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

 18.00تا  17.00 ساعت : فضای مجازی اسکایپ کان :م 06/06/1400    تاریخ جلسه :        5  شماره جلسه :

 

 :جلسهاعضاء  -2

 حاضرین:

 سیامک غالمی، جواد شفیعی،  نادر رضایی، آقایان  -

 شهره صدری ،فرحناز سبزواری نگار طاووسی،خانم ها :  -

 :غائبین
  اطالع قبلی موجهبا  –بهمن یارقلی و محسن درودیان قایان آ -

 

 : دستور جلسه -3

دریافت نظرات در خصوص  و  "پایش کیفیت مخازن و رسوبات سدها "ارائه گزارش برگزاری کارگاه اول  1-3

 برگزاری کارگاه دوم

 نهاد در خصوص ارائه های تخصصیکمیته و پیش تیآبرنامه ریزی برای جلسات  2-3

 

 خالصه مذاکرات : -4

پاای  کیفیات مخاازن و رساوبات "از همکاری اعضا در برگزاری موفق کارگاه اول ابتدای جلسه مهندس رضایی در 

خبر دادناد. حاضر نیز از دریافت بازخوردهای مثبت از طرف شرکت کنندگان در کارگاه اعضای تشکر کردند.  "سدها

به تناوع باا ی  (پیوست)در ادامه خانم صدری ضمن اشاره به خالصه گزارشی که از برگزاری کارگاه فوق شده است 

خصوص برگازاری در اشاره کردند. همچنین نهادها و سازمان های مختلف  ی مختلف ایرانشرکت کنندگان از شهرها

فرصات برگازاری  ایشاان هار زماان  ،باودهری کارگاه با دکتر یارقلی توجه به اینکه محوریت برگزا کارگاه دوم نیز با

دم پشتیبانی های مناسب برای برگزاری کارگاه نیز صاحبت عضمن در خصوص ر د داشتند کارگاه برگزار خواهد شد.

گیری های فراوان بارای ردیافات لیناک فضاای و پی اعالم همکاری اولیهب ایران علیرغم آع شرکت مدیریت مناب، شد

متاسفانه فضای مجازی را در اختیار این کمیته قرار ندادند و اگر همکاری خانم دکتار سایما ، مجازی برگزاری کارگاه

وم کمیتاه اینرو برای برگزاری کارگاه داز برگزاری کارگاه با مشکل جدی مواجه میشد. از دانشگاه تربیت مدرس نبود 

به پیشنهاد اعضا مقرر شاد تاا نیاز به اطمینان بیشتری از در اختیار داشتن فضای مجازی و پشتیبانی های  زم دارد. 

 دبیرخانه مرکزی برسد.  این مساله طی نامه ای به اطالع

ه نیز خانم مهندس سبزواری پیشانهاد دادناد تاا از اسااتیدی ینده کمیتآجلسات ماهانه سخنرانی ها در خصوص در 

خصصاین شد ایشان با شناختی کاه از ننادین نفار از اسااتید و متقرار خارج از کمیته دعوت برای سخنرانی نمایند. 

تخصصای  برای ارائهشفیعی مهندس ب دارند برای دعوت به سخنرانی در جلسات ماهانه کمیته دعوت نمایند. آحوزه 

ن شارکت آکاه در  باین المللای موزشایآصصای دوره تخ) و میکروپالساتیک هااپالستیک ها مدیریت در خصوص 

 مادگی کردند. آاعالم  به همراه دکتر یارقلی (داشتند

 "در پایین دست رودخانه ها رسوبات مخازن سدهارها سازی ثر ا"در خصوص  انتها دکتر غالمی پیشنهاد دادند تادر 

از طار  شد تا ایشاان ناارنوی مختصاری ر قرم .مشترکی در کمیته انجام گیرد مطالعهالقمند با همکاری اعضای ع

پی کمیته برای اطالع سایر اعضا به اشتراک بگذارند تاا اعضاای عالقمناد در ایان مطالعاه باا آاولیه را در گروه واتس 

 محوریت دکتر غالمی همکاری نمایند. 
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 مصوبات این جلسه : -5

 تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف
تاریخ اجرا و 

 ارائه

1 

پااای  "نامااه گاازارش برگاازاری کارگاااه اول ارسااال 

باه دبیرخاناه  "کیفیت مخاازن و رساوبات سادها

 مرکزی

 هفتهیک  06/06/1400 صدریخانم 

2 

رساوبات مخاازن رهاا ساازی ثار ا "ع موضاوطر  

در کمیتاه  "در پاایین دسات رودخاناه هاا سدها

باارای مشااارکت اعضااای عالقمنااد در مطالعااه 

 مشترک

یندهآجلسه ماه تا  06/06/1400 غالمیدکتر قای آ  

 

