
1398 تابستان، 2، شماره چهارمال س  95   نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب     

 اخبار انجمن

است: ریشرح زبه 1398سال  دومدر سه ماهه  رانیعمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ا یها تیاخبار و فعال

  رانیآب و فاضالب ا یعلوم و مهندس یجیترو - یعلم هیشماره از سال سوم نشر پنجمینانتشار

 (03/04/98) رانیانجمن آب و فاضالب ا کمیته کیفیت آبجلسه  سومین یبرگزار

 ( 04/04/98برگزاری سی و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران)

  (06/04/98) در کاشان برگزاری نشست تخصصی آب و توسعه پایدارمشارکت در

 (09/04/98در دانشگاه شیراز ) 1399گزاری کنگره سال تشکیل اولین جلسه شورای سیاست

 (11/04/98گزاری همایش همایش مدیریت مصرف )تشکیل دومین جلسه شورای سیاست

 (25/04/98آب ) افتیباز یتخصص تهیجلسه کم نیششم یبرگزار

  (25/04/98ب و فاضالب با نمایندگان اتاق بازرگانی )آمالقات نمایندگان انجمن

 (25/04/98همایش مدیریت مصرف )گزاری سومین جلسه شورای سیاست

  کارگاه تخصصی در رابطه با آموزش ایجاد استارت آپ در حوزه آب و فاضالب توسط شرکت  یبرگزارمشارکت درCEWAS  سوئیس

(26/04/98)

 (31/04/98های کاربردی بازیافت آب خاکستری در محیط شهری )فراخوان ایده

 (1398یران )تیرماه انتشار چهلمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ا

  (10/05/98)دومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب برگزاری

  (08/05/98تلفات آب )تخصصی برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته

 (08/05/98گزاری همایش مدیریت مصرف )چهارمین جلسه شورای سیاست یبرگزار

  (15/05/98فاضالب ایران )تشکیل سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و

 (19/05/98) 1398گزاری همایش سال تشکیل جلسه پنجم شورای سیاست

 (20/05/98) 1398سال  شیهما یگزاراستیس یشورا ششمجلسه  لیتشک

 (1398 ماهمرداد ) رانیخبرنامه انجمن آب و فاضالب ا و یکمین انتشار چهل

 (05/06/98یش ملی مدیریت مصرف )گزاری دومین هماتشکیل هفتمین جلسه شورای سیاست

 (17/06/98مصرف ) تیریمد یمل شیهما نیدوم یگزاراستیس یجلسه شورا هشتمین لیتشک 

  رانیآب و فاضالب ا یعلوم و مهندس یجیترو - یعلم هینشر چهارمشماره از سال  اولینانتشار 

  (25/06/98)تشکیل اولین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

 (26/06/98های آب )تشکیل جلسه مشترک با شورا و کمیسیون انجمن

 (1398 ماهشهریور) رانیخبرنامه انجمن آب و فاضالب ا میندوو  انتشار چهل 
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 های داخلی و خارجیتقویم کنفرانس

 
 

