلفات آب )97/10/02(

֍ تشکیل دومین کمیته تخصصی انجمن آب و فاضالب ایران با عنوان ” کیفیت آب“ )97/10/09(
֍ تشکیل سومین کمیته تخصصی انجمن آب و فاضالب ایران با عنوان ” بازیافت آب “ )97/10/17(

֍ برگزاری بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران )97/10/17(
֍ مالقات نمایندگان هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب با آقای مهندس کشفی )97/10/26(

֍ برگزاری دومین جلسه کمیته بازیافت آب انجمن )97/11/09(
֍ برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن )97/11/14(

֍ برگزاری جلسه هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب )97/11/25(
֍ برگزاری بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران )97/11/25(

֍ انتخاب عضو هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران، سرکار خانم دکتر سارا نظیف، به عنوان پژوهشگر برجسته جوان در رشته 
مهندسی عمران از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسالم ایران )97/12/05(
֍ برگزاری بیست و هشتمین جلسه کمیته ملی آب و فاضالب )97/12/06(

֍ برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی تلفات آب )97/12/12(
֍ مالقات رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب با معاون شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور )97/12/12(

֍ برگزاری جلسه نقد و بررسی طرح منابع آب جایگزین در ساختمان ها )97/12/13(
֍ برگزاری سومین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضالب ایران )97/12/14(

֍ انتشار خبرنامه ماهانه انجمن )شماره های 34 تا 36(
֍ دعوت به عضویت در کمیته های تخصصی انجمن

اخبار انجمن

به نام خدا
حضور اعضای محترم انجمن آب و فاضالب ایران

با سالم و احترام
ضمن تشکر از عضویت جنابعالی / سرکار عالی در انجمن آب و فاضالب ایران، با توجه به تشکیل کمیته های تخصصی تلفات آب، بازیافت 
آب و کیفیت آب، بدین وسیله از جنابعالی دعوت می شود تا با انتخاب کمیته تخصصی مورد عالقه خود، در برنامه ها و فعالیت  های این 

کمیته ها فعاالنه مشارکت به عمل آورید. لطفا نام کمیته تخصصی مورد عالقه خود را به ایمیل انجمن ارسال فرمایید.

با تشکر
انجمن آب و فاضالب ایران
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با توجه به تشکیل کمیته های تخصصی در انجمن آب و فاضالب ایران زمینه              
برای همکاری بسیار نزدیک اعضا محترم با فعالیتهای انجمن فراهم شده                

توانند به فراخور عالقه و تخصص خود در این کمیته ها            است. اعضا انجمن می   
به فعالیت بپردازند و محدودیتی در عضویت این کمیته ها وجود ندارد. عمده              
فعالیتهای این کمیته ها بر شناخت چالشهای فنی و نیازهای صنعت در زمینه        
تخصصی و زمینه سازی پاسخ به آنهاست که در قالب برگزاری کارگاه ها و                 
دوره های آموزشی، کنفرانسها، نشستهای تخصصی انتشارات و تعریف و انجام           

شوند. منتظر حضور فعال شما عزیزان در کمیته         طرحهای پژوهشی تعریف می   
  .ها هستیم

 سخن اول:

 همکاران خبرنامه:
 دکتر سارا نظیف 

 دکتر مسعود تابش
مهندس سییید احیمیدرضیا          

 شاهنگیان
 سروش تابش
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 23مسابقه شماره 
به نظر شما مهمترین محدودیت در استفاده از 

 آب خاکستری در مناطق مسکونی چیست؟
الف( عدم وجود زیرساختهای مناسب برای تفکیک 

  آب خاکستری و بازتوزیع آن
ب( عدم وجود زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی 

 برای استفاده از آن
ج( عدم اطمینان پذیری باالی سیستم های جمع 

 آوری، تصفیه و توزیع در استفاده از این منابع
 
لطفا شماره گزینه منتخب خود را به آدرس ایمیل          

comp.irwwa@gmail.com  فروردیین   12تا
ایمیل، شمیاره   subjectارسال فرمایید. در قسمت  

مسابقه را وارد کنید. در پایان هیر میاه بیه نیفیر                  
 شود. ای اعطا می برگزیده به قید قرعه هدیه
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تا درسی باشد    بهار با نوید رویش مجدد و دوباره برخاستن بعد از سختی و مشقت زمستانی سرد فرا میرسد                
برای سبز شدن بعد از سختی ها و مشکالت. در سالی که گذشت علیرغم تمام فراز و نشیبها، با همراهی                       
شما عزیزان و یاوران بردبار و همیشه همراه انجمن آب و فاضالب ایران، یک گام در پیشبرد اهداف انجمن                    
به جلو گذاشتیم و سعی نمودیم تا گامی برداریم در جهت حل مشکالت صنعت آب و فاضالب و ارتقا دانش                    
تخصصی و حرفه ای در این حوزه. در سال آینده با توجه به وضعیت موجود کشور، توسعه فعالیتها در جهت 

بهره وری از اهمیت دوچندان برخوردار خواهد بود و انجمن             یاستفاده هرچه بهتر از منابع موجود و ارتقا        
امیدوار است که بتواند در این ارتباط اقدامات موثری را انجام دهد. همچون همیشه در سال جدید نیز                       

  منتظر حضور گرم و فعال شما در کنار انجمن و نیز کمیته های تخصصی آن هستیم.

