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 . مقدمه و هدف1
 

اطمینان حاصل نمايد که  خود یهادستورالعمل راهنماها و میتا با تنظ کوشدیم( ICOLDبزرگ ) یسدها یالمللنیب ونیسیکم

هسته  ،هاتهی. کمشوندساخته می یو اجتماع یطیمحستيز داريپا یهاروش مبتنی برو  یاقتصاد و منيا طيشرا در در دنیا سدها

 فعال تهیمک 28 یدارا ونیسیکماين (، 2020حال حاضر ) درعملکرد سدها هستند.  و تیثبت وضع یبرا ICOLDاقدامات  یاصل

 اي اتينشر ريها و سابولتن هیته یموضوعات خاص برا یمطالعه بررو را در راستایعضو متخصص  600از  شیبباشد که می

 هايی برای جامعه جهانی سد ارائه دهند.در قالب دستورالعمل ی راتجربه و دانش جهان گردهم آورده تا جلسات یبرگزار

 یبرا ،کیفیت و ارزشمندبا  یهاانتشار بولتن جهتبلکه به ه، گسترداطالعات تبادل  به دلیل ايجاد امکاننه تنها  هاهتیکم یتفعال

را  ICOLD ساس، بنیان و اهاتهیکماعظای  مشارکت تیفیتنوع و ک .است یضرور اریبزرگ بس یسدها یالمللنیب ونیسیکم

 .دهندمی لیتشک

و  بازده ارتقاو  ICOLD یهاتهیکم یفن یهاتیو فعال تیری، مدساختار شتریب سازیهمگونسند  نیهدف ا

 یرا برا دستورالعمل نیا ،های ملی کشورهای عضونمایندگان کمیته، دین منظور. بباشدمی هاآن اثربخشی

 .اندارائه نموده اهتهیکم هایتیو فعال ختارسا

 

 . تعریف کمیته1-1
 

تاسیس  ديد خود، کمیته جديدبا صالح بسته به نیاز و اندتومی بزرگ یسدها یالمللنیبکمیسیون »، ICOLDنامه باتوجه به اساس

 «.نمايد

ه دانش و داوطلبان ، به صورتمختلف یکشورهاکمیته ملی کارشناس است که هر کدام از  ستیب حداقل از متشکل تهیکمهر 

آخرين  اسنادی شامل فهرستی از ،کار خود انيگذارند و در پایخاص به اشتراک م یموضوع موردخود را در  اتیتجرب

موضوعات  یتادر راس را المللیهای متداول بینشتجارب عملی و رو ای ازخالصههای علمی در سطح جهانی و همچنین پیشرفت

 ايها شستن در یمقاالت ايبه صورت گزارش  و در برخی موارددر قالب بولتن  حاًیمستندات ترج نيا. کنندیم هیته خاص

 .شوندیم ارائه زین ICOLD یهاکنفرانس

 

 . نوع کمیته1-2
 

 پذير است:، تشکیل دو نوع کمیته امکانICOLDنامه و قوانین مطابق اساس

 کمیته تخصصی 

 ژهيو هتیکم "ad hoc" 
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به  ،ادامهدر  .باشدمیيکسان  مطرح شده است، سند نيدر ا ی کهبه جز موارد تهیدو نوع کم نيا ماهیتها و یژگي، ویطور کلبه

 .شودمی پرداخته هاآن و هدف تهیکم نوع هر یریگشکل ها درتفاوت

 

 های تخصصیکمیته. 1-2-1

 نيشوند. ایم لیتشک رهی، رسوب و غکیدرولی، هیبتن یمانند سدها یموضوع کل کيپرداختن به  یبرا تخصصی یهاتهیکم

 گیرند.شکل میمصوب،  یمل تهیعضو از هر کم کي با عموماً، یمل تهیکم نيچند یندگينمابا هدف ايجاد ها تهیکم

 

 "ad hoc" ژهيوهای کمیته. 1-2-2

بندهای  ايدها س یدر مهندس حوریموضوع م ايحادثه خاص  کي بروز مانند "ژهيو ماموريت"يک  انجام ه منظورب ژهيو یهاتهیکم

 .ی هستندخاص یمل تهیمکاز  یندگيبدون توجه به نما ،از متخصصانها گروهی اعضای اين کمیته. شوندمی لیتشک کوتاه

 

 (Terms of Reference) فیشرح وظا. 1-3
 

( معین و ToR) فيشرح وظادر راستای تحقق موارد ذکر شده در  "ad hoc" ژهيو یهاتهیکمو  تخصصی یهاتهیکمفعالیت 

و همچنین اصول مدون و  ه اهداف اصلیهر کمیته دربردارند فيشرح وظاکند. ها را مشخص میمصوبی است که ماموريت آن

