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 جنبه های زیست محیطی سدها های کمیتهنشستصورتجلسه 
 مشخصات جلسه: -1

 18.00تا  17.00 ساعت : فضای مجازی اسکایپ مکان : 01/03/1400    تاریخ جلسه :         2  شماره جلسه :

 

 :جلسهاعضاء  -2

 حاضرین:

 یمی، محسن درودیان بهمن یارقلی، سیامک غالمی، جواد شفیعی، مهدی عظ نادر رضایی، آقایان  -

 ، فرحناز سبزواریشیما شجاعی، شهره صدری خانم ها :  -

 

 : دستور جلسه -3

 برنامه ریزی نهای کارگاه آموزشی پایش کیفی مخازن سدها 1-3

 

 خالصه مذاکرات : -4

 

علای نوروزیاان ماورد بررسای قارار گرفات  قاای آبهنار یحیایی و عضویت خانم  ابتدای جلسه موضوع درخواستدر 

عضاویت باه  ،حضور فعال ایشان در جلسات و فعالیت هاای کمیتاه صورتدر بطور وابسته تایید شد  ایشان عضویت 

 واهد کرد پیوسته تغییر خ

 بآپاایش کیفای  موزشیآگاه موضوعات پیشنهادی جهت ارائه در کاربه نهایی کردن عناوین جلسه سالجاری ن یومد

موزشای اعضاای آزیر برای بخش اول کارگاه  خصوص عناوین موضوعاتدر داشت   اختصاص سدهامخازن  و رسوبات

 حاضر به توافق رسیده و پیشنهاد برای ارائه دهندگان نیز مورد بحث قرار گرفت  

 (دکتر یارقلی) مخازن سدها ت آباصول و مبانی پایش کیفی -

 (دکتر یارقلی ،دکتر غالمی ،خانم طاووسی) آبزیان و    ( -رسوبات -روش های اجرای برنامه پایش  )آب -

 (مهندس عظیمی  و مهندس شفیعی فر) شاخص های کیفی و منابع آالینده آب مخازن -

 (نالینآتیم پایش  ،دکتر یارقلی) 0n lineسیستم های پایش  -

 (مهندس نبوی ،مهندس عظیمی) CTDاصول و روش استفاده از  -

 (و سایر اعضای عالقمند دکتر یارقلی) مباحث نوین در پایش کیفیت آب مخازن -
موزشی در تیرماه سالجاری آابتدا یک کارگاه یکروزه  :با پیشنهاد اعضا مقرر شد ،با توجه به تنوع موضوعات در بخش اول کارگاه

ال ،شبیه سازی" موزشیآکارگاه ، برگزار و سپس در نیمه دوم سال بارای مخاازن سادها  "مشالاز  سالا ا تحلیل و عالج  خش  

 برگزار گردد 

قای دکتر یارقلی جهات آمقرر شد تا خانم صدری جدول موضوعات ارائه را همراه با اسامی ارائه دهندگان برای  ادامه جلسهدر 

باه دبیرخاناه  (تیرمااه 25تاا  19بین )موزشی آزمان برگزاری کارگاه مقرر شد تا همچنین تایید  و تکمیل نهایی ارسال کنند  

 کمیته جهت هماهنگی های الزم اعالم گردد  

 

 مصوبات این جلسه : -5

 تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف
تاریخ اجرا و 

 ارائه

1 
نالین آموزشی آبرگزاری کارگاه زمان پیشنهادی اعالم 

 به دبیرخانه کمیته
 جاریهفته  01/03/1400 خانم صدری

جاریماه  01/03/1400 صدریخانم  نالینآ موزشیآبرگزاری کارگاه پیگیری  2  

 