 سخن اول:

 همکاران خبرنامه:
 دکتر سارا نظیف 

 دکتر مسعود تابش
مهندس سییید احیمیدرضیا          

 شاهنگیان
 سروش تابش
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با مشارکت عالی اعضا محترم انجمن آب و فاضالب ایران، در ماه جاری دو                    
و نیز  “  بازیافت آب ”کمیته جدید تخصصی انجمن آب و فاضالب ایران، کمیته            

فعالیت خود را آغاز نمودند. با توجه به حضور فعال                “  کیفیت آب ”کمیته  
نظران پیشکسوت و مجرب از صنعت        متخصصان جوان و با انگیزه در کنار صاحب   

ها منشا    های این کمیته    رود که فعالیت    ها، انتظار می    و دانشگاه در این کمیته     
خیر و برکت فراوانی برای کشور در حوزه صنعت آب و فاضالب باشد. از کلیه                  

ها   اعضا محترم انجمن آب و فاضالب که عالقمند به مشارکت در این کمیته                 
شود. امیدواریم که     ها دعوت می    عضویت و مشارکت در این کمیته       برایهستند،  

 ها داشته باشیم. چون گذشته همراهی شما عزیزان را نیز  در این کمیته

 سخن اول:

 یمکاران خبرنامه:
 دکتر سارا نظیف 

 دکتر مسعود تابش
مهندس سید احمممدرضما       

 شاهنگیان
 سروش تابش
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 22مسابقه شماره 
  

یک از عوامل زیر بیشترین       به نظر شما کدام   
 :تاثیر را در افت آبخوان تهران داشته است

 توسعه شبکه فاضالب -1
 برداشت بیش از حد از منابع -2
 تغییرات اقلیمی و کاهش بارش -3 

لطفا شماره گزینه منتخب خود را به آدرس        
تا  comp.irwwa@gmail.comایمیل  

اسفند ارسال فرممایمیمد. در قسمممت               22
subject           ایمیل، شماره مسابمقمه را وارد

کنید. در پایان هر ماه به نفر برگزیده به قید   
 شود. ای اعطا می قرعه هدیه
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 سطح در تحقیقاتی و علمی روابط تحکیم و ایجاد
 به که متخصصانی و محققان بین مللیالبین ملی و

 سروکارعلوم و مهندسی آب و فاضالب  اب ایگونه
 دارند.

در  یپژوهش و علمی ،اجرایی نهادهای با همکاری
 و هاطرح ، اجرا و راهبریبازنگری ،ارزیابی زمینه
 .پژوهش و آموزش امور به های مربوطبرنامه

های ریزیبرنامه و هاگیریتصمیم در مؤثر مشارکت
 امور زمینه در مفید نقدهای یا راهکار ارائه و کالن

 .و فاضالب آب اجرایی
 ،انمحقق از تجلیل و پژوهشگران تشویق و ترغیب
 االنهمچنین فع و ممتاز دانشجویان و استادان

 .و فاضالب آبحوزه  پیشکسوت
 و فنی. پژوهشی ،آموزشی ماتدخ ارائه

 .ملی سطح در علمی هایرقابت و مسابقات برگزاری
ی، مل سطح در علمی هایگردهمایی برگزاری

 .مللیالبین و ایمنطقه
 علمی نشریات و کتب انتشار

 اهداف انجمن
 

 

 

عضویت در انجمن به چهار نوع حقیقی، حقوقی، 
 .افتخاری و دانشجویی است

 عضویت مؤسسان و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی
های ها و رشتهارشد در علوم و مهندسی آب و فاضالب و گرایش

 صورت پیوسته است.وابسته باشند، به
 5درجه کارشناسی هستند و مدت عضویت اشخاصی که دارای 

صورت های مذکور شاغل باشند، بهسال به نحوی در یکی از رشته
 وابسته است.

 عضویت اشخاص ایرانی و خارجی که مقام علمی و سازمانی آنان
های مرتبط های مهندسی و علوم آب و فاضالب و گرایشدر زمینه

های مکحائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن ک
 صورت افتخاری است.نموده باشند، به یاارزندهمؤثر و 

های علمی و پژوهشی مربوط به هایی که در زمینهعضویت سازمان
 صورت حقوقی است.آب و فاضالب و علوم مرتبط فعالیت دارند، به

های مرتبط با مهندسی و عضویت کلیه دانشجویانی که در رشته
صورت دانشجویی اشتغال دارند، بهعلوم آب و فاضالب به تحصیل 

 است.
پرداخت حق عضویت ساالنه از مزایای  اعضای انجمن پس از

های آموزشی و ها، دورهای ازجمله تخفیف در کنفرانسارزنده
های تخصصی و ها و کارگروهتسکارگاهی، امکان حضور در نش