 است. ICOLD یمجمع عمومهای تايید شده توسط روش

 ریی، هرگونه تغتصويبز اباشد. پس  بزرگ یسدها یالمللنیب ونیسیکم اندازو چشم تيمطابق با مأمور ديبا تهیهر کم شرح وظايف

 سیتوسط رئ ته،یکم سیعضو و رئ یکشورها یمل یهاتهیکم ندگانينما و بررسی پس از مشورت ديبا فيشرح وظا در قابل توجه

ICOLD است  نممک فيشرح وظا یجزئ راتیی، تغیجلسات مجمع عموم نیبدر فاصله حال،  نيارائه شود. با ا یبه مجمع عموم

 د.نشو رفتهيذپ تهیکم سیتوسط رئ ،عضو یکشورها یمل یهاتهیکم ندگانيپس از مشورت با نما و شنهادیپ ICOLD سیتوسط رئ

 

 ها. سازوکار کمیته2
 

 ها. تشکیل کمیته2-1
 

 ندگانيشورت نمامبا  است کهبزرگ  یسدها یالمللنیب ونیسیکم سیرئ به عهدهها تهیکم تشکیل، ICOLD نامهاساس بر اساس

 گیرد.صورت می یدر مجمع عموم یرسم بيتصو و عضو یکشورها یمل یهاتهیکم
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تواند پیشنهاد خود را میبداند،  مفیدرا  "ad hoc" ژهيويا  های ملی، تشکیل يک کمیته تخصصی وهرگاه يکی از اعضا و يا کمیته

بايست یم – ICOLDرئیس پس از مشورت با  -تهیکم سیرئ ها،اعالم کند. پیش از تشکیل رسمی کمیته ICOLDبه رئیس 

آن کمیته  سرئیس و نائب رئینام  نیهمچن و گان عضونمايند یکشورهانام  شرح وظايف، که دربردارنده ،درخواست خود را

 دهد.ارائه  یبه مجمع عموم باشد،می

تواند نیز می ICOLD یدفتر مرکز با اين حالنوشته شود،  تهیکم یاعضا ايو/  سیتوسط رئ شرح وظايف ترجیح بر آن است که

 تیفعال هاتهیکم نيکه در ا یندگانينما ی، ناممجمع عموم بيمنتخب پس از تصو یکشورها یمل یهاتهی. کمآن را ارائه دهد

 شوند. ديیتأ یمجمع عموم توسط ی، بايدرأ دادن امکان و معرفیاز  نیز پیش تهیکم یفرد ی. اعضاکنندیم اعالمرا  داشت،خواهند 

فرا خوانده  شاناي انتصاب از و حمايت موافقت یبرا د،نشویاز آن انتخاب م تهیکم سینائب رئ و سیکه رئ یکشور یمل تهیکم

دگی از هیئت به نماين ی در کمیته،رأ حق عضو بدونبه عنوان را ، نائب رئیس خود ICOLD سیرئهمچنین ممکن است . شودیم

 .نمايدمنصوب رئیسه 

 

 ی يا ساير شرايط ويژهموارد اضطرار. 2-1-1

 یجمع عمومجلسه متشکیل از  پیش تهیکم شروع کار يکو  لیکه مستلزم تشک ويژه طيشرا ريسا اي یموارد اضطرار در خصوص

 نییتع نتخب،م یاز اعضا کيهر  یمل تهیرا منوط به توافق کم تهیکم نيا یو اعضا سیتواند رئیم ICOLD سیاست، رئ یبعد

 .ارائه شود یبعد یمجمع عموم در ی،رسم بيتصو یبرا ديبا میتصم ني. انمايد

 

 ساختار . 2-2
 

 "ad hoc" ژهيو یهاتهیکم اعضای که یدرحال ،هستند ICOLD عضو یمل تهیکم نيچند نمايندگان از متشکل تخصصی هایتهیکم

 کنند.می یبررس ی کشور خودمل تهیکم به طور مستقل ازرا  یخاص تیوضع ايموضوع 

 ت از:اس متشکل ICOLD هایتهیکمساختار 

 رئیس 

 سیرئ بئان 

 ضا:اع 

 د.ناظر باشنمت ايفعال  عضوتوانند یمکه  هستند یمل یهاتهیکم گانندينما ،های تخصصیکمیتهی اعضا 

 های خاصی در راستای موضوع يا رويدادی هستند.ه دارای تخصص و توانمندیهای ويژی کمیتهاعضا 

 شونددعوت می گريد ياتنشر ايبولتن  کي تهیه مشارکت در یبراکه  هستند همکار: متخصصانی در يک حوضه خاص یاعضا. 
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مشورت  پس از دي( باآن های ملی عضو، نائب رئیس يا کمیتهسیرئ تغییر)از جمله  تهیکم کيو ساختار  بیدر ترک رییهر گونه تغ