  :پیوست

 "پایش کیفیت آب و رسوبات مخازن سدها"گزارش برگزاری کارگاه آموزشی 

که در تاریخ دوم مرداد با همکاری پژوهشکده  "مخازن سدهاآب و رسوبات  تپایش کیفی "در کارگاه آموزشی 

از متخصصان و دانشجویان مرتبط با رشته نفر  96محیط زیست و  مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، 

نفر از شرکت کنندگان نام و مشخصات خود را در وبینار درج  40شرکت داشتند. های منابع آب و محیط زیست 

براساس دریافت اطالعات نمودند که نتیجه جمع بندی حضور شرکت کنندگان از دانشگاه ها و سازمان ها و ادارات 

  ت:به قرار زیر اسدر طول برنامه کارگاه آموزشی 

استان های  ن مشاور، شرکت های آب منطقه ای وشرکت کنندگان عمدتا از دانشگاه ها، شرکت های مهندسی

 اسامی ارگان ها و دانشگاه هایی که در این وبینار شرکت داشتند به قرار زیر است: بودند.مختلف 

 اه هادانشگ-1

 –دانشگاه صنعتی شریف  –دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  –دانگشاه تربیت مدرس  –دانشگاه گلستان  -

دانشگاه  –دانشگاه قم  –دانشگاه علوم پزشکی گناباد  –دانگشاه شهید بهشتی  –دانشگاه فردوسی مشهد 

انستیتو فیزیک  - دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی –دانشگاه صنعتی اصفهان  –دانشگاه ارومیه  -گنبدکاووس

 دانشگاه تهران – دانشگاه هومبولدت برلین

 و مدیریت منابع آب )بخش دولتی( شرکت های آب منطقه ای -2

  –مازندران  -فارس –هرمزگان  –شرکت آب منطقه ای نهارمحال و بختیاری 

 شرکت مدیریت منابع آب ایران - شیالت استان کردستان - شرکت آب و فاضالب بوشهر

 شرکت های مهندسی مشاور و بخش خصوصی -3

 -خانه آب ایران  -مهندسین مشاور  ر  -شرکت خدمات مهندسی جنوب -مهندسین مشاور سامان آب سرزمین

انجمن مهندسی سواحل و  -مهندسی مشاور مهاب قدس -مهندسین مشاور یکم -شرکت مشاور کمیاب گستر جنوب

 شرکت پای  تجهیز – شرکت صدرآب نیرو ارومیه - دریایی ایرانسازه های 
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به ارائه سخنرانی پرداختند.   جنبه های زیست محیطینفر از اعضای کمیته تخصصی  5در این کارگاه طی دوساعت، 

مهندس محمد نگار طاووسی،  سد از: دکتر بهمن یارقلی، دکتر سیامک غالمی، خانم مهنددناین سخنرانان عبارت بو

 اد شفیعی. ومهدی عظیمی و مهندس ج

 ارائه شده است . 1موضوعات مطر  شده توسط هر یک از اساتید کارگاه در جدول شماره 

 

 "پای  کیفیت آب و رسوبات مخازن سدها"برنامه کارگاه آموزشی 

 سخنران زمان موضوعات

 12تا  10مرداد ماه ساعت  2شنبه    روز اول کارگاه

اصول و مبانی پایش کیفیت آب مخازن 

 سدها

10:30 – 

10:10 

 دکتر بهمن یارقلی

 -)آبروش های اجرای برنامه پایش 

 (آبزیان 

11:00 – 

10:30 

دکتر سیامک  -خانم مهندس نگارطاووسی 

 غالمی

شاخص های کیفی و منابع آالینده آب 

 مخازن

11:30 – 

11:00 

مهندس جواد  -مهندس محمد مهدی عظیمی

 شفیعی فر

 پرسش و پاسخ
12:00 – 

11:30 

 با حضور ارائه سخنرانان

 

با این کمیته  که در برپایی این کارگاه آموزشی  پژوهشکده محیط زیست و  مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

تخصصی همکاری داشت و ضمن در اختیار گذاشتن فضای مجازی و همچنین پشتیبانی فنی در طول برگزاری 

   دادند.ل ضبط شده این کارگاه را در آدرس اینترنتی در اختیار اعضا و دسترسی عموم قرار یفاکارگاه، 

RIWEM_IRCOLD__0727f2de-977b-453b-8ed4-f7ab52d11b16.mp4 - Google Drive 

 می گردد.تصاویری نیز از صفحه کارگاه آموزشی در ادامه ارائه 

 

https://drive.google.com/file/d/1jCNw6pwuJk_whnHE1HXj83U-G9btBTGF/view
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 تصاویری از کارگاه آموزشی در فضای مجازی ارائه شده

 :رسانی عمومی شده استفوق در سایت خبری زیر به اطالع  خبری برگزاری کارگاهگزارش 
 

http://www.envnew.ir/?p=630 

 

 

http://www.envnew.ir/?p=630