 
 سایت کنفرانس تاریخ برگزاری محل برگزاری برگزارکننده عنوان کنفرانس

و نانو  یمیش یکنگره مل نیدوم

 یاز پژوهش تا فناور یمیش

 یهایانجمن علوم وفناور

 رانیا ییایمیش
 /http://iccnrt.com/fa ۱۳۹۸آبان  ۲۳ و ۲۲ تهران

 نیو چهارم یالمللنیکنگره ب نیاول

 رانیا یو زهکش یاریآب یکنگره مل

 - رانیا یو زهکش یاریانجمن آب

 هیدانشگاه اروم
 /http://inciid2019.ir/fa ۱۳۹۸آبان  ۲۳ و ۲۲ هیاروم

 یراهبردها یمل شیهما نیاول

در مناطق خشک  یبا کم آب یسازگار

 خشک مهیو ن

/https://www.symposia.ir ۱۳۹۸آبان  ۲۸ سبزوار یسبزوار میدانشگاه حک

WRMS01  

حفاظت از  یمل شیهما نیدوم

 یاتیح یهارساختیز

، مالک اشتر یدانشگاه صنعت

 تیریمد هینشردانشگاه مازندران، 

عامل ریاداره کل پدافند غو  بحران

 استان

 /http://www.cip2019.ir ۱۳۹۸ آبان ۲۹ تا ۲۸ مازندران

 یهاسامانه یمل شیهما نیهشتم

 باران ریسطوح آبگ

انجمن  -مشهد یدانشگاه فردوس

 رانیا ریسطوح آبگ یهاستمیس
 /https://rcsconf8.ir/fa ۱۳۹۸آذر  6و  ۵ مشهد

مصرف  تیریمد یمل شیهما نیدوم

کاهش هدررفت و  کردیآب با رو

 افتیباز

 - رانیانجمن آب و فاضالب ا

 دانشگاه تهران
-http://www.iwwa ۱۳۹۸آذر  ۲۱تا  ۱۹ تهران

conf.ir/ 

هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک 

 ایران

دانشگاه  - هیدرولیک ایرانانجمن 

 تهران
 /http://www.conf.iha.ir ۱۳۹۸ بهمن ۱7و  ۱6 تهران

اثرات  یابیارز یمل شیهما نیهفدهم

 رانیا یستیزطیمح
 تهران رانیا ستیزطیمح یابیانجمن ارز

اسفند  ۱ وبهمن  ۳۰

۱۳۹۸ 

http://iraneia.ir/fa/Annou

ncementDetails.aspx?An

nouncementId=5154 

با  رعاملیپدافند غ یکنفرانس مل

 یهاساختریحفاظت از ز کردیرو

 CIPکشور  یاتیح
/https://www.symposia.ir ۱۳۹۸اسفند  6و  ۵ تهران رعاملیپدافند غ یانجمن علم

CIPD01  

 تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیاول

 منابع آب در گذر زمان کپارچهی

و منابع  یکشاورزدانشگاه علوم 

 یسار یعیطب
http://iwrmt2020.sanru.a ۱۳۹۹مهر  ۲4و  ۲۳ یسار

c.ir/fa/  

 

 

 سایت کنفرانس تاریخ برگزاری محل برگزاری عنوان کنفرانس

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/ 

The North American Water 

Loss Conference & 

Exposition – Supported 

Nashville, USA 3 – 5 December 2019 
https://www.awwa.org/Events-

Education/Water-Loss 

Water Management in Cold 

Climate 2020 
Harbin, China 

12 – 14 December 

2019 
https://wmcc2020.net/  

15th IWA International 

Watershed & River Basin 

Quy Nohn, 

Vietnam 
9 – 13 February 2020 

https://www.icisequynhon.com/conferen

ces/2020/IWA_specialist_conference_on

http://iccnrt.com/fa/
http://inciid2019.ir/fa/
https://www.symposia.ir/WRMS01
https://www.symposia.ir/WRMS01
http://www.cip2019.ir/
https://rcsconf8.ir/fa/
http://www.iwwa-conf.ir/
http://www.iwwa-conf.ir/
http://www.conf.iha.ir/
http://iraneia.ir/fa/AnnouncementDetails.aspx?AnnouncementId=5154
http://iraneia.ir/fa/AnnouncementDetails.aspx?AnnouncementId=5154
http://iraneia.ir/fa/AnnouncementDetails.aspx?AnnouncementId=5154
https://www.symposia.ir/CIPD01
https://www.symposia.ir/CIPD01
http://iwrmt2020.sanru.ac.ir/fa/
http://iwrmt2020.sanru.ac.ir/fa/
http://www.nrr2019.com/
http://www.swws2019.com/
http://www.waterdevelopmentcongress.org/
http://www.waterdevelopmentcongress.org/
https://www.awwa.org/Events-Education/Water-Loss
https://www.awwa.org/Events-Education/Water-Loss
https://wmcc2020.net/
https://www.icisequynhon.com/conferences/2020/IWA_specialist_conference_on_water_basin_and_river_management/
https://www.icisequynhon.com/conferences/2020/IWA_specialist_conference_on_water_basin_and_river_management/
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Management Conference _water_basin_and_river_management/  

2nd IWA Polish Young 

Water Professionals 

Conference 

Warsaw, Poland 
12 – 14 February 

2020 
http://iwa-ywp.pl/ 

6the IWA Young Water 

Professionals Conference of 

the BeNeLux 

Luxembourg, 

Luxembourg 

12 – 14 February 

2020 
http://www.ywpbenelux.org/ 

IWA Conference Water in 

Industry 2020 
Nanjing, China 

30 March – 2 April 

2020 
http://www.iwa-win.org/ 

6th IWA International 

Symposium on Water, 

Wastewater and Environment 

in Ancient Civilizations: 

