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نو به اعضا، مختصری در خصووص نتوایآ آخورین جلسوه هیوات  در ابتدای جلسه مهندس رضایی ضمن تبریک سال

اجرایی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران با حضور روسا و دبیران کمیته صحبت کردند. در جلسه فوو  کمیتوه جنبوه 

، اعالم آمادگی نمود که کارگاه آموزشی در فضوای مجوازی را در 1399های زیست محیطی ضمن ارائه عملکرد سال 

قورار گرفتوه و قوول  اسوتببالار نماید. برگزاری کارگاه آموزشی کمیته از سوی هیات اجرایوی موورد برگز1400سال 

 همکاری داده شد. 

در ادامه خانم صدری از اعضا خواستند تا فرم زمان بندی و موضوع سخنرانی های پیشنهادی جلسات ماهانه را  برای 

 . سال جاری تکمیل و در گروه واتس آپ کمیته ارائه دهند

آقای مهندس درودیان اعالم کردند که در نیمه دوم سال آمادگی خواهند داشت تا در یکی از جلسات ماهانه کمیتوه 

رویکرد و روش شناسی انجام مطالعات بررسی وضعیت کیفی  "با عنوان  تهیهدر خصوص روند تهیه تالیفات در دست 

آقوای دکتور گزارشی ارائه داده و نظرات اعضا را در خصوص مباحوث دریافوت دارنود. " مخازن سدها ناشی از سیالب

مطالعوات کیفوی منوابب آب "در خصووص ماه کمیتوه سوخنرانی خرداد  مادگی نمودند تا در جلسهآاعالم یارقلی هم 

 ارائه دهند . "کشور تانزانیا IDBحوضه آبریز 

 1398با توجه به اینکه کمیتوه در سوال در ادامه در ارتباط با برگزاری کارگاه آموزشی آنالین در سالجاری بحث شد. 

بوا  "ب و رسوبات مخازن سودهاپایش کیفیت آ"برنامه ریزی های مبدماتی را برای برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان 

لذا پیشنهاد شد تا دکتر یارقلی باردیگر سرفصل های دوره آموزشی را در گوروه  انجام داده بود،همکاری دکتر یارقلی 

 . اعضا در خصوص میاحث و همکاری در کارگاه اعالم نظر نمایندواتس آپ کمیته به اشتراک بگذارند تا 

ور شدند که با توجه به اینکه در کارگواه هوای آموزشوی آنالیون، غالبوا در خصوص زمان کارگاه، مهندس رضایی یادآ

ساعت عالقه به ماندن در فضای آنالین را ندارند، لذا برنامه ریزی کارگاه به نحووی باشود  3شرکت کنندگان بیش از 

 که زمان طوالنی نشده و در صورت نیاز به زمان بیشتر، کارگاه دو روزه برگزار گردد. 

غالمی در خصوص فعال نبودن اعضای کمیته در مباحث پیشنهاد دادنود توا بوه گوروه واتوس آپ اعضوای آقای دکتر 

قدیمی کمیته مانند دکتر شیعتی و مکنون نیز اضافه گردد. همچنین پیشنهاد دادند تا اعضا بوا بوه اشوتراک گوذاری 

 ر گروه را فراهم آورند. اخبار زیست محیطی مربوط به اهداف کمیته امکان بحث و تبادل نظر کارشناسی د
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 تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف
تاریخ اجرا و 

 ارائه

1 
اخذ پیشنهاد اعضا در خصوص موضوع سخنرانی هوای 

  ماهانه کمیته و زمان بندی آن
 دو هفته آتی 04/02/1400 خانم صدری

2 
نهایی کردن سرفصول هوای کارگواه آموزشوی پوایش 

 آب و رسوبات مخازن سدها کیفیت
 04/02/1400 دکتر یارقلی

هفته  یکطی 

  آتی

 04/02/1400 خانم صدری تعیین زمان برگزاری کارگاه آموزشی باپیشنهاد اعضا 3
طی یک هفته 

 آتی 

4 
پیگیری اضافه نمودن اعضای قدیمی بوه گوروه واتوس 

 آپی کمیته 

 -خانم صدری

 مهندس رضایی
04/02/1400 

طی یک هفته 

ی آت  

 