 برخوردار خواهند شد. ،بسیاری از تسهیالت دیگر
 

 انجمنعضویت در 
 

 

 
 

توسط  01/11/1393انجمن آب و فاضالب ایران از تاریخ 
ترین استادان و پیشکسوتان حوزه تعدادی از برجسته

با مجوز کمیسیون مهندسی و علوم آب و فاضالب کشور 
علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل های علمی وزارت انجمن

مورخ  3-210619پروانه تأسیس انجمن به شماره  .شد
توسط معاونت پژوهشی و فناوری وزارت  07/10/1394

علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردید. اعضای این انجمن 
های شامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه

های مرتبط با علوم آب و فاضالب و لف در رشتهمخت
باشند. در متخصصین صنعت آب و فاضالب کشور می

راستای ارتقای علوم آب و فاضالب و ارتباط هرچه 
متنوعی  اهدافتر با این صنعت، بر طبق اساسنامه نزدیک

های خود را در بینی شده است که انجمن فعالیتپیش
 زی کرده است.ریبرنامه هاآنراستای تحقق 

 معرفی انجمن
 

 

  

 

 

 

 

 

 

طور مستمر با برگزاری کنگره آب و فاضالب ایران به
 های آب و فاضالب کشورها و شرکتدانشگاهمشارکت 

 پژوهشی -ترویجی و علمی -انتشار مجالت علمی
 های علمیهای آموزشی و سخنرانیبرگزاری کارگاه

 های دانشجوییاندازی شعب استانی و شاخهراه
ها و تحقیقات برتر در نامهانتخاب و تشویق پایان

 دانشگاه و صنعت
 برگزاری بازدیدهای علمی

 

 های مهم انجمنبرنامه
 

 

 ارکان اصلی انجمن
 

 اعضای هیئت مؤسس

 چیدکتر احمد ابریشم
 دکتر عباس افشار

 بینادکتر بیژن 
 مهندس عباس پیراینده

 مسعود تابشدکتر 
 دکتر مسعود تجریشی

 دکتر ناصر رازقی

 دکتر حمیدرضا صفوی
 دکتر ناصر طالب بیدختی

 دکتر علی اکبر عظیمی
 مهندس علی اصغر قانع

 دکتر سیمین ناصری
 دکتر منوچهر وثوقی

 بازرسین

 مهندس حمیدرضا هنری                                   میالد لطیفیدکتر     
 البدل(یعل)                                    )اصلی(                          

              سمت                                                    ء اصلیاعضا           

 )رئیس هیئت مدیره(    مسعود تابش                               دکتر 
 )نایب رئیس(        مهندس علی اصغر قانع                       

 دار()خزانه       دکتر حمیدرضا صفوی                           
 )دبیر(                                      دکتر سارا نظیف          

 دکتر ناصر طالب بیدختی
 زادهقاضی دکتر محمدرضا جلیلی
 مهندس عباس پیراینده

 اعضای هیئت مدیره

 

 چارت سازمانی انجمن
 

 مع عمومیجم

 بازرسین هیئت مدیره

 رئیس هیئت مدیره

  

 

 انتشارات المللروابط عمومی و بین پذیرش دبیرخانه

 آموزش و پژوهشهای تخصصی، کمیته

 البدلء علیاعضا
 زادهمهندس محمد عبداله -دکتر رحیم عالی -فرحسین سجادیدکتر 

 

3

 

 

 

 

 

صورت که به خبرنامه انجمن
شود، پلی ماهانه منتشر می

 تا شما و ما میان بود خواهد
ضمن  یکدیگر همراهی با بتوانیم
 علمی روز دانش و اخبار از اطالع

 و آب صنعت ایحرفه و
در  مؤثری هایفاضالب، گام

 انجمن ارتقاء و توسعه راستای
 برداریم.

 خبرنامه انجمن
 

 با ما همراه باشید
 

 7، واحد 4طبقه ، 429، خیابان طالقانی، پالک تهران   
 

88391390-021 
 

https://telegram.me/irwwa94 
 

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

 

به نشانی  سایت انجمن علمی
irwwa.ir حاوی مطالب ،

تخصصی )شامل نشریات، 
ها، نامهکتب، استانداردها، پایان

های داخلی ...(، اخبار کنفرانس
المللی و بسیاری مطالب و بین

رسانی ده دیگر آماده خدمتارزن
 درمندان رایگان به اعضا و عالقه

 زمینه آب و فاضالب است.