 ارائه شود. یدر مجمع عموم ICOLDئیس توسط ر ته،یکم ئیسعضو و ر یکشورها یمل یهاتهیکم ندگانينما با

 

 اعضا .2-2-1

تواند درخواست می ملی کمیته. هستند اعضای آن ،نمايندمی شرکت تخصصی کمیته يک در رسمی طوربه که ملی هایکمیته

پس از  یتهرئیس کم پذيرش، صورت در. معرفی متخصص جديد را به همراه رزومه ايشان به رئیس کمیته تخصصی ارسال نمايد

 .نمود خواهد ارسال مرکزی دفتر و ICOLD شده را به رئیس ارسال پیشنهاد ،تأيید

 

 اعضای متناظر. 2-2-2

 مانند مزايای تمامی از و شوندمیگرفته  نظر در متناظر اعضای عنوان باشند، بهنمی جلسات در قادر به شرکت اعضا که از برخی

 د.شون تأيید رئیس کمیته توسط بايد متناظر اعضای. هستند برخوردار مشارکت و تألیف کاری، اسناد به دسترسی

 

 اعضای همکار. 2-2-3

فته پذير عمومی مجمع تصويب شده و با درخواست ICOLD رئیس توسط ،کمیته برای يک همکار عضو يک موارد، برخی در

 .کنندکمیته تخصصی فعالیت می در ملی، هایکمیته نمايندگان در کنار همکار اعضای شود.می

 

 هاکمیته در جوان مهندسان

 در آنها فعال رکتمشا خود، به خصوص هایفعالیت تمام در جوان مهندسان مشارکت از بزرگ یسدها یالمللنیبکمیسیون 

 يک همکار عضو عنوان به را جوان مهندس يک ،خود اعضای بر است عالوه ممکن ملی هایکمیته. کندمی پشتیبانی هاکمیته

 هایفعالیت در شرکت برای که جوانی مله مهندسانج از شود نمايندگان خود را،توصیه می ملی هایبه کمیته. دهند پیشنهاد کمیته

ICOLD  اشندمشارکت داشته ب صورت فعالبهآنها  ماموريت و در نمايندمشتاق هستند، در چندين کمیته تخصصی عضو. 

 

 هان فنی دعوت شده به کمیتهامتخصص

تهیه  برای را خود تجارب و نمايد استفاده همکار عضو عنوان به فنی متخصص يک از دلیلی، کمیته تخصصی بخواهد هر به اگر

رئیس  ا تايیدب تنها بلکه ،ملی هایکمیته ارتباط و عضويت در به نیاز بدون کارشناسانی چنین کند، تقويت خاص نشريه يک

ICOLD ،ناي از توانمی. شوندمی انتخاب عمومی مجمع تصويب وعضو  یکشورها یمل یهاتهیکم ندگانينما مشورت 

 .عمل آوردبه دعوت ،کمیته دوره ماموريت آنتمام  يا محدود مدتيک  برای متخصصان
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 ماموریت تمدید . مدت دوره یا2-3
 

 پس ،(ICOLD) بزرگ سدهای المللیبین کمیسیون توسط شده تشکیل "ad hoc" ژهيوکمیته تخصصی و يا  نامه،مطابق اساس

 . شد خواهد منحل سال شش از پس حداکثر ياو  ،آن به (ToRشده ) محول وظايف انجام از

 زمان تايید زا سال شش در پايان انحالل گزينه ديگری نیز وجود دارد که کمیته پس از ،ICOLD مصوب عملکرد بر اساس شیوه

 حال در کار تکمیل مأموريت ه روز شده حاویب شرح وظايفبا  تواند درخواست تمديد آن را همراهعمومی، می مجمع توسط

 شودمی توصیه. يدارسال نما عمومی مجمع وعضو  یکشورها یمل یهاتهیکم ندگانينما ،ICOLDرئیس  جديد، به اهداف يا انجام

 قرار دهد. تمديد خود برنامه در را جديد و نائب رئیس انتخاب رئیس ،کمیته

 

 . جلسات2-4
 

اهداف شرح وظايف  زمینه رد را خود کار پیشرفت و آيند هم گرد نشست سالیانه بار در سال در حداقل يک هاکمیته رودمی انتظار

(ToRارائه ) ايمیل،  مانند)اه دور نرم افزارهای از ر از طريق هاکمیته جلسات، بین اين زمانی شود در بازهتوصیه می .دهند

 خود اختصاصی گذاریاشتراک توانند از فضاهایکه در اين راستا می بپردازند ( به تبادل اطالعاتغیره و های ويديويیکنفرانس

