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رشکت آب و فاضالب مشهد، حامِی تولید و انتشار نرشیه علمی آب و توسعه پایدار
گروه تحقیقات و فناوری رشکت آب و فاضالب مشهد 

گزارش

که  نشریاتی  جایگاه  موجود،  علمی  نشریات  میان  در 

بتوانند تجربیات کاربردی دست اندر کاران حوزه اجرایی آب 

و فاضالب را به شیوه ای علمی به نظر سایر کارشناسان و 

فرهیختگان برسانند و یا بستر هایی که امکان تبادل اطالعات 

و  آورده  فراهم  پیش  از  بیش  را  دانشگاه  و  میان صنعت 

و  آب  حوزه  کارشناسان  دانش  روزآمدی  سبب  همچنین 

راستا،  همین  در  می نمود.  ضروری  بسیار  گردد،  فاضالب 

شرکت آب و فاضالب مشهد پیرو عقد تفاهم نامه همکاری 

بین آبفا مشهد و دانشگاه فردوسی در تاریخ 1390/09/12، 

آن  بر  شرکت،  این  علمی  سیاست های  تحقق  هدف  با 

پایدار  توسعه  و  آب  ترویجی  علمی  دوفصلنامه  از  تا  شد 

حمایت نماید. این مهم، با اخذ مجوز از شرکت مهندسی 

معاون  و  عامل  مدیر  حمایت های  کشور،  فاضالب  و  آب 

مستمر  پیگیری های  و  وقت  انسانِی  منابع  و  برنامه ریزی 

دفتر تحقیقات سرانجام در تاریخ 1392/07/01 تحقق یافت 

و اولین قرارداد رسمی بین دو طرف با موضوع »حمایت 

از چاپ و انتشار دوفصلنامه علمی- ترویجی آب و توسعه 

پایدار« در تاریخ مذکور منعقد شد. پس از انتشار موفق 

این همکاری  اولین شماره و دریافت بازخوردهای مثبت، 

دو سویه با حمایت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

و تالش کلیه دست اندرکاران ادامه یافت و منجر به عقد 

دو قرارداد همکاری دیگر به صورت مستمر گردید که در 

جدول زیر به اختصار بدان ها اشاره گردیده است.

 
مدت قرارداد تاریخ قرارداد ردیف 

 ماه ۲۴ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ ۱
 ماه ۲۴ ۱۱/۰۸/۱۳۹۴ ۲
 ماه ۳۰ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ ۳
 ش�ره از این نرشیه با ح�یت مادی و معنوی ۱۳تاکنون  

رشکت آب و فاضالب مشهد منترش گردیده است. 

واالی  هدف  تحقق  منظور  به  همکاری،  مدت  این  طی 

تا  اول  شماره های  اجرایی،  و  علمی  دستاوردهای  اشاعۀ 

دهم این نشریه با حمایت شرکت آب و فاضالب مشهد و 

به تیراژ 1000 نسخه، به صورت هدفمند در سطح مراکز 

علمی و اجرایی تأثیرگذار و مرتبط با بخش آب و فاضالب 

در سراسر کشور به صورت رایگان توزیع گردید. این مراکز 

کشور،  آب  منابع  مدیریت  شرکت  »استانداری ها،  شامل 

کلیه شرکت های آب منطقه ای کشور، شرکت مهندسی آب 

و فاضالب کشور، کلیه شرکت های آب و فاضالب شهری و 

روستایی، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با بخش 

آب، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها، ادارات 

کل حفاظت محیط زیست استان ها، دفاتر مدیریت آب و 

خاک و فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان ها، شرکت های 

مشاور در رسته آب، پیمانکاران مرتبط با رسته آب، شرکت 

تولیدکننده  کارخانجات  استان ها،  صنعتی  شهرک های 

تجهیزات مرتبط با صنعت آب و فاضالب، گروه های مهندسی 

عمران، منابع طبیعی، کشاورزی و بهداشت در دانشگاه ها 

و کتابخانه های آن ها« بودند؛ و پس از آن به منظور رعایت 

شماره  از  هزینه ها،  کاهش  و  زیست محیطی  مالحظات 

الکترونیکی و  به صورت  این نشریه صرفاً  بعد،  به  یازدهم 

در   http://jwsd.um.ac.ir نشانی  به  سایت  در  انتشار  با 

اختیار عموم عالقمندان قرار داده شد. در حال حاضر نیز 

با راه اندازی صفحه اینستاگرامی به نشانی jwsdfum@ پل 

ایجاد  مخاطبین  دسترسی  سهولت  برای  جدیدی  ارتباطی 

شده است.

سهولت  منظور  به  نیز  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  در 

دسترسی کارکنان به این نشریه و همچنین بهره مندی سایر 

در  نشریه  این  تمامی شماره های  فایل  مخاطبین عالقمند، 

  http://rd.abfamashhad.ir زیرپورتال تحقیقات به نشانی

به صورت مستمر به روزرسانی گردیده و قابل دسترس عموم 

می باشد.

در حال حاضر شرکت آب و فاضالب مشهد مفتخر است که 

پس از گذشت بالغ بر شش سال همکاری مشترک و موثر با 

دانشگاه فردوسی مشهد به ویژه گروه علوم و مهندسی آب، 

تعداد 13 شماره از این نشریه منتشر گردیده و در اختیار 

عالقمندان حوزه آب و فاضالب قرار گرفته است و امید است 

توانسته باشیم برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر علم و 

عمل در حوزه آب و فاضالب، گام های موثری برداریم.


