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عناوین فعالیت های انجمن
تشکیل جلسات هیئت مدیره✓

پژهشی هیدرولیک  -انتشار نشریه علمی✓

برگزاری کارگاه های آموزشی ✓

برگزاری شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران✓

رایباجراییطرح ارائهوارومیهدریاچهاکوسیستمبرمیانگذرجادهاثراتبررسیپروژهدرانجمنمشارکت✓
موردنظراصالحیراهکارهای