 سایت انجمن
 

10002161112264 
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 هایبهبود شیوهو  نییتالش در جهت تب
 مصرف و کاهش هدررفت آب تیر یمد

 :هاروش 
آموزش، پژوهش، تبلیغات، انتشارات، ارتقای 

سازی از طریق ارتباط با فناوری و ظرفیت
های آب و فاضالب شهری و روستایی، شرکت

پیمانکاران، ها، مشاورین، دانشگاه
سازان و اقشار مختلف تولیدکنندگان، تصمیم

 مردم
 :های در دست اقدامبرنامه 

های مدیریت مصرف برگزاری مستمر همایش
و هدررفت آب )با همکاری شرکت مهندسی 

 آب و فاضالب کشور(

 

 اصلیرویکرد 
 

 

 

 یتخصص تهیکم
هدررفت آب

 
 

IWWA Water Loss 
Specialist Group 

 

 های تخصصی انجمنکمیتهمعرفی 

 

 

شناسانه وضعیت موجود بررسی آسیب
ترسیم مدیریت مصرف و هدررفت آب و 

 وضع مطلوب

شناسانه روند آموزش و بررسی آسیب 
 پژوهش در این حوزه

ها و نامهآسیب شناسایی آیین 
ریزی برای استانداردهای موجود و برنامه

 اصالح آنها یا تدوین استانداردهای جدید

انتشار کتاب و نشریه در رابطه با  
 موضوع

کمک به تبیین موضوع از طریق ارتباط با  
ها، مطبوعات، صدا و سیما، خبرگزاریجامعه، 

سازان و ایجاد یک فرهنگ مدارس، تصمیم
 عمومی

 

 سایر اهداف
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 اعضا )فراخوان عضو یت در کمیته(

 یتوانند دستاوردهایاعضا و عالقمندان م هیکل
 هینشر "انتشار در  یخود را برا یو تجرب یعلم
آب و  یعلوم و مهندس یجیترو  –یعلم

ارسال  jwwse.irآدرس  قیاز طر  "فاضالب
 کنند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 دییأو ت نییتع
 تیصدور کارت عضو

 تیریمد یهاعالقمندان به مشارکت در برنامه هیکل
در  تیعضو یبرا توانندیمصرف و هدررفت آب م

و تلفن،  لیمیا قیاز طر ایهدررفت آب"  یتخصص تهی"کم
 ریز بیبه ترت ایو  ندیبا دفتر انجمن تماس حاصل فرما

 :نمایندعمل 

ارتباط مستمر با هیئت رئیسه انجمن و مشارکت در 
 های مصوب انجمن در این حوزهو فعالیت هاریزیبرنامه

 
 

 

 

 

 

 

 

 با ما همراه باشید
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 کمیتهارکان 
 

 هیئت رئیسه

 )دبیر( تابش دکتر

 زاده یقاض یلیجل دکتر

 یاصل یر یحر  دکتر

 دزادهیسمهندس 

 ینیمبمهندس 

 یرسپاسیم دکتر

 یهنر مهندس 

 

 هیئت رئیسه
 

 اعضا
 

 البدلعلیاعضای 

و  "Water Loss"برای عضویت در گروه تلگرامی 
 گریو د هدررفت آب تهیمشارکت و تبادل نظر با اعضاء کم

 .دیاستفاده کن ریز نکیگروه، از ل یاعضا
https://t.me/joinchat/Dq3UUFLJre6fdZfIg0yEqw 

 اعضای اصلی

 یغزلمهندس دکتر صالحی                               
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و تالش در  تیفیکنترل ک یهاتیگسترش فعال
 منابع آب و آب شرب تیفیک یجهت حفظ و ارتقا

 :هاروش 
و  یفناور یانتشارات، ارتقا غات،یآموزش، پژوهش، تبل

مرتبط  یهاها و ارگانارتباط با سازمان قیاز طر یسازتیظرف
 دکنندگان،یتول مانکاران،یپ ن،یها، مشاوردانشگاه ،یدولت

 و اقشار مختلف مردم سازانمیتصم

 :های در دست اقدامبرنامه 

ها و نیازهای صنعت در حوزه کنترل کیفیت شناسایی چالش -
 آب و تدوین برنامه مناسب برای پاسخگویی به آنها

 های آموزشیها و کارگاهبرگزاری دوره -
  حوزه کنترل کیفیت و ارائه راهکارهای کاربردیمشاوره در  -
های مختلف )حریم، اجتماعی، ارزیابی ایجاد کارگروه -

ها، خانواده، تجهیزات، مواد و لوازم کیفیت، اقتصاد آزمایشگاه
  زنان و کیفیت(

رسانی عمومی در حوزه کنترل کیفیت آب به جامعه از اطالع -
 کوتاه، سایت و خبرنامهطریق بولتن، تبلیغات، مقاالت 

دهنده های ارائهتهیه بانک اطالعاتی جامع اساتید و شرکت -
 خدمات

 

 اصلیرویکرد 
 

 

 یتخصص تهیکم
 آب کیفیت

 
 

IWWA Water Quality 
Specialist Group 

 

 های تخصصی انجمنکمیتهمعرفی 

 

 

شناسانه وضعیت موجود در بررسی آسیب
راستای توسعه کنترل و افزایش کیفیت آب 

 در سطح کشور و ترسیم وضع مطلوب

شناسانه روند آموزش و بررسی آسیب
 حوزهپژوهش در این 

ها و نامهآسیب شناسایی آیین 
ریزی برای استانداردهای موجود و برنامه

 اصالح آنها یا تدوین استانداردهای جدید

تولید دانش و انتشار کتاب و نشریه در 
 رابطه با موضوع

کمک به تبیین موضوع از طریق ارتباط با  
ها، جامعه، صدا و سیما، خبرگزاری

سازان و ایجاد مطبوعات، مدارس، تصمیم
 یک فرهنگ عمومی

 