Traditions and Cultures 

Istanbul, Turkey 28 – 30 April 2020 http://wwetc2020.eap.gr/  

13th IWA Specialised 

Conference on Design, 

Operation and Economics of 

Large Wastewater Treatment 

Plants 

Vienna, Austria 10 – 14 May 2020 http://www.lwwtp2020.net/ 

12th Eastern European 

Young Water Professionals 

Conference : Water for All – 

Water for Nature, Reliable 

Water Supply, Wastewater 

Treatment 

Riga, Latvia 20 – 23 May 2020 http://iwa-ywp.eu/ 

6th International Symposium 

on Knowledge and Capacity 

for the Water Sector: From 

capacity development to 

implementation science 

(Supported) 

Delft, Netherlands 27 – 29 May 2020 http://capdevsymposium.un-ihe.org/ 

LET2020 – The 17th IWA 

Leading Edge Conference on 

Water and Wastewater 

Technologies 

Reno, USA 1 – 5 Jun 2020 https://iwa-let.org/  

Water Loss 2020 Shenzhen, China 7 – 10 June 2020 
https://www.waterloss2020.org/en/index

.html 

Nutrient removal and 

recovery conference 
Espoo, Finland 8 – 12 June 2020 http://www.iwa-nrr.org/ 

5th International Conference 

on Ecotechnologies for 

Wastewater Treatment 

(ecoSTP2020) “Impacting 

the environment with 

innovation in wastewater 

treatment” 

Milano, Italy 22 – 26 Jun 2020 http://www.ecostp2020.polimi.it/  

Singapore International 

Water Week – Water 

Convention 2020 

Singapore, 

Singapore 
5 – 9 July 2020 

https://www.siww.com.sg/events/details/

water-convention-2020 

1st IWA Non-Sewered 

Sanitation Conference, 21 to 

24 July 2020, Future Africa 

Campus, University of 

Pretoria, Pretoria – South 

Africa 

Pretoria, South 

Africa 
21 – 24 July 2020 https://www.futureafrica.science/  

WRRmod2020: 7th IWA 

Water Resource Recovery 

Modelling Seminar 

Arosa, Switzerland 22 – 26 August 2020 https://www.wrrmod2020.org/ 

17th Specialised Conference on 

Small Water and Wastewater 

Systems and 9th Specialised 

Conference on Resources 

Oriented Sanitation 

Belo Horizonte, 

Brazil 

14 – 17 September 

2020 

https://iwa-network.org/events/17th-

specialised-conference-on-small-water-and-

wastewater-systems-and-9th-specialised-

conference-on-resources-oriented-sanitation/ 

IWA World Water Congress 

& Exhibition 2020 

Copenhagen, 

Denmark  
18 – 23 October 2020 http://worldwatercongress.org/  
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http://iwa-ywp.pl/
http://www.ywpbenelux.org/
http://www.iwa-win.org/
http://wwetc2020.eap.gr/
http://www.lwwtp2020.net/
http://iwa-ywp.eu/
http://capdevsymposium.un-ihe.org/
https://iwa-let.org/
https://www.waterloss2020.org/en/index.html
https://www.waterloss2020.org/en/index.html
http://www.iwa-nrr.org/
http://www.ecostp2020.polimi.it/
https://www.siww.com.sg/events/details/water-convention-2020
https://www.siww.com.sg/events/details/water-convention-2020
https://www.futureafrica.science/
https://www.wrrmod2020.org/
https://iwa-network.org/events/17th-specialised-conference-on-small-water-and-wastewater-systems-and-9th-specialised-conference-on-resources-oriented-sanitation/
https://iwa-network.org/events/17th-specialised-conference-on-small-water-and-wastewater-systems-and-9th-specialised-conference-on-resources-oriented-sanitation/
https://iwa-network.org/events/17th-specialised-conference-on-small-water-and-wastewater-systems-and-9th-specialised-conference-on-resources-oriented-sanitation/
https://iwa-network.org/events/17th-specialised-conference-on-small-water-and-wastewater-systems-and-9th-specialised-conference-on-resources-oriented-sanitation/
http://worldwatercongress.org/
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اعضای حقوقی انجمن

شرکت مهندسی حلیل آب پایدار
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انجمنهای عضو معرفی شرکت