ه صورت مجازی خود را ب د و همچنین در صورت تمايل در فضاهای مناسب ديگر مالقات يا جلساترنبهره بب ICOLDتارنمای  در

 .برگزار کنند

 .وجود دارد عمومی مجمع ارائه در جلسه ها برایبرخی کمیته کار از پیشرفت احتمال درخواست گزارش

 تسهیل داکثر تالش خود برایحو  دارندرا بر عهده  های کمیتههجلس تمامی و مديريت اداره مسئولیت ،کمیته رئیس نائب و رئیس

 رسمی مشتمل بر گزارش پیشرفت هاینشست تمامیجلسه صورت. بستبه کار خواهند  را نظر، اتفاقبیشترين  با گیریتصمیمدر 

 گیرد. قرار مرکزی دفتر اختیار در بايد اهداف شرح وظايف، تحقق در راستای کار

 

 . زبان 2-5
 

 در کمیته، هایهجلس طول در. باشدمی فرانسوی و انگلیسی ها،کمیته کار رسمی ، زبانICOLD قوانین و نامهاساس با استناد به

 ترجمه مکانا بايد ICOLD دبیرکل درخواست، صورت در. شود ارائه میزبان توسط ترجمه همزمان نیز است ممکن لزوم، صورت

 فراهم سازد. کنفرانس برگزارکننده کمیته با هماهنگی در را
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 کنگره یا سالیانه نشست در تخصصی هایکمیته های. فعالیت3
 

  کار اتمام و اندازیراه های. کارگاه3-1
 

از شرح  مشخصی هایبخش انتهای و داابت در را آموزشی های، کارگاهICOLD سالیانه هاینشست در هاشود کمیتهتوصیه می

 .کنند برگزار ها،بولتن سازیشامل آماده وظايف خود،

 

 کار: یاندازهرا یهاکارگاه 

 

به اشتراک  ICOLD عضایا خود را با شرح وظايف کند تاکارگاهی آغاز می برگزاری با را خود کار تهیهر کم، جلسه نیدر اول

ها و سخنرانی با اهروزه، همر نیم به صورت هاکارگاه اين .نمايندوگو خاص گفت اهداف و دانش وضعیت و درباره بگذارد

 شوند.در نظر گرفته می آزاد بحث و رسمی هایارائه

 

 کار:اتمام  یهاکارگاه 
 

 کند.یبرگزار م ICOLD اعضای همه به دانش انتقال به منظور کارگاه يک مجدداً تهیکم ،(بولتن) نهايی گزارش تکمیل از پس

 کمیته و مرکزی دفتر به انهسالی نشست يا کنگره از قبل ماه سه حداقل و تعیین کمیته رئیس توسط هاکارگاه اين سخنرانان و برنامه

 د.نشو ذکر کنفرانس برنامه عمومی و مجمع نهايی کار دستور در تا اعالم کشور میزبان ملی کمیته برگزارکننده

 حق کنگره، يا سالیانه نشست در ديگر کنندگانهمه شرکت. هستند تخصصی هایکمیته اعضای از الزاماً، نه اما عمدتاً، سخنرانان

 .دارند را هاکارگاه در شرکت و حضور

 از قبل های اتمام کارشود کارگاهتوصیه می .شوندمی برگزار تخصصی هایکمیته جلسات روزهای از بعد يا قبل هاکارگاه اين

نهايی  گزارش و ارزيابیها گیریبرگزار شود تا بر اساس مالحظات بیان شده در کارگاه، نتیجه های تخصصیکمیته جلسات

 د.نروزرسانی شوبه

 

 سالیانه هایدر طول نشست هاتهیکم . جلسات3-2
 

کنندگان روز تا دو روز است. شرکت مین نیب، ICOLDکنگره  ايانه یدر نشست سال یتخصص یهاتهیکم هایهجلس معموالً مدت

و  همکار ی(، اعضااندی معرفی شدهمل تهیتوسط کم کهها آن نيگزيدر صورت وجود جا اي)ها کمیته یاعضا ،هاهجلس اين در

متعهد  ها،تهیکننده در جلسات کمافراد شرکت تمامی. باشدمی تهیکم سیرئ تايیدمنوط به  در جلسه، ناظران حضورناظران هستند. 
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محرمانه را  ICOLD تارنمای در تهیکم مشترک یدر فضا قرار گرفتهاز جمله اسناد  ،غیرعلنی یو اسناد کارها سينوشیپ شوندمی

 نگه دارند.

