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پيشگفتار
هيئت تحريريه مجله تحقيقات منابع آب ايران ،دوره دوم فعاليت خود را آغاز نموده است .مجله با چاپ  9شماره (بهار ،پائيز و زمستان) در سه سال گذشته و
چاپ چکيده هاي تفصيلي به انگليسي ،استاندارد جديدي را در نشر مجالت علمي -پژوهشي که قابل استفاده به صورت دو زبانه براي پژوهشگران و متخصصين
در کشور و منطقه باشد ايجاد نموده است .هيئت تحريريه بجز دبيري تخصصي و داوري مقاالت وظيف ه ويراستاري فني مقاالت را نيز بعهده داشته است .هر چند
که مجله سه همکار گرامي خود را در دوره جديد بدليل مشغله کاري در کنار خود ندارد ولي بقيه اعضا کما فيالسابق به اتفاق سه عضو جديد هيئت تحريريه
عزم خود را براي پيشبرد هر چه بيشتر مجله جزم نمودهاند .رئوس تص ميمات و اهداف هيئت تحريريه براي دوره سه ساله جديد به شرح زير ميباشد:
 يکسانسازي روال داوري مقاالت و تنوعبخشي به موضوعات مقاالت چاپ شده؛از کاستيهاي موجود ميتوان به سطح انتظارات متفاوت در داوري مقاالت در زمينههاي مختلف تخصصي مجله اشاره نمود .مضافاً مقاالت زمينه هيدروليک
قابلتوجه بوده اند که با توجه به رسالت مجله ،سعي خواهد شد در توزيع مناسب مقاالت در زمينههاي مختلف تخصصي تعادل بهتري برقرار گردد.
 جلب مشارکت بيشتر مولفيني که مقاالت آنها در مجله چاپ شده است؛روال نشريات بينالمللي ،داوري حداقل دو مقاله توسط مولفيني که مقالهشان چاپ ميشود ميباشد .بنابراين بايستي امکان استفاده از اين مشارکت را فراهم
ساخت.
 تقدير از تعدادي از اساتيد و متخصصين که وقت قابلتوجهي در داوري مقاالت مصروف داشتهاند،سعي خواهد شد که در قالب مناسبي تقدير از داوران فراهم شود  .در اينجا الزم است که از همه اساتيد و متخصصين محترم که با داوري مقاالت ،مجله را ياري
نموده اند بخصوص جناب آقايان دکتر قهرمان ،دکتر ثقفيان ،دکتر مريد ،دکتر کراچيان و دکتر شفاعي بجستان تشکر و سپاسگزاري نمود.
 تعدادي از اساتيد محترم با مجله همکاري نداشتهاند .راهکارهاي الزم جهت جلب مشارکت اين اساتيد فراهم خواهد شد. در رسيدن به هدف حداکثر  3ماه مدت داوري مرحله اول مقاالت و اعالم نتيجه به مولفين تالش خواهد شد .متوسط طول داوري مرحله اول در حال حاضرنزديک به شش ماه ميباشد که با هدف تعيين شده فاصله دارد.
 در ارتقا سطح علمي مقاالت تالش مضاعفي خواهد شد .قطعاً کاهش زمان داوري باعث دريافت مقاالت با کيفيت باالتري خواهد شد. در فرآيند ارسال و داوري مقاالت بصورت بهنگام ( ) on lineاز طريق اينترنت تالش خواهد شد .در برطرف کردن مشکالت مالي و ايجاد زيرساختها وسيستم کنترل کيفيت اين فرآيند تالش خواهد شد.
 در ارسال مجله تحقيقات منابع آب به خارج از کشور و کنسولگري هاي ايران اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد که بتوان از مشارکت و همفکري متخصصينخارج از کشور نيز برخوردار شد.
در رسيدن به اهداف فوق نيازمند به مشارکت و همفکري همه اساتيد و متخصصين آب کشور هستيم .الزم بذکر است که سومين کنفرانس مديريت منابع آب
ايران  53-52مهرماه  78در دانشکده مهندسي عمران ـ دانشگاه تبريز برگزار ميشود .موضوعات کنفرانس در زمينه هاي متنوعي طيف وسيعي از تحقيقات منابع
آب را در بر ميگيرد که توجه به مديريت جامع آب و آمايش سرزمين ،مديريت تقاضا ،مسائل اجتماعي -اقتصادي و محيطزيست و تغيير اقليم قابلتوجه
ميباشند .کنفرانسهاي دوساالنه انجمن با همکاري دانشگاهها مکان مناسبي براي تبادلنظرهاي پژوهشي و ايجاد زمينه هاي الزم براي ارتقا مقاالت علمي و
پژوهشي در مجله ميباشد  .از تعدادي از مقاالت ارسال شده به اين کنفرانس جهت تهيه مقاله علمي و پژوهشي و ارسال به مجله دعوت خواهد شد .از همه
اساتيد ،متخصصين و دانشجويان آب کشور براي حضور و مشارکت گسترده در اين کنفرانس دعوت بعمل ميآيد.
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