شرکت ماشین سازی اراک 

ش ساختیو ز یفن یهاییاراک با توجه به توانا یساز نیشرکت ما  دینامه تولاقدام به عقد تفاهم یر

تر به بازار و گسترده داریپا یابیدست نهیزم قیطر نینموده و از ا باید شیپو ریمشترک با شرکت اکس

صف یفناور صل از فرا هیت ضالب و لجن حا شرکت  ی. از طرفدشفراهم خواهد  ندیفا با توجه به ورود 

ش  هیاول شاتیفاضالب، در خصوص انجام آزما یهاخانههیو ساخت تصف یاراک به طراح یساز نیما

 یهاخانههیاز راندمان تص  ف یمنظور آگاهبه یینها ش  اتیخانه و آزماهیتص  ف س  تمیس   یطراح برای

ضالب امر یتخصص شگاهیآزما زیبه تجه ازیشده ن یطراح س ینظر مبه یالزام یآب و فا لذا در  د،یر

 یقرارداد مش  ارکت ف   ا یذتنف قیاز طر میتیخص  وص با مذاکرات انجام ش  ده با ش  رکت در نیا

 زاتیاز تجه یبخش   انتقال قیاز طر ازیمورد ن زاتیو تجه یس  ازنیماش   یاز س  و یش  گاهیآزما

ش یشگاهیآزما شرکت ما شرا یساز نیواحد فناور به  سب فراهم  طیاراک  ستق دهشمنا ست. با ا  رارا

ش یمرکز شگاهیدر محل آزما زاتیتجه نیا  نیاز بزرگتر یکیمکان به  نیاراک ا یساز نیشرکت ما

است. دهش لیفاضالب در کشور تبد و در حوزه آب یتخصص یهاشگاهیآزما

شرکت معین زیست آریا 

( و برج ZLD) کن بدون پس  ابنیریآب ش   یهاکننده س  امانهدیتول ا،یآر س  تیز نیش  رکت م 

 اریبس ینامت ارف و با شور یها، پسابZLDکننده بسته )بدون مصرف آب( است. در سامانه خنک

شده و در مقابل آب مقطر و نمک خشک خارج م سامانه  ساب ق،یطر نیشود تا از ایباال وارد   یهاپ

جهت  ازیش  وند. در س  امانه برج خنک کننده بس  ته، آب خنک مورد ن هیو م   ر تص  ف فنامت ار

درص  د  100دما و رطوبت و با راندمان  تیبدون مص  رف آب، بدون محدود زات،یتجه یس  ازس  رد

 شود. یم نیآب تأم یابیباز

مپنا زاتیو تجه لریو ساخت بو یمهندسشرکت 

اس  ت توانمند که مس  تولیت طراحی،  یمپنا، ش  رکت زاتیو تجه لریو س  اخت بو یش  رکت مهندس  

اندازی و خدمات پس از فروش انواع بویلر و تجهیزات ثابت ص        نای  ساخت، تامین، نصب و راه

های آب ش            یرین کن و نیروگاه        ی، نفت و گاز و پتروشیم            ی و سیست    م

کارآمد، جذب و  یانسان یرویشرکت با اتکا به ن نیارد. اهای آب را برعه  ده دخان     هتص    فیه

کنندگان م تبر  نیبا تام یش   رکت و همکار دیتول تیاز ظرف یحداکثر یریگبهره ،یارتقا دانش فن

 داریتوس ه پا یدر راستا ان،یمشتر تیضمن حفظ حقوق سهامداران و کسب رضا ،یو خارج یداخل

 دارد.یساله کشور گام برم ستیجام ه و تحقق چشم انداز ب
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آب و فاضالب ایرانروند عضویت در انجمن 

انجمن آب و فاضالب  در خود برای شروع فرآیند عضویتشود تا های مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت میمندان به حوزهاز عالقه

به دریافت نام کاربری و رمز  ، اقدام، به سایت انجمن مراجعه و با ایجاد حساب کاربری در سایتhttp://irwwa.ir ، از طریق لینکایران

تکمیل فرم عضویت حقیقی، عضویت خود را در سپس وارد حساب کاربری خود شده و گزینه عضویت را انتخاب نموده و با  کنند.ورود اقدام 

. مراحل پرداخت حق عضویت و اعطای کارت پس از ارسال ایمیل تأییدیه از سوی انجمن، شروع خواهد شد.دنینماانجمن تکمیل 

