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پیوست: دارد

معاونین محترم پژوهشی دانشگاهها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع: درخواست مشارکت و حمایت از چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

سالم علیکم ؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و احترام به استحضار می رساند به دنبال برگزاری موفقیت آمیز سه دوره کنگره علوم و 
مهندسی آب و فاضالب ایران که از سوی انجمن آب و فاضالب ایران و مشارکت دانشگاههای تهران، صنعتی اصفهان و شیراز 
به ترتیب در بهمن ١٣٩٥ ،آبان ١٣٩٧ و آذر ١٣٩٩ برگزار شد، چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران با 
مشارکت دانشگاه قم، دانشگاه علوم پزشکی قم و شرکت آب و فاضالب استان قم در تاریخ ١ تا ٣ آذر ١٤٠١ در دانشگاه قم 

برگزار میشود.
با عنایت به اینکه این کنگره یکی از بزرگترین گردهمائی های خبرگان دانشگاه و صنعت در حوزه آب و فاضالب است 
بدینوسیله از جنابعالی درخواست می شود که ضمن موافقت با حمایت معنوی از برگزاری کنگره (با صدور مجوز استفاده از 
لوگوی آن دانشگاه/مرکز)، با اطالع رسانی این رویداد علمی به اساتید و پژوهشگران محترم و دانشجویان آن دانشگاه، از آنان 
برای مشارکت فعال در برگزاری این کنگره و برنامه های آن که شامل سخنرانیها و میزگردهای تخصصی، ارائه مقاالت، 
کارگاههای تخصصی، کلینیک صنعت، بازدیدهای تخصصی و نمایشگاه جانبی(با تاکید بر محصوالت فناور و  دانش بنیان) 

می باشد دعوت به عمل آورید. پوستر کنگره نیز به پیوست ارسال می شود. ضمنا مهلت ارسال مقاالت تا ٥ مهرماه است.
با توجه به اینکه برگزاری هرچه موفق تر این کنگره منوط به همراهی مجموعه های مختلف فعال در این حوزه است، 
خواهشمند است در ارتباط با امکان حمایت معنوی پشتیبانی از برگزاری کنگره و همچنین مشارکت در نمایشگاه جانبی 
 www.iwwa-conf.ir اعالم نظر فرمایید. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت همایشهای انجمن به نشانی

مراجعه و یا با دبیرخانه کنگره یا انجمن به شماره ٣٨٧٣٤٠٧٣-٠٢٥ و یا ٨٨٣٩١٣٩٠-٠٢١ تماس بگیرید.
بدیهی است حضور هرچه فعال تر دانشگاهها و مراکز پژوهشی در حوزه بهداشت و درمان موجب غنای بیشتر علمی کنگره 
شده و با توجه به اینکه براساس سوابق کنگره های قبلی، بیش از نیمی از شرکت کنندگان از کارشناسان و مدیران حوزه آب 
و فاضالب خواهند بود، گام بزرگی درجهت رفع نیازهای جامعه و دستگاههای اجرایی برداشته خواهد شد. قبال از همکاری 

صمیمانه جنابعالی در برگزاری شکوهمند این رویداد علمی سپاسگزاری می نماید.