 سایر اهداف
 

  

 

 

 

 

 

 

 اعضا )فراخوان عضو یت در کمیته(

 یتوانند دستاوردهایاعضا و عالقمندان م هیکل
 هینشر "انتشار در  یخود را برا یو تجرب یعلم
آب و  یعلوم و مهندس یجیترو  –یعلم

ارسال  jwwse.irآدرس  قیاز طر  "فاضالب
 کنند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 دییأو ت نییتع
 تیصدور کارت عضو

کنترل  یهاتیفعالعالقمندان به مشارکت در  هیکل
 یتخصص تهیکمدر " تیعضو یتوانند برایم تیفیک

و تلفن، با دفتر انجمن  لیمیا قیاز طر ایآب"  کیفیت
 :ندیعمل نما ریز بیبه ترت ایو  ندیتماس حاصل فرما

ارتباط مستمر با هیئت رئیسه انجمن و مشارکت در 
 های مصوب انجمن در این حوزهو فعالیت هاریزیبرنامه

 
 

 

 

 

 

 

 

 با ما همراه باشید
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 کمیتهارکان 
 

 دکتر اکبری

 مهندس امیر مظاهری

 دکتر باغبان )دبیر(

 ترابیان دکتر

 حسن دکتر

 هیئت رئیسه

 مهندس شقاقی

 غالمی دکتر

 غیاثی دکتر

 قنادیمهندس 

 واقفی اعظم مهندس

 هیئت رئیسه
 

 اعضا
 

 IWWA_ water"برای عضویت در گروه تلگرامی 

quality" تیفیک تهیو مشارکت و تبادل نظر با اعضاء کم 
 .دیاستفاده کن ریز نکیگروه، از ل یاعضا گریآب و د

https://t.me/joinchat/Dq3UUENbO_xShzraq5CwlQ 
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گسترش پایدار و ایمن تالش در جهت 
یافت آبفعالیت  ها در حوزه باز

 ها:روش 
آموزش، پژوهش، تبلیغات، انتشارات، ارتقای 

سازی از طریق ارتباط با فناوری و ظرفیت
های مرتبط دولتی، ها و ارگانسازمان
پیمانکاران، ها، مشاورین، دانشگاه

سازان و اقشار مختلف تولیدکنندگان، تصمیم
 مردم

 های در دست اقدام:برنامه
ها و نیازهای صنعت و شناسایی چالش -

تدوین برنامه مناسب برای پاسخگویی به 
 آنها

 های آموزشیها و کارگاهبرگزاری دوره-
 مشارکت در تدوین استانداردهای موردنیاز-

 

 اصلیرویکرد 
 

 

 

 یتخصص تهیکم
 آب بازیافت

 
 

IWWA Water Reuse 
Specialist Group 

 

 های تخصصی انجمنکمیتهمعرفی 

 

 

شناسانه وضعیت موجود بررسی آسیب
در راستای توسعه بازیافت در سطح کشور و 

 ترسیم وضع مطلوب

شناسانه روند آموزش و بررسی آسیب 
 پژوهش در این حوزه

ها و نامهآسیب شناسایی آیین 
ریزی برای استانداردهای موجود و برنامه

 اصالح آنها یا تدوین استانداردهای جدید

انتشار کتاب و نشریه در رابطه با  
 موضوع

کمک به تبیین موضوع از طریق ارتباط  
ها، با جامعه، صدا و سیما، خبرگزاری

سازان و ایجاد مطبوعات، مدارس، تصمیم
 یک فرهنگ عمومی

 

 سایر اهداف
 

  

 

 

 

 

 

 

 اعضا )فراخوان عضو یت در کمیته(

 یتوانند دستاوردهایاعضا و عالقمندان م هیکل
 هینشر "انتشار در  یخود را برا یو تجرب یعلم
آب و  یعلوم و مهندس یجیترو  –یعلم

ارسال  jwwse.irآدرس  قیاز طر  "فاضالب
 کنند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 دییأو ت نییتع
 تیصدور کارت عضو

 تهیکم یهاعالقمندان به مشارکت در برنامه هیکل
و  لیمیا قیاز طر ایی "بازیافت آب" تخصص

 ایو  ندیتلفن، با دفتر انجمن تماس حاصل فرما
 :ندیعمل نما ریز بیبه ترت

ارتباط مستمر با هیئت رئیسه انجمن و مشارکت در 
 های مصوب انجمن در این حوزهو فعالیت هاریزیبرنامه

 
 

 

 

 

 

 

 

 با ما همراه باشید
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 کمیتهارکان 
 

 دکتر اکبرزاده
 حسن اقلی دکتر

 دکتر صراف زاده
 مهندس عبدالله زاده

 فاضلی دکتر
 مهندس قانع

 هیئت رئیسه

 دکتر محمدی ده چشمه
 دکتر مهرنیا

 مهندس نایب
 نظیف )دبیر( دکتر

 یلیمهندس وک
 دکتر یارقلی

 