اعضای حقیقی حق عضویت

مبلغ )ریال( نوع 

و  1396و  1395حق عضویت با تاخیر سالهای 

 )به ازای هر سال( 1397
550000

1000000 (1399و  1398حق عضویت دو ساله )

1800000 (1401تا  1398چهار ساله با تخفیف ) حق عضویت

)درصورت  هزینه صدور و ارسال کارت عضویت

 تمایل به دریافت کارت غیرکاغذی(
300000

 

 اعضای حقوقی حق عضویت

(الیساالنه )ر تیحق عضو نوع شرکت

 3000000 کوچک

 6000000 متوسط

 10000000 بزرگ

  135720623 :حساب شماره

IR930180000000000135720623 :شماره شبا

 5859-8370-0012-6256 :شماره کارت مجازی

 ( به نام انجمن آب و فاضالب ایران 187شعبه اردیبهشت )کد  بانک تجارت

ید.فرمایارسال ( info@irwwa.ir)اسکن فیش واریزی را به ایمیل انجمن لطفا 

 هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن

مبلغ )ریال( نوع

 12500000 صفحه در یک شماره 1

 25000000 صفحه در یک شماره 2

 50000000 *صفحه در چهار شماره پیاپی 1

 80000000 *صفحه در چهار شماره پیاپی 2

سال عضویت حقوقی انجمن* شامل یک

 فاضالب ایرانآب و مزایای عضویت در انجمن 

 مزایای عضویت
ها(عضویت حقوقی )شرکت عضویت حقیقی

 بزرگ متوسط کوچک وابسته پیوسته

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

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

%20 %15 %10 %20 %20 انجمن های آموزشیتخفیف شرکت در دوره

%20 %15 %10 %20 %20 ها و بازدیدهای انجمنتخفیف شرکت در کارگاه

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

%20%20%20- -*انجمن مجالتچاپ آگهی در تخفیف

%20%15%10%20%20تخفیف خرید مقاله از مجالت انجمن

%20%15%10%20%20تخفیف خرید انتشارات انجمن

* * * * *نامه عضویت در انجمنامکان صدور معرفی

* * * * *های انجمنها و کارگروهها، گردهماییرسانی و امکان حضور در نشستاطالع

دسترسی به اطالعات سایت انجمن
* * * * *دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

* * * * *های بارگذاری شده در سایتدسترسی به آموزش

http://irwwa.ir/
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 تمقاال راهنمای نگارش

سازی مقاله مطابق راهنمای نویسندگان محترم پس از آماده

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

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

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

 خود را ارسال نمایند.

 توجه به نکات زیر در ارسال مقاله ضروری است:

نام در سامانه الکترونیک ارسال مقاله منحصرا از طریق ثبت -

 شود.مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب انجام می

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

حتما باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود نسبت به ارسال 

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

وارد کردن اسامی و اطالعات کامل تمامی نویسندگان در  -

سامانه و در محل مربوط به مشخصات نویسندگان مقاله، الزامی 

 ست.ا

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

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

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

 دیگری ارائه نشده است.

ها با ارسال یک نویسندگان در قسمت ارسال فایل -

مه نویسندگان رسیده است، حق چاپ که به امضای ه word فایل

نمایند. مقاله را به مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب واگذار می

 صورت مقاله در روند داوری قرار نخواهد گرفت.در غیر این

کنند شامل هایی که نویسنده در مرحله اولیه ارسال میفایل -

بدون نام  pdfمقاله بدون نام نویسندگان، فایل  word فایل

ویسندگان، فایل مشخصات کامل نویسندگان و فایل اصلی ن

 افزاری مربوطه است.ها در محیط نرمشکل

 

 :دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت 

مجله علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب به زبان فارسی و با  

شود. تعداد صفحات مقاله کامل و نیز چکیده انگلیسی چاپ می

صفحه قابل  6تا  4یادداشت فنی بین صفحه و  12مروری حداکثر 

زمان در به ذکر است که مقاله ارسالی نباید هم چاپ است. الزم

 مجله دیگری چاپ شده یا تحت داوری باشد.

با توجه به آیین نامه جدید نشریات وزارت علوم، تحقیقات و 

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

)پژوهشی، ترویجی، یادداشت فنی( در باالی آن درج نوع هر مقاله 

 خواهد شد.

