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

 18.00تا  17.00 ساعت : فضای مجازی اسکایپ مکان : 01/05/1401    تاریخ جلسه :         4 :شماره جلسه 

 

 :جلسهاعضاء  -2

 حاضرین:

 پهلوان ، بهنام کرمی،لقیزابراهیم  ،حسن لیبرادران، محمد ، صالح محسن درودیان سیامک غالمی،  نادر رضایی، آقایان

 شهره صدری خانم ها : 

 

 : دستور جلسه -3

 تصمیم گیری در مورد عضویت اعضای جدید کمیته-1

 در سالجاریپیشنهادی و سخنرانی های ماهانه  موزشیآبحث در خصوص برگزاری کارگاه های  -2

 

 خالصه مذاکرات : -4

اموین  28طور  سووا د در در ابتدای جلسه آقای مهندس رضایی با اشاره به نامه ارسالی از دبیرخانه در خصووص  

ه ودر گورخود را از اعضا خواستند تا سوال های  ،در چین 2024کنگره کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ در سال 

مهنودس قوای آپس از جمع بندی بورای دبیرخانوه ارسوال گوردد  ینده ارسال کنند تا آواتساپی کمیته طی دو هفته 

 محیط زیست (راهبردی)یک ژارزیابی استراترویکرد  :درودیان سوال زیر را مطر  کردند

مطور  کورده و ن ور یت دو نفر به نام های حسن فراهوانی و ایموان جلیلوی را در ادامه خانم صدری درخواست عضو

اعضای حاضر را درخصوص پذیرش عضویت این افراد خواستند  با توجه به ارتباط سابقه کاری و مدرک تحصیلی این 

فعالیوت ر همکاری دوابسته پذیرفته شود، سپس در صورد حضور و  لهاد شد تا ابتدا عضویت شان به شکافراد، پیشن

 های کمیته، عضویت شان به حالت پیوسته تغییر خواهد کرد  

قای دکتور غالموی و دکتور یوارقلی کوه آوری دو کارگاه پیشنهادی برای سالجاری از آمهندس رضایی ضمن یادقای آ

موضووعاد سوخنرانی هوا و خواستند تا زمانی را برای برگوزاری کارگواه اعوالم کورده و پیشنهاد دهندگان دو کارگاه 

دکتر غالمی تاکید کردند که برگزاری کارگواه پیشونهادی ایشوان بوا همکواری قای آ پی گیری نمایند سخنران ها را 

 اعالم کردند   قای دکتر زلقی تمایل خود را برای همکاری با دکتر غالمیآدیگر اعضای کمیته امکان پذیر است  

ینودها و برناموه هوای آفر"دو موضوع  لقیزقای دکتر آ ،ر ارتباط با سخنرانی های تخصصی هر ماهانتهای جلسه ددر 

 قوای دکتورآمچنوین ه را برای سخنرانی پیشونهاد دادنود  "بریزآمدیریت یکپارچه حوضه  "و  "مدیریت خشکسالی 

قرار شد که خانم صدری برناموه ریوزی  دادند  را "تغذیه گرایی سد کبودوال "ارائه ای با عنواننیز پیشنهاد حسن لی 

 د ینده انجام دهنآها برای ارائه سخنرانی های پیشنهادی را برای ماه های 

 

 مصوبات این جلسه : -5

 تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف
تاریخ اجرا و 

 ارائه

1 
برنامه ریزی تاریخ سخنرانی های ماهانه با موضووعاد  -

 قای دکتر ذلقی و حسن لیآپیشنهادی توسط 
 01/05/1401 صدریخانم 

ماهانه جلساد 

 تی آ

2 
امووین کنگووره  28وری عنوواوین سوووا د بوورای آجمووع 

ICOLD در چین 
 01/05/1401 صدریخانم 

دو هفته طی 

 ینده آ

 