 کار شرفتیپ هایگزارش. 3-3
 

رت درخواست هیئت رئیسه و يا حتی در صو انهیخود را در نشست سالانجام شده  هایتیفعال اي کار شرفتیگزارش پ دياها بکمیته

 شرفتیساعت گزارش پ 24ظرف  ديبا تهیکم سیکنگره، رئ ايانه ینشست سال طی تهیجلسه کم انيد. در پانارائه ده به دفعات بیشتری،

 د.کن آماده یدر مجمع عموم عيتوز یرا براکار 

( نيگزيفراد جاا ايو متناظر،  اصلی، اعضا )سیرئ بئنا، وقت کمیته سیرئ ضور يا عدم حضورح ستیشامل ل کار شرفتیپ گزارش

 نشاندر جدول  ،اندکه کارگاه برگزار کرده يیاعضا ازجمله از اعضا در طول سال کيمشارکت فعال هر  ن،یهمچن. و ناظران است

را در  یکارگاه یهاتیکار و فعال شرفتی، از جمله پماتیها و تصماز بحث یاخالصهکار، بايد  شرفتیگزارش پ. داده خواهد شد

 برداشته باشد.

 مطالعه نيا شرفتیپ گزارش ديموضوع خاص است، با کيموظف به مطالعه  "ad hoc" ژهيو اي تخصصی تهیکم کيکه  یهنگام

 ارائه دهد.ی بعدی مجمع عموم ، درقبل یمجمع عموم را از تاريخ

که به آن محول  یتير مأمورد یراتییتغيا  مطرح کند را دهدیکه انجام م هايیمايل است سواالت مهمی درباره فعالیت یاتهیاگر کم

به دفتر  یمجمع عموم خيو حداقل سه ماه قبل از تار نمايدکار ذکر  شرفتیدر گزارش پ یطور رسمبهآن را  ديباد دهد، شنهایشده پ

 .ردیارسال کند تا در دستور کار قرار گ یمرکز

به  تواندیر شده، مهمانطور که در باال ذک شود،یارائه م گرانيو د یرسم ندگانيکار که صرفاً جهت اطالع نما شرفتیگزارش پ

 اي تهیکم سیئتوسط ر یدر مجمع عموم اي وبه دستور کار اضافه  مهیارسال شود تا به صورت ضم یبه دفتر مرکز ،یصورت کتب

 . شود قرائتآن  یاعضا گريد

 

 . حضور اعضا3-4
 

، ضروری بزرگ یسدها یالمللنیب ونیسیکم یتخصص هایتهیکم بهترعملکرد  ه منظورب هاهدر جلس حضور و شرکت فعال اعضا

کشور ه ملی کمیت یریجلوگ در صورتمگر ) باشدداشته  یموجهریغ بتیغ یدر دو جلسه متوال تهیکم یاز اعضا یکياگر است. 

و دفتر  ICOLDرئیس به  ديباکمیته  سی، رئ(تخصصی خود تهیبا کم عضو و تماس و مکاتبه مستمر آن وی از حضور زبانیم

 ود.ارسال ش مربوطه یمل تهیکمی به انه بعدینشست سالدر  آن عضو نيگزيجا تا درخواست معرفی اطالع دهدمرکزی 
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 یمجمع عموم. 3-5
 

 .دنشو بيتصو یمجمع عموم ها بايد توسطآن یو اعضا فيشرح وظا ،هاکمیته لیتشک

 .هندارائه د ICOLDيا دبیرکل  سیکار خود را با درخواست رئ شرفتیپ تهیکم نيممکن است چند ،یمجمع عموم طیدر 

دستور کار قرار  و به موقع در شود شنهادیپ ICOLD سیتوسط رئ اگراعضا(، يا  فيشرح وظادر ) هاتهیکمدر  راتییتغاعمال 

 .باشدمی یمجمع عموم یمنوط به رأ، ردیگ

 

 تخصصی  یهاتهیتوسط کم منتشر شده داسن. ا4
 

 . انواع سند4-1
 

های خود و شرح وظايف کمیته فعالیت را بر اساس رهیو غ هابیانیه، یها، مطالعات موردها، گزارشبولتن ی مانندها اسنادتهیکم

 ا توجهب و استيف شرح وظا شده در فيتعر اهداف دربردارندهکه  استبولتن  کنهايی ي جهیموارد، نت شتریکنند. در بیمنتشر م

 پردازد، منتشر شود.می موضوع آن مختلف یهابه جنبههرکدام  يا چند جلد که دو درتواند یم ،هر موضوع متن در حجمبه 

 

 . اقتباس اسناد و تایید انتشار4-2
 

ارائه  فنی یهاکل بولتنبه ش ی،عموم مجمع در ديیو تا یپس از اخذ را ،یتخصص یهاتهیکم يیبه عنوان کار نها یکتب یهاگزارش

( document ICOLD) رگبز یسدها یالمللنیب ونیسیکم سند عنوان به ،یعموم مجمع تايید از پس اسناد نيا .شوندیم