 های الزمفایل 

های زیر را برای هنگام ثبت مقاله، فایلنویسنده مسئول مقاله به

 نماید:دفتر مجله از طریق سامانه ارسال می

مقاله بدون نام نویسندگان، که شامل کلیه اجزا و  word فایل  -

ها در جای خود جانمایی ا و جدولهمحتویات مقاله است و شکل

 اند.شده

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

ها در جای خود جانمایی ها و جدولمحتویات مقاله است و شکل

 اند.شده

 فایل مشخصات نویسندگان.  -

ای است که نویسندگان با : نامه(Copy Right) حق چاپ فایل  -

ارسال مقاله فقط برای مجله علوم و مهندسی آب و مضمون تعهد 

کنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که قرار فاضالب تهیه می

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

 مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است(.

 2013 افزار: نرمچینیافزار حروفنرم Microsoft Word 

 :واژه تجاوز  15کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از  عنوان

 کند.نمی

 گان(:نام نویسنده(  

شود، در یک فایل جداگانه همان ترتیبی که در مقاله چاپ میبه

)گان( شود. عناوین دانشگاهی نویسندهطور کامل آورده میبه

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

ترتیب شود. عناوین غیر دانشگاهی نیز بهکشور نشان داده می

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

همراه پست نشان داده شود. ثبت اسامی تمامی نویسندگان به

الکترونیکی و اطالعات تماس ایشان در سامانه الزامی است. با 

مجله برای پیشبرد وضعیت مقاالت،  توجه به سیستم الکترونیک

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

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

صورت تا اصالح شدن فایل، ارسال مقاله برای داوران متوقف این

 شود.می

 :نام مؤسسه  

نگلیسی منطبق بر نام مصوب و نام مؤسسه در بخش فارسی و ا

رایج مؤسسه است )نام رسمی مندرج در سربرگ رسمی مؤسسات، 

 ها، سازمانها و ...(.دانشگاه

 :چکیده فارسی  

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

و حداکثر  150گیری است. حداقل تعداد کلمات در چکیده نتیجه

 کلمه باشد. 250

 باید دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد. لیسی:چکیده انگ 

 های کلیدی فارسی و انگلیسی:واژه  

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

 ها است.که موضوع تحقیق، بیشتر پیرامون آن

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

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

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

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

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

 ها وشامل تمامی اجزای ضروری است و با جانمایی درست شکل

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

طور که شود. همانها ارائه میها و جدولجانمایی درست شکل

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

 شوند.میطور کامل حذف نویسندگان به

ها )روش مقدمه، مواد و روش ده،یچک یهامتن مقاله شامل بخش

ها شکل نیو مراجع و همچن یریگجهیو بحث، نت جی(، نتاقیتحق

مقاله  یدر انتها یها است. در صورت لزوم، بخش قدردانو جدول

مختلف متن و  یها. بخششودیو قبل از بخش مراجع نوشته م

 یگذارشماره بیترتتمام سطرها به نطوریهمه صفحات و هم

 .شوندیم

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

صورت روند، بهکار میبار در مقاله بهدارد، وقتی برای اولین

ها در هر صفحه شوند. زیرنویسزیرنویس در صفحه مربوط درج می

با گذاردن شماره فارسی در گوشه باالی آخرین حرف از کلمه، در 

 شود.متن مشخص می

 ها:شکل ها وجدول  

مقاله با کیفیت مناسب  word در صفحات جداگانه در انتهای فایل

گذاری شده و ها شمارهها و شکلشوند. همه جدولچاپ ارائه می

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

« چه، کجا و کی»ها باید سه ویژگی در عنوان جداول و نمودار

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

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

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

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

شود. همچنین ارسال مشخصات مأخذ در بخش مراجع درج می

های ربرگ دادهافزاری به همراه کاها در محیط نرمفایل اصلی شکل

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

 شوند.ها در محل خودشان در متن مقاله جانمایی میجدول

که در مقاله از عکس استفاده شده باشد، ارسال فایل در صورتی -

 اصلی آن الزامی است.

