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

 18.00تا  17.00 ساعت : فضای مجازی اسکایپ کان :م 05/04/1400    تاریخ جلسه :        3  شماره جلسه :

 

 :جلسهاعضاء  -2

 حاضرین:

  صادق پرتانیبهمن یارقلی، سیامک غالمی، جواد شفیعی،  نادر رضایی، آقایان  -

 ،نگار طاووسی، شهره صدری خانم ها :  -

 

 : دستور جلسه -3

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

 

 خالصه مذاکرات : -4

 

دو روز و زماانی معااد   توجه به نظر هیات اجرایی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران در خصوص برگزاری کارگاه درا ب

نظار اعضاای ضاضار در باا تهیه شاد   دو روز پایش کیفی مخازن سدها در کارگاه  برگزاریبرنامه  ،یک ساعت و نیم

تاا  10در ساعت   (شم شهریورش) و ماه شهریور (دوم مرداد  )جلسه برگزاری کارگاه در روزهای شنبه او  ماه مرداد 

 صبح تایید شد   12

 19پاورپوینت های ارائه خاود را تاا  (دوم مرداد)ادامه جلسه مقرر شد ارائه دهندگان سخنرانی در روز او  کارگاه در 

 ارسا  نمایند   جهت بررسی تیرماه برای دکتر یارقلی
خانم فراهاانی وبینار از خانم صدری خواستند تا از  ادامه جلسه اعضا در خصوص برخی از مسائل در برگزاری کارگاه بصورتدر 

نیااز باه  ،نحوه دعوت از مدعوین ،اطالعاتی را کسب و در اختیار اعضا قرار دهد مانند سقف تعداد شرکت کنندگان در دبیرخانه

 گواهی شرکت در کارگاه برای شرکت کنندگان و غیره ،ثبت نام شرکت کنندگان

مچناین ساخنرانان موضاوعات ه مااده گاردد آطی یک هفته پوستر ر اطالع رسانی کارگاه قرار شد در خصوص پوستهمچنین 
 وری ارائه خود را برای درج در پوستر در اختیار خانم صدری قرار دهند  مح

ه پیش از برگزاری کارگاه در ایان خصاوص مقرر شد تا یک هفتخاتمه در خصوص دعوت از سخنران جهت افتتاضیه کارگاه در 

 اسالیدها و فرمت پاورپوینت در اختیار سخنرانان در اولین فرصت قرار گیرد  همچنین دستورالعمل تهیه   اقدام گردد 

 

 مصوبات این جلسه : -5

 تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف
تاریخ اجرا و 

 ارائه

 19/04/1400 05/04/1400 - پاورپوینت های ارائه سخنراناندریافت  1

تیآهفته یک  05/04/1400 خانم صدری پیگیری برگزاری کارگاه آموزشی آنالین 2  

 