 بيبه تصو یمومعکه توسط مجمع  یاسناد ستی اادآوري. الزم به شودیم انید شد که شرح آن در ادامه بندر نظر گرفته خواه

 خواهند شد.شناخته ن تیبه رسم ICOLD به عنوان سند ،نرسند

 تهیکم اعضای ، چهاندمشارکت داشته هاآن تالیفدر که  را ، حقوق نويسندگانیICOLDبه عنوان سند  در نظر گرفتن اين اسناد

 .خواهد شد آورده بولتن يا نشريه یدر ابتداها نقض نخواهد کرد. نام آن، نباشند يا باشند

 

 حق چاپمالکیت و . 4-3
 

 یسدها یالمللنیب ونیسیکمبه منحصراً متعلق  رسند،می ICOLD یمجمع عموم به تصويب ها کهتهیه شده توسط کمیته اسناد

، تأيید شده است یمجمع عموم توسط که مستقل يک ويراستار با نامه شخص ثالثتوافق از طريقتواند می ICOLDهستند. بزرگ 
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مشارکت  ه همکارسنديبه عنوان نو اً شخص که یرادافنام کند و یرا حفظ م سندهيحقوق کامل نو ICOLDرا منتشر کند. اسناد 

 شود.ذکر می نیز اند،داشته

از  ICOLD خواهد شد. فيتعر یانتشارات شرکت نامه بادر توافق آمارهای استفاده شده در اسناد،و  ري، تصاوونحقوق مت

استفاده  خود نمودارها اي ريتصاو از ايشان بتوانند تاکند حمايت می اندنموده تولیدرا  نمودارها اي ريتصاوخودشان که  متخصصانی

 .نمايند

 

 . مراحل انتشار اسناد4-4
 

 پذيرد:انجام  ديبا ري، مراحل زیرسم یهااز جمله بولتن، سنديک انتشار  برای ،تهیکم در راستای آمادگی

 بزرگ یسدها یالمللنیب ونیسیکمی مشاوره به دفتر مرکز یسند را برا سينوشیپ یکینسخه الکترون ديبا کمیته سیرئ (1

 نمايد.ارسال )دبیرکل( 

 به یرکزم، توسط دفتر یبعد ی، حداقل چهار ماه قبل از مجمع عمومتايیدو در صورت  شودمی یسند بررس سينوشیپ (2

 30مدت  دربولتن  سينوشینظرات خود را در مورد پتا شود یخواست مدر یمل یهاتهیشود. از کمیم ارسال یمل یهاتهیکم

با  پس از مشورت ،تهیکم سی. رئنمايندارسال  یبه دفتر مرکز رونوشت کي هبه همرا برای رئیس کمیته مورد نظر، روز 60تا 

 شرکت یتهی کمجلسه بعدبرای مشورت و بررسی بیشتر در  تا کندی دعوت مل تهیکم ندهينما از تواندی، مICOLD سیرئ

 نمايد.

با  ها را، آنسينوشیپ یو به روزرسان یبررس یو در صورت لزوم برا نمايدمی افتيرا در یمل هایتهیکم نظرات ،تهیکم سیرئ (3

 گذارد.یبه اشتراک م تهیکم یاعضا ريسا

درخواست  بعدی راشده  یزيرانه برنامهیسال نشستبولتن در  سينوشیارائه پ یبرا تمام کارکارگاه ا کبرگزاری ي ،کمیته سیرئ (4

 شنهادی، پدر مجمع عمومی هاتهیشده کم یزيراز جلسات برنامه پیش تاريخ برگزاری کارگاه که است ترجیح بر آن کند.می

 شود. 

 قرار دهد. یدر دستور کار مجمع عمومرا  سينوشیپ ی )دبیرکل( بايد گزارش تايیددفتر مرکز (5

 راتییتغ نیاز بهکند. اگر یم رسانیبه روز تمام کارکارگاه ا ايجاساس نظرات و نتسند را بر سينوشیدر صورت لزوم پ تهیکم (6

اصالح سند الزم  یراب بیشترید. اگر تالش مانیم باقی یدر دستور کار مجمع عموم تصويب آن شنهادی، پباشددر سند  یاندک

 موکول شود. یگريجلسه د حذف و به کار دستوراز  شنهادیپ درخواست کند تا تواندیمکمیته  سیئ، رباشد

 .  کنددهد و سند را معرفی میمیقرار  یدستور کار مجمع عمومرا در سند  سينوشیپ ICOLD سیرئ (7

 شود.  گیری میایر ICOLDی به عنوان سند رسم آنانتشار  رای تايید وب یمجمع عمومدر  (8

نظر ديتجد یبراتواند آن را می ICOLD سی، رئکنددرخواست را  سند تردقیق ی، بررسیریگایاز ر پیش، یمل تهیکم يکاگر  (9

