
 
 

 

 

 

 

 پيشگفتار
 

هاي تفصيلي مقاالت به زبان انگليسي چاپ  فصلنامه تحقيقات منابع آب ايران سومين شماره خود را به چاپ مي رساند. ازشماره قبل، چكيده
رود كه اين مسير تكاملي،  . انتظار مياند و تالش براي استاندارد نمودن و يكنواخت كردن فرمت مقاالت و استفاده دو زبانه ازمجله ادامه دارد شده

نمايد.  پژوهشي قابل استفاده براي دانشگاهيان وجامعه مهندسي آب كشور تبديل مي -عالوه بر آنكه مجله را به سوي يك نشريه معتبر علمي
نجام شده و چاپ مجله در آغاز هاي ا در سطح بين المللي را نيز كسب كند. همچنين تداوم حركت ISIاعتبار الزم با تبديل آن به يك مجله 

اي تحقيقات منابع آب ايران ايجاد  هاي علمي  و حرفه گيري و اشاعه حركت تواند كمك شاياني در شكل برنامه چهارم توسعه عمراني كشور،  مي
 كند.

 
ود و پرارزش از يك سو و ضرورت توجه در پيشگفتار شماره اول مجله به طبيعت چند انضباطه منابع آب و لزوم استفاده بهينه از اين منابع  محد

هاي مختلف مديريت آن با هدف دستيابي به چارچوب هاي علمي مديريت يكپارچه منابع آب از سوي ديگر اشاره شد. از ديدگاه علمي و  به جنبه
ران، محيط زيست، آبياري و هاي مهندسي عم هاي تخصصي رشته اي زمينه  هايي است كه در سطح گسترده اي، مهندسي آب از معدود رشته حرفه

هواشناسي و برخي ديگري رشته هاي مرتبط با مهندسي كشاورزي، زمين شناسي، مهندسي شيمي و معدن را به شكلي در مسير تحقيق و 
زي منابع آب، ري هاي مرتبط با مديريت و برنامه سازد. در سه شماره چاپ شده مباحث علمي متنوعي در زمينه توسعه و اجرا  به يكديگر مرتبط مي

هيدرولوژي آبهاي سطحي و زيرزميني، آبياري، محيط زيست، هيدروليك، هواشناسي، جغرافيا، آبخيزداري و منابع طبيعي ارائه شده است كه 
 نشان دهنده تنوع  و گستردگي مباحث مرتبط با تحقيقات منابع آب  و جايگاه  پراهميت اين مجله است.

 
يان دكترا كه در حال انجام آخرين تحقيقات منابع آب در كشور هستند و تالش هيئت تحريريه براي كوتاه استقبال دانش پژوهان و دانشجو

نمودن مدت زمان داوري و ارزيابي مقاالت قابل توجه بوده است كه مجله را به سوي هدف تعيين وضعيت مقاالت در حداكثر سه ماه سوق 
باني و پرسنلي مورد نياز است. كار داوطلبانه هيئت تحريريه و داوران محترم مقاالت قابل دهد. رسيدن به اين هدف نيازمند سيستم پشتي مي

باشد و تالش براي ايجاد زيرساختهاي الزم در سرعت بخشيدن به مسائل اجرايي، آماده سازي و چاپ مجله ادامه دارد.   تقدير و سپاسگزاري مي
نجام شده و با تالش و همياري متخصصان، مديران و تصميم سازان صنعت آب و دانشگاههاي ريزي هاي ا اميد است با توفيقات الهي، با برنامه

 كشور، اين مجله مسير تعالي خود را در خدمت به جامعه ملي و بين المللي آب طي نمايد.
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