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

 18.00تا  17.00 ساعت : فضای مجازی اسکایپ کان :م 03/07/1400    تاریخ جلسه :        6  شماره جلسه :

 

 :جلسهاعضاء  -2

 حاضرین:

 بهمن یارقلی، محسن درودیانسیامک غالمی، جواد شفیعی،  نادر رضایی، آقایان  -

  شهره صدریخانم ها :  -

 

 : دستور جلسه -3

 بررسی درخواست های عضویت جدید در کمیته1-3

 در آبان ماه  "مخازن و رسوبات سدهاپایش کیفیت  "برنامه ریزی نهایی برای برگزاری کارگاه دوم 2-3

 

 خالصه مذاکرات : -4
را به اشتترا  ذااشتت د و از رزومه های افراد جدیدی که درخواست عضویت در کمیته محیط زیست داده اند  خانم صدریدر ابتدای جلسه 

 صوص عضویت افراد اعالم نظر ک  د. اعضای حاضر در جلسه خواست د تا در خ

نفتر  4میتان ز ا نظترا  را اعتالم کردنتد.اعضای حاضر ، درخواست ک  دذان عضویت در کمیته تخصصی صحیلیتتوجه به تجارب  و رشته با 

به شکل عضویت ناپیوستته پایرفتته شتد. محمد صالح برادارن سید حسین زمانی و  ،به ام کرمیقایان آعضویت  ،درخواس تک  دذان عضویت

 پایرفته نشد. با موضوع کمیته محیط زیست  تجارب و رشته تحصیلی ارتباط میزدان شمس ملکی بدلیل عدقای آ تعضوی
خصوص فعال نبودن اکثریت اعضای قدیمی کمیته تخصصی محیط زیست مه دس رضایی پیش هاد کردند تتا یتی نامته ای بته اعضتای در  

ا از این کمیتته تخصصتی ل تو نهآعضویت ، ی دهآنالین کمیته در سه ماه آصور  عدم شرکت در جلسا   اده شود درکمیته به ایشان ایالع د

 شد تا خانم صدری نامه را برای اعضای کمیته ارسال ک  د.مقرر خواهد شد. 

که دکتر یارقلی قبال ریز برنامه کارذاه و ستخ رانان را تهیته کترده  "پایش کیفیت مخازن و رسوبا  سدها "موزشی آم خصوص کارذاه دودر 

بتا کارذتاه ستوال ذتردد. نالین آانشگاه تربیت مدرس برای برذزاری دسیما در خصوص امکان همکاری با  مقرر شد تا ابتدا از خانم دکر، بودند

اعالم روز و تتاری  کارذتاه ، نالین در دانشگاه در صور  فراهم بودن امکان همکاری مشتر کالس های اتوجه به ذشایش دانشگاه ها و تراکم 

غیر ای صور  در خصوص همکاری مشتر  برای برذزاری کارذاه بتا شترکت در دانشگاه تربیت مدرس تعیین خواهد شد. بان ماه از یرف آدر 

 اقدام خواهد شد. ب آدیریت م ابع م

پیش نویسی ایشان ، مطالعه مشتر  اعضا در خصوص رهاسازی رسوب سدها در خصوص دکتر غالمی ادامه جلسه ماه ذاشته و پیش هاد در 

در ذتروه ایتن پتیش نتویس  نتد. ه اتهیه کرد " رسوبا  سدها تخلیه محیط زیستیارزیابی مطالعا   "با ع واناز شرح خدما  پیش هادی را 

مقرر شد تا اعضتای کمیتته هتر نتوع نظتر و برای ایالع اعضای کمیته به اشترا  ذاارده شده است. محیط زیست  یواتساپی کمیته تخصص

 بتان متاه نظترا  اعضتاآجلسه در . و در ذروه به اشتر  بگاارندیشرپیش هادی در خصوص این یرح پیش هادی مطالعاتی دارند در یک ماه پ

مادذی کردند تا یی ارائه ای مختصر در خصوص یرح فوق توضتیحاتی آتی اعالم آضمن دکتر غالمی برای جلس در جمع ب دی خواهد شد. 
 را به ایالع اعضا برسان د. 

 مصوبات این جلسه : -5

 تاریخ اجرا و ارائه تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف

 ک هفتهی 03/07/1400 خانم صدری دید به دبیرخانهاسامی اعضای پایرفته شده جاعالم  1

2 
ل تو و  نالیتنآاعضای کمتیته در جلستا  از درخواست نامه سال ار

 صور  عدم شرکت در جلسا  نها در آعضویت 
 ک هفتهی 03/07/1400 خانم صدری

3 
ب و رسوبا  مختازن آذیری برذزاری کارذاه دوم پایش کیفیت پی 

 سدها

 –صدری خانم 

 شفیعیقای آ
 ی دهآهفته دو  03/07/1400

 


