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پيشگفتار
سخن هيات تحريريه اين شماره به دو مطلب مهم اختصاص يافته
است:
 سومين کنفرانس دو ساالنه انجمن علوم و مهندسي منابع آب با
عنوان مديريت منابع آب ايران از  32لغايت  32مهر در تبريز
برگزار گرديد .اين تالش حرفهاي که تعامل بين انجمن علوم
مهندسي آب ،دانشگاه تبريز و شرکت آب منطقهاي آذربايجان
شرقي را دربرداشت ،يکبار ديگر استاندارد جديدي را در حرکتهاي
ملي مديريت منابع آب به نمايش گذاشت .اکنون با گذشت چهار
سال از اولين گردهمايي و استقبال قابل توجهي که از سوي اقشار
مختلف دانشگاهي ،کارشناسان و محققين و مديران اجرايي از آن
صورت گرفته اين کنفرانس نهادينه شده و در واقع به يکي از
محافل و کانونهاي تبادل دانش و تجربه درباره مديريت منابع آب
در سطح ملي تبديل گرديده است .در اين همايش بخش عمده
مقاالت بهصورت مشترک از سوي دانشجويان و اساتيد تهيه شده
بود ،ليکن در جريان ارائه مقاالت در جلسات کنفرانس ،حضور
اساتيد کمرنگ بود که اميد است در همايشهاي بعدي شاهد
حضور گسترده اساتيد محترم باشيم .ظرفيتسازي کيفي نيروي
انساني که بعنوان يکي از چالشهاي مهم مديريت جامع منابع آب
در اين کنفرانس مطرح شد ،نيازمند راهبري اساتيد با سابقه،
مشارکت و طي نمودن مراحل ارتقاء علمي توسط اساتيد جوان
است که يکي از ارکان آن حضور در مجامع علمي ميباشد.
همچنين انتظار ميرود اين روند ،حضور مديران آب کشور را نيز در
سطوح مختلف و بهصورت گسترده به همراه داشته باشد تا جريان
تبادل و انتقال دانش و فناوري به سمت کاربردي شدن به شکل
مطلوب برقرار گردد .هيات تحريريه مجله تحقيقات آب در اين
فرصت از کليه دستاندرکاران گردهمايي ،ارائه دهندگان مقاالت،
هيات داوران ،هيات علمي ،دبيرخانه کنفرانس به ويژه جناب آقاي
دکتر حسنزاده دبير محترم گردهمايي و همچنين از پشتيباني
کنندگان بويژه دانشگاه تبريز و شرکت آب منطقهاي آذربايجان
شرقي صميمانه تشکر و قدرداني مينمايد.
مجله تحقيقات منابع آب از ارائهدهندگان مقاله در کنفرانسهاي ملي
و بينالمللي بخصوص ،کنفرانس مديريت منابع آب ايران دعوت
مينمايد که با توسعه مقاالت ارائه شده خود در اين کنفرانس و ديگر
کنفرانسهاي ملي و بينالمللي ،دستاوردهاي پژوهشي خود را در
قالب مقاالت ،دستاوردهاي حرفهاي خود را بصورت يادداشت فني به
مجله ارسال دارند .الزم به ذکر است که سياست انجمن و مجله در
انتشار يادداشت فني ،اشاعه دستاوردها و روشهاي علمي است که
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ابعاد حرفهاي ،کاربردي و مهندسي دارد و الزم است در قالب و
ساختار تعريف شده يادداشت فني ارائه گردد.
 پنجمين گردهمايي جهاني آب با مشارکت شوراي جهاني آب و
دولت ترکيه در استانبول در تاريخ  33-61مارس  3002برگزار
خواهد شد .اين گردهمايي که از سال  6221هر سه سال يکبار در
يکي از قارههاي جهان تشکيل ميگردد بعنوان بزرگترين رويداد
آب در سطح بينالمللي شناخته شده است .گردهمايي معموالً در دو
سطح سياسي و کارشناسي سازماندهي ميشود .سطح سياسي
اجالس پنجم با حضور تعدادي از سران جهان ،اجالس وزرا،
اجالس نمايندگان مجالس و همچنين شهرداران از سرتاسر جهان
تدارک ديده شده و هماکنون تهيه پيشنويس اسناد و بيانيههاي
ذيربط با تشکيل جلسات آمادگي در نقاط مختلف دنيا در حال
تکميل و تدوين ميباشد .انتظار ميرود بيش از  32هزار نفر در
سطوح مختلف در اين رويداد جهاني شرکت نموده و آنرا به يک
المپياد بزرگ مديريت منابع آب تبديل نمايند .متأسفانه با مراجعه
به سايت گردهمايي مشخص گرديد که مشارکت علمي ايران در
اين کنفرانس بسيار کمرنگ ميباشد ،در حالي که با توجه به
پتانسيلهاي موجود در کشور ،حضور موثر و مفيد در سطح گسترده
امکانپذير ميباشد.
هيات تحريريه مجله شرکت متخصصين ،مديران و شرکتهاي آب
کشور را در چنين گردهمايي مهمي که به تدوين سياستگذاريها و
مشارکت بين دول جهاني در زمينه آب ميپردازد قوياً توصيه
مينمايد.
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