 هیئت رئیسه
 

 اعضا
 

 اعضای اصلی

 IWWA-Water "برای عضویت در گروه تلگرامی 

Reuse"  و مشارکت و تبادل نظر با اعضاء کمیته بازیافت
 آب و دیگر اعضای گروه، از لینک زیر استفاده کنید.

https://t.me/joinchat/BWhqOkVs-rF5fUV7WcQZIQ 

 البدلاعضای علی

 اسمیانقدکتر                                  دکتر اکبری 
 یوسفیتر دک                                     پژوم دکتر
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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
 محيط و بهداشت ملي كنفرانس

  زيست
   اردبيل، پزشكي علوم دانشگاه

 دانشگاه-اردبيل
  اردبيل پزشكي علوم

 /http://confhe.ir/fa  1398 تير 6 تا 5

علوم و  يمل شيهما نيچهاردهم
  رانيا يزداريآبخ يمهندس

انجمن  - هيدانشگاه اروم
  رانيا يزداريآبخ

 /http://wms98.ir/fa  1398 تير 26و  25  هياروم

و  ياريآب يمل شيهما نيپانزدهم
  ريكاهش تبخ

  /http://ncier15.uk.ac.ir  1398 وريشهر 7 و 6  كرمان  باهنر كرمان ديدانشگاه شه

و  تيريكنفرانس جامع مد نيهفتم
  البيس يمهندس

 /http://www.ifmc.ir/fa  1398مرداد  15و  14  تهران  كنفرانس يدائم رخانهيدب

 توسعه يالملل نيكنگره ب نيچهارم
 طيمح ،يعيمنابع طب ،يكشاورز

  رانيا يو گردشگر ستيز

ه دانشگا يبا همكار عاديدانشگاه م
  و مازندران اسوجي راز،يش

 /http://www.4icsda.ir/fa  1398مرداد  25تا  23  زيتبر

،  عمران يالملل نيكنفرانس ب نيدوم
در  يتوسعه شهر تيريو مد يمعمار

  رانيا
  /http://caumconf.com/fa  1398مرداد  31  تهران  مراغه يدانشگاه صنعت

دومين همايش ملي مديريت مصرف 
با رويكرد كاهش هدررفت و بازيافت 

  آب

 -انجمن آب و فاضالب ايران  
  دانشگاه تهران

 http://iwwa-conf.ir  1398آذر  21تا  19  تهران

  

   
  هاي خارجيكنفرانس

  سايت كنفرانس تاريخ برگزاري محل برگزاري عنوان كنفرانس
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/  

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/iwalga
e-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 Civilisations: Evolution of 
Technologies from Prehistory to 

Modern Times 

Dead Sea, Jordan 11 – 13 September 
2019 

http://conferences.ju.edu.jo/en/IWA5/Ho
me.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/  

IWA-IDB Innovation Conference on 
Sustainable Use of Water: Cities, 

Industry and Agriculture 
Guayaquil, Ecuador 30 September – 3 

October 2019 https://www.globalsustainablewater.org/  



133
سال سوم، شماره 4، زمستان 1397نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

  هاي خارجيكنفرانس

  سايت كنفرانس تاريخ برگزاري محل برگزاري عنوان كنفرانس
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/  

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/iwalga
e-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 Civilisations: Evolution of 
Technologies from Prehistory to 

Modern Times 

Dead Sea, Jordan 11 – 13 September 
2019 

http://conferences.ju.edu.jo/en/IWA5/Ho
me.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/  

IWA-IDB Innovation Conference on 
Sustainable Use of Water: Cities, 

Industry and Agriculture 
Guayaquil, Ecuador 30 September – 3 

October 2019 https://www.globalsustainablewater.org/  

  هاي خارجيكنفرانس

  سايت كنفرانس تاريخ برگزاري محل برگزاري عنوان كنفرانس
LET2019- The 16th IWA Leading 
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Wastewater Technologies 
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16th IWA World Conference on 
Anaerobic Digestion 

Delft, Netherlands 23 – 27 June 2019 https://www.ad16conference.com/  
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Sustainable Use of Water: Cities, 

Industry and Agriculture 
Guayaquil, Ecuador 30 September – 3 

October 2019 https://www.globalsustainablewater.org/  

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  

European workshop. Wastewater 
Phosphorus Removal Tomorrow: 

Ambitions and Reality – Supported 
Liege, Belgium 9 October 2019 

https://phosphorusplatform.eu/events/upc
oming-events  

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 – 24 October 2019 http://www.micropol2019.org/  

19th IWA International Conference on 
Diffuse Pollution & Eutrophication Jeju, South Korea 27 – 31 October 2019 http://www.iwadipcon2019.org/  