 . ددهبگیری يا دستور رای و بازگرداند تهیبه کم



 

12 

 (ICOLDالمللی سدهای بزرگ )کمیسیون بین

بر اساس ند تا کسال ار یبولتن را به دفتر مرکز« يینها سينوشیپ» ديباکمیته  سی، رئیمجمع عموم در موافق ایپس از ر (10

 شود. بيو تصو یبررسی، مجمع عموم مباحثو  تهیجلسه کم تمام کار،کارگاه ا يینظرات نها

 ( بارگذاریICOLD) بزرگ یسدها یالمللنیب ونیسیکمتارنمای فروش در  حقیقی ضوابطبراساس  ديبا يینها سينوشیپ (11

 . شود

ل( سا کي)کمتر از  در مدت مشخصآن  ان برای ترجمهداوطلب با ديبا یدفتر مرکز اي تهیباشد، کم بولتنترجمه نیاز به اگر  (12

  های الزم را انجام دهند.هماهنگی

 اياز فرانسه  ری)غ های ديگررا به زبان هاتهیکم ، نشرياتICOLD شده توسط نییتع طيتحت شرا توانندی، میمل یهاتهیکم (13

 ی( ترجمه کنند.سیانگل

 د.نا بفروشترجمه شده ر یها، از جمله نسخهICOLD اسناد اجازه ندارند گريد هاینهاد اي یمل هایتهیکم يک از چیه (14

 

 سازی نشریات. جزئیات آماده4-5
 

 یبندصفحه. 4-5-1

 یمرکز دفتردرخواست کند.  ICOLDمناسب چاپ آن را از دفتر مرکزی « قالب»يک سند، کمیته بايد  تهیهپیش از شروع 

اپ، چ ای ICOLDی مجمع عموم در ائهار یبرا تهیه نشده باشند،مناسب بندی صفحه در قالب وکه را  یاسناد

 .نخواهد پذیرفت

 

 ترجمه .4-5-2

 باشد.ی يا انگلیسی میفرانسوبراساس زبان مطالعات انجام شده، مسئول ترجمه بولتن به  تهیکم سیرئ

دفتر مرکزی  نی. همچنردیگبان خود کمک زب ویفرانس ی انگلیسی يااز اعضا تواند در صورت امکان،می ترجمه یبرا تهیکم سیرئ

عضو ریغ نامتخصصا يداوطلب  یمل یهاتهیکمجمله از  ی ديگریهانهيگز تواندیم( ICOLD) بزرگ یسدها یالمللنیب ونیسیکم

 .را برای ترجمه معرفی کند

 

 . دسترسی به اسناد4-6
 

. در تسیمجاز ن یتوسط مجمع عموم یرسم بياز تصو پیش ،هاتهیخارج از محدوده کم یکار سند اي سينوشیپ چیهتوزيع 

 سیرئ میتصم یروپ ،اعضا و ناظران نیبسند  وزيعاز ت ( پیشNDAعدم افشا ) یهانامهموارد خاص، توافق یبرخ یبرا ازین صورت

 .شودکمیته آماده می
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بزرگ قرار  یسدها یالمللنیب ونیسیکم یدر تارنما «نويسپیش»يا « خام»عنوان نسخه  اها ببولتن ،یمجمع عموم ديیپس از تأ

 .فتدین ریبه تاخ ICOLD یمل هایتهیکم یبه اعضا تا انتشار اطالعات رندیگیم

 

 هایت و نقش کمیتهمسئول. 5
 

 . رئیس کمیته5-1
 

 های زير است: که شامل مسئولیت داردرئیس کمیته، به طور کلی هدايت و رهبری کمیته را برعهده 

 ؛اعضا اتفاق نظر بینايجاد يکپارچگی و ، از جمله بازنگری آن تعريف وظايف کمیته و 

  هیئت رئیسه  یرسم هایهدر جلسشرکتICOLD گزارش ارائه  تخصصی پیش از نشست سالیانه و هایهتیکم و روسای

 ؛تهیکم یاعضا با شده بحث یموضوعات اصل

 ؛فيوظا قسیمو ت هاآن مشارکت بندیجمعاعضا،  یهاتیفعال یریگیپ 

  ها؛گردآوری دستاوردهای آن محتوا و فيتعر، یآموزش یهاکارگاه برگزاری شنهادیپارائه 

  ؛اعضاتوجه به مشارکت و  تهیکمپیروی از پیوستگی ساختار 

 سیبه رئ اعالم عدم حضور اعضا ICOLD رسانی العاط ی، به منظورمتوال در دو جلسه اعضاغیرموجه  بتیغ، در صورت

 ؛نيگزيجافرد  برای معرفیمربوطه  یمل تهیکمبه 

  ؛تهیهر جلسه کم جلسه بعد ازصورتو خالصه  کار شرفتیگزارش پارائه 

  ی؛قبل از مجمع عمومی انجام شده در صورت درخواست هاتیفعالپیشرفت گزارش ارائه 

  ی با دفتر مرکز های الزمیهماهنگ ی و انجامسیانگل ايترجمه بولتن به زبان فرانسه  شرفتیاز پاطمینانICOLD. 

 

 . نائب رئیس کمیته5-2
 

عدم  لیبه دل يا کند. در صورت لزومیم همکاری کمیته سیرئ با 1-5ی بیان شده در بند هاتیو مسئول وظايفدر  سیرئ نائب

 .گیردمیبه عهده های ايشان را نائب رئیس مسئولیت، رئیس کمیته حضور

 

 های ملی. کمیته5-3
 

 ، از جمله:دارندبر عهده  ICOLD یهاتهیکم موفق هایفعالیتدر نقش مهمی  یمل یهاتهیکم

 ی؛ تخصص یهاتهیکمهای جلسات يا فعالیتدر  گان خودندينمافعال  حضور و تأيید بررسی 
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  سیبا رئهمکاری ICOLD گزين مشکالت و مسائل مربوط به کمیته، از جمله جاي خصوص در تخصصی تهیکم و رئیس

 کردن عضو در مواقع لزوم؛

 سی و نظرخواهی.با اعضای متخصص خود در زمینه مربوطه، برای برری شنهادیپ یهابولتن سينوشیپگذاری اشتراک 
 

 ها. اعضای کمیته5-4
 

 به شرح زير است:  هاتهیکم یاعضا یتمسئولوابسته است. آن  یبه تعهد اعضا ICOLD یهاتهیکم تیقموف

 ؛تهیکم هایفعالیتها و جلسات، کارگاه مشارکت و حضور فعال در 

  طالعات موردی؛مای خود در يافتن باشگاه منطقه و یمل هتیکمدرخواست همکاری از 

  یفن یها، از جمله بولتننشرياتو ترجمه ويرايش نگارش، مشارکت در. 

 

 هاتهیتوسط کم ICOLD یندگینما. 5-5
 

 یمال تيو حما یرسم تشکیالتخارج از  هاینشست درشرکت  اي یعموم یهاسمپوزيمها و کنفرانسجلسات،  یبرگزار

ICOLD های ملی نمايندگان کمیتهتوسط  ی کهخاص در مواردمگر  ،ممنوع است ی اين کمیسیونرسم ندگانيبه عنوان نما

 .تايید و تصويب شود کشورهای عضو
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 (ICOLDالمللی سدهای بزرگ )کمیسیون بین

 . پیوست6
 

 های فنی. قالب بولتن6-1
 

چاپ به  یبرا و تهیه "BALKEMA" بزرگ یسدها یالمللنیب ونیسیکممورد تايید توسط ناشر  هابولتن قالب مناسب نگارش

 است رفتهگقرار  یو مل ی تخصصیهاتهیدر دسترس همه کم قالب نيانتخاب شده است. ا در سراسر جهان ICOLDاز  یندگينما

 استفاده شود.از آن  ICOLD هایبولتن سينوشیپ شروعز ا ديبا و

 د:ناعمال شو در متن بايستی ريز قوانین، ICOLDاسناد  یهاپروژه ريسا یبرا

 

 متن .6-1-1

  :فونتMS Unicode ARIAL 

  11: شماره حروفاندازه 

 

 حاشیه .6-1-2

   :مترمیلی 31فاصله از باالی صفحه 

   :متر میلی 33فاصله از پايین صفحه 

   :مترمیلی 35فاصله از سمت چپ 

   :مترمیلی 35فاصله از سمت راست 

 

 تصاوير .6-1-3

 اسکن شده با فرمت  هایشکل ايبه صورت عکس  ديبا ريتصاوJPG شوند. در اسناد نمايش داده  

 وکار رفته اطمینان حاصل نمايد به یهاعکسبايد از کیفیت  تهیکم سیرئ ICOLD را  مذکور یهاحق استفاده از عکس

 د.دار

 زبان  هر دو بهبايد ، دی که در متن به تصاوير اشاره دارناعداد اي حروفکار رود. به تصاويردر  دينبا یمتنيا کلمه  چیه

 باشند. یسیفرانسه و انگل

 نیز سازیکوچکشوند تا پس از  یطراح گرافیکیبه صورت  ديبلکه با بیايند صورت اعداد کسریبه  ديها نبااسیمق 

 بمانند. یمعتبر باق