اند، افزارهای تخصصی تهیه شدهدر مورد نمودارهایی که با نرم -

 های رسم نمودار نیز ضروری است.ارسال کاربرگ داده

 :معادالت  

صورت خوانا با حروف و عالئم مناسب با استفاده معادالت به

شوند. واحدها برحسب واحد تهیه می Microsoft Equation از

 شوند.گذاری میترتیب شماره( و معادالت بهSIالمللی )بین

 :مراجع  

نویسی هاروارد جله براساس شیوه مرجعنگارش مراجع در این م

صورت انگلیسی منظور اشاره به مرجع بهاست. در متن مقاله به

نویسی شود و در انتهای مقاله مرجع)نویسنده، سال( عمل می

صورت الفبایی است. ارجاع در داخل متن به بیش از یک مرجع به

( از ;)این صورت است که مراجع با نقطه ویرگول در کنار هم، به

زبان شوند. الزم به ذکر است که همه مراجع فارسی بههم جدا می

شوند. فقط مراجعی که در متن مقاله انگلیسی ترجمه و ارائه می

شوند. تاکید ها اشاره شده است، در بخش مراجع آورده میبه آن

 -شود که در بخش فهرست مراجع نام تمامی مجالتمی

صورت کامل درج و غیره به هاکنفرانس -موسسات -انتشارات

( Abbreviationها )کار بردن نام اختصاری آنشود و از بهمی

شود. در متن مقاله نام نویسندگان مراجع فارسی خودداری می

صورت انگلیسی( نوشته صورت فارسی( و مراجع انگلیسی )به)به

که نویسندگان تا دو نفر باشند، نام هر دو شود. در صورتیمی

که بیش از دو نفر باشند، از عبارت )و ه و در صورتینویسند

 شود.در متن مقاله استفاده می (.et alهمکاران( یا )

 

 :مقاله فارسی 

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

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

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

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

نامه کارشناسی ارشد ، پایان”های بیزیناستفاده از شبکه

های فنی دانشگاه آب، پردیس دانشکده-مهندسی عمران

 تهران، تهران، ایران.

 فارسی غیر مقاله: 

Tabesh, M., Roozbahani, A., Roghani, B., Rasi Faghihi, 

N., and Heydarzadeh, R., (2018), “Risk assessment of 

factors influencing Non-Revenue Water using 

Bayesian Networks and Fuzzy Logic”, Water 

Resources Management, 31(9), 2561-2578. 

 :مقاله منتشر نشده 

Foladori, P., Tamburini, S. and Bruni, L., (2017), 

“Bacteria permeabilisation and disruption caused by 

sludge reduction technologies evaluated by flow 

cytometry”, Journal of Water Research, in press. 

 :کتاب 

Briere, F.G., (2014), Drinking-water distribution, 

sewage, and rainfall collection, Presses 

Internationales Polytechnique, Paris. 

 :بخشی از کتاب 

Meltzer, P.S., Kallioniemi, A., and Trent, J.M., (2002), 

“Chromosome alterations in human solid tumors”, In: 

B. Vogelstein and K.W. Kinzler (eds.), The genetic 

basis of human cancer, pp. 93-113, McGraw-Hill, 

New York. 
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 جای نویسنده:سسه بهمو 

WHO, (2011), Nitrate and nitrite in drinking-water-

background document for development of WHO 

guidelines for drinking-water quality, World Health 

Organization, Geneva. 

 کنفرانسی: التمقا 

Murphy, L.J., Dandy, G.C. and Simpson, A.R., (1994), 

“Optimum design and operation of pumped water 

distribution systems”, Proceeding Conference on 

Hydraulics in Civil Engineering, Institution of 

Engineers, Brisbane, Australia, pp. 149-155. 

 نامه:پایان 

de Schaetzen, W., (2000), “Optimal calibration and 

sampling design for hydraulic network models”, 

Doctoral Dissertation, University of Exeter, Exeter, 

UK. 

 :سایت اینترنتیBurka, L.P., (2003), “A hypert 

Burka, L.P., (2003), “A hypertext history of multiuser 

dimensions”, Viewed 5 Dec. 2015, 

http://www.ccs.neu.edu./ 

dimensions”, http://www.ccs.neu.edu./ 

  مهم:تذکر 

، 1۳۹7های انتشارنشریه در سال با توجه به افزایش شدید هزینه

براساس مصوبه هیئت تحریریه و تایید هیئت مدیره انجمن آب و 

به مجله  1۳۹8فاضالب ایران، کلیه مقاالتی که از ابتدای سال 

هزار ریال برای هزینه داوری و   500ارسال می شود باید مبلغ 

برای هزینه  یک میلیون ریال مبلغ درصورت پذیرش مقاله نیز

های مقاله همراه فایلحساب انجمن واریز و فیش آن را بهشار بهانت

 .در سایت نشریه بارگزاری کنند
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