8th IWA-ASPIRE Conference & 
Exhibition 2019 Hong Kong, China 

31 October – 2 
November 2019 http://www.iwaaspire2019.org/  

Amsterdam International Water Week 
Conference 

Amsterdam, 
Netherlands 4 – 5 November 2019 https://www.amsterdamiww.com/  

IWA Biofilms: Biofilms & their 
interactions with surfaces Santiago, Chile 5 – 8 November 2019 http://biofilms2019.org/  

IWA Particle Separation Specialist 
Conference 2019: Formation, 

Utilization and Removal of Particles 
for Improved Water Quality 

Amherst, 
Massachusetts, USA 

13 – 15 November 
2019 

https://blogs.umass.edu/iwaparticles2019
/%20%20  

The 4th IWA Spain National Young 
Water Professionals Conference Madrid, Spain 13 – 15 November 

2019 

https://iwa-network.org/events/the-4th-
iwa-spain-national-young-water-

professionals-conference/  

8th IWA Microbial Ecology and Water 
Engineering Specialist Conference Hiroshima, Japan 17 – 20 November 

2019 http://mewe2019.org/  

2019 Innovation Conference on 
Sustainable Wastewater Treatment and 

Resource Recovery 
Shanghai, China 25 – 28 November 

2019 http://www.nrr2019.com/  

16th International Specialised 
Conferences on Small Water and 

Wastewater Systems 
Murdoch, Australia 1 – 5 December 2019 http://www.swws2019.com/  

IWA Water and Development 
Congress & Exhibition 2019 Colombo, Sri Lanka 1 – 5 December 2019 http://www.waterdevelopmentcongress.o

rg/  

15th IWA Specialist Conference on 
Water Basin and River Management Quy Nohn, Vietnam 9 – 13 February 2020 

http://www.iwa-
network.org/events/15th-iwa-specialist-
conference-on-water-basin-and-river-

management/  

2nd IWA Polish Young Water 
Professionals Conference Warsaw, Poland 12 – 14 February 2020 

https://iwa-network.org/events/2nd-iwa-
polish-young-water-professionals-

conference/  

6the IWA young water professionals 
conference of the BeNeLux 

Luxembourg, 
Luxembourg 12 – 14 February 2020 

https://iwa-network.org/events/6the-iwa-
young-water-professionals-conference-

of-the-benelux/  
IWA Conference Water in Industry 

2020 Nanjing, China 30 March – 2 April 
2020 

https://iwa-network.org/events/iwa-
conference-water-in-industry-2020/  

 



134
سال سوم، شماره 4، زمستان 1397نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

  هاي خارجيكنفرانس

  سايت كنفرانس تاريخ برگزاري محل برگزاري عنوان كنفرانس
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اعضای حقوقی انجمن
  اعضاي حقوقي انجمن

    

 

  
      شركت مهندسي حليل آب پايدار
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  ي عضو انجمنهامعرفي شركتمعرفی شرکت های عضو انجمن

 

  شركت آبساران
ــال شــركت آبســاران در  ــاوره 1366س مطالعات،  يهانهياي در زمبا هدف خدمات مش

س يهاپروژه يو نظارت بر اجرا يطراح ساز ساتيتا سد ضالب،   يهاشبكه ،يآب و فا
ـــ ياريآب ـــ ،يو زهكش ـــاوره يحفاظت و مهندس ـــاد يارودخانه، خدمات مش  ،ياقتص

ساز رعامل،يپدافندغ سا يبندر ساز ،يسازراه ،ييايدر يهازهو   ست،يزطيمح ،يشهر
شه شاورز ينيزم يبردارنق سيس  تيريو گلخانه و مد يعيمنابع طب ،يو ك د. شطرح تأ

و دانشگاهي  يعلم يهاشركت با پشتوانه فني و تجربي كادر تخصصي خود كه در عرصه
داد و با كسب مجوز از  سيراند ادامه مفعاليت داشته ،ييكاربردي و اجرا يهانهيو در زم

شاوره ،سازمان برنامه و بودجه اي و مطالعات در زمينه قادر به انجام مجموعه خدمات م
س ستاوردهاي ش ييربنايز ساتيمهندسي آب و تا ستفاده از آخرين د د و هم اكنون با ا

افزارهاي ترين نرمو پيشرفته يمطالعات نينـو يهايعلمي موجود و با استفاده از متدولوژ
 رانيكشور ا يامور عمران گريصنعت آب و د يهاعرصه هيتوانايي فعاليت دركل ،مهندسي

  .ستا را دارا
  

 

  كاهنده مصرف آب بلندا زاتيتجهشركت
جويي در با هدف توسعه فرهنگ صرفه1374بلندا از سال انيبندانششركت

سازي تكنولوژي ساخت شيرآالت چشمي توسط متخصصان مصرف آب با بومي
ثبت اختراع و چندين ثبت طرح صنعتي اقدام به توليد بيش از  3 دانشگاهي و

محصول كاهنده مصرف آب از جمله انواع شيرآالت چشمي، پدالي، فشاري  80
و  )AirTurbo(هاي كاهنده چنين انواع سردوشزماندار، لمسي، اهرمي و هم

