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پيشگفتار
مجله تحقیقات منابع آب دومین سال انتشار خود را پشت سر میگذارد .در انتهای بخش فارسی این شماره لیست مقاالت  5شماره قبل جهت
اطالع درج شده و از حدود یکصد استاد و متخصص آب کشور که با داوری مقاالت ،مجله را همراهی نمودهاند ،تشکر و قدردانی شده است.
انجمن علوم و مهندسی منابع آب توانسته است ساخت کارهای الزم را جهت تداوم فعالیتهای این مجله ایجاد کند که باعث امتنان و خوشوقتی
است .انجمن همچنین به همراه دانشگاه صنعتی اصفهان دومین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب را در روزهای  3و  4بهمن ماه  5335هم زمان
با نمایشگاه تخصصی صنعت آب در این دانشگاه برگزار نمود که تداوم این حرکت علمی زیر ساختهای تحقیقات منابع آب را در کشور محکمتر
میسازد.
این کنفرانس با مشارکت آب منطقهای اصفهان ،موسسه تحقیقات آب ،شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ،مهندسین مشاور ری آب ،مهندسین
مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب و شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید و محققان ،مدیران ،متخصصان ،کارشناسان و
دانشجویان مرتبط با منابع آب کشور ظرفیت باالیی از دستاوردهای خود را در قالب بیش از  022مقاله به صورت شفاهی و پوستر ارائه کردند.
مقاالت کنفرانس با بسط جزئیات فنی و نوآوریهای علمی و پژوهشی خود قابل طرح و داوری در مجله انجمن میباشند.
جالب توجه است که در ماههای بهمن و اسفند  5335سه کنفرانس دیگر مرتبط با آب و محیط زیست در کشور برگزار گردید که در جمع با
کنفرانس مدیریت منابع آب شامل بیش از  322مقاله مرتبط با تحقیقات منابع آب بوده که اکثراً توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
ارائه شد .حضور و مشارکت در ارائه مقاالت توسط اساتید ،به خصوص اساتید جوان میتوانست پر رنگتر باشد که این امر موفقیت بیشتری را در
اشاعه سیر تحوالت تحقیقات منابع آب که از نظر کمی به نقطه عطفی رسیده است ،به دنبال خواهد داشت .در زمینه بهبود کیفی تحقیقات منابع
آب نیازمند صرف وقت و توجه بیشتر پیشکسوتان و اساتید مهندسی آب و ظرفیتهای با ارزش فارغ التحصیل دکتری رشتههای مهندسی آب
هستیم که شرکت فعاالنه آنها در کنفرانسهای ملی یکی از رسالتهای حرفهای آنها میباشد.
همزمان با دومین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ،مجمع عمومی انجمن برگزار گردید و هیئت مدیره جدید انجمن انتخاب شدند .هیئت
تحریریه ضمن خیر مقدم به اعضاء جدید هیئت مدیره آماده مشارکت در وظایف خطیرشان برای اعتالی حرکتهای علمی حرفهای انجمن
میباشد.
درآستانه سال سوم چاپ مجله ،هیئت تحریریه و انجمن سه هدف مشخص را در رأس برنامهریزیهای خود دارند:
تقلیل مدت زمان داوری و چاپ مقاالت پذیرفته شده و مکانیزه نمودن فرایند دریافت و داوری مقاالت
توسعه بخش انگلیسی و اشاعه آن از طریق اینترنت و حرکت به سوی گرفتن اندیسهای بین المللی از جمله .ISI
توزیع گسترده مجله در سطح ملی و منطقهای و برای ایرانیان خارج از کشور
امید است با همراهی اساتید و متخصصان آب کشور ،مجله تحقیقات منابع آب بیش از پیش سیر تکاملی پیشرفت خود را طی نماید .با نظرات
سازنده خود هیئت تحریریه مجله را یاری نمائید.
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