نشان  4اكنون دارنده هم . اين شركتهاي كاهنده رگالتوري نموده استآبفشان
 ستااستاندار ملي و تنها دارنده استاندارد آبفشان و شيرآالت چشمي در ايران 

)، برگزيده جايزه ستاره طاليي CEو با دريافت مجوز صادرات اتحاديه اروپا (
  د.ش 2015كيفيت پاريس در سال 

  

 

  مجتمع صنعتي طاليه
انشعاب آب و فاضالب  يهاتيك دكنندهيطراح و تول نيعنوان بزرگترهب هيطالمجتمع صنعتي 

-ISO 9001براساس استاندارد  تيفيك تيريمد يهاستميس ،ياز نوآور يريگبا بهره رانيدر ا

ستاندارد   2015 سع يمنيا تيريمد ستميس HSE-MSو ا شت،  سعه و بهبود  يو بهدا در تو
 1980از ســال  مجتمعاين  انشــعاب آب و فاضــالب را داشــته اســت. يهاو روش زاتيتجه

مهندسان  تيبر خالق هيو با تك يدر عرصه نوآور شرويپ ياعنوان مجموعهتاكنون به يالديم
سال يريگو كارشناسان خود و بهره ضرورت بهبود روش ،ها تجربهاز  با انجام  ،هاضمن درك 

شعاب به يسازيفيدرجهت ك يطالعاتم ستفاده بهلوازم ان  يموفق به ارتقا ،نه از مواديهمراه ا
ضا شيصنعت و افزا نيا تيفيك شتر تير ست. دهشخود  انيم  ديمجتمع تاكنون با تول نيا ا
 ،ينوآور ياديبر ثبت تعداد زمختلف، عالوه يهاو اندازه هانوع محصول در طرح 700از  شيب

سب  شگر 50موفق به ك سازمان نوآور برتر، مدبرتر عنوان پژوه رتر ب نينوآور برتر، كارآفر ري، 
سعه نمونه، برگز قيواحد تحق ،يمل شور دهيو تو ستاندارد و  ،يطرح ك برند برتر، واحد نمونه ا

  است. دهشها ها و جشنوارهشگاهي... از نما
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اعضای انجمن از نگاه آمار

وضعیت اعضای انجمن آب و فاضالب ایران در دوره اول )1394-1397( به شرح زیر است:

1- تعداد اعضای حقوقی براساس نوع شرکت

  اعضاي انجمن در يك نگاه
  ) به شرح زير است:1397-1394وضعيت اعضاي انجمن آب و فاضالب ايران در دوره اول (
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 حقوقي

24  پيمانكار
17 مشاور
 6 كارخانه
16 ساير

63 مجموع
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2- تعداد اعضای حقوقی براساس شغل

3- تعداد اعضای حقیقی براساس تحصیالت

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رشته تحصيليتعداد اعضاي حقيقي براساس  -4

  

 اعضاي پيوسته   اعضاي وابسته
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 3 كارشناسي 75 كارشناسي
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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 حقوقیحق عضویت اعضای حقیقی

مزایای عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران

شماره حساب: 135720623 
 IR930180000000000135720623 :شماره شبا

شماره کارت مجازی: 5859-8370-0012-6256 
بانک تجارت شعبه اردیبهشت )کد 187( به نام انجمن آب و 

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

ارسال فرمایید.
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 اعضاي حقيقي	حق عضويت

  مبلغ (ريال) نوع
و  1396و  1395حق عضويت با تاخير سالهاي 

  (به ازاي هر سال) 1397
550000  

  1000000  )1399و  1398حق عضويت دو ساله (
تا  1398چهار ساله با تخفيف (	حق عضويت

1401(  
1800000  

(درصورت 	هزينه صدور و ارسال كارت عضويت
  كارت غيركاغذي)تمايل به دريافت 

300000  

 

صورت دو ساالنه است. هسال اعتبار دارد، پرداخت حق عضويت ب 2كه كارت عضويت انجمن با توجه به اين: تذكر 
همراه يك گواهي عضويت بعد از پرداخت حق عضويت براي اعضا ايميل خواهد شد. چنانچه اسكن كارت عضويت به

توانند با هماهنگي قبلي براي دريافت حضوري يا ارسال از داشته باشند، مياعضا تمايل به دريافت اصل گواهي را 
طريق پست يا ساير موارد (با هزينه شخصي) اقدام نمايند. همچنين اعضايي كه تمايل به دريافت اصل كارت 

 .نندتوانند با پرداخت وجه مربوطه، كارت عضويت خود را از طريق پست دريافت كعضويت را داشته باشند، مي

  

 اين جدول جايگزين جدول قبلي شود و قسمت تذكر هم در زير جدول اضافه شود

  مبلغ (ريال) نوع
  1397و  1396و  1395سالهاي تاخير حق عضويت با 

  (به ازاي هر سال)
550000  

  1000000  )1399و1398حق عضويت دو ساله (
 چهار ساله با تخفيف 	حق عضويت

  )1401تا  1398(
1800000  

		هزينه صدور و ارسال كارت عضويت
  كارت غيركاغذي)(درصورت تمايل به دريافت 

300000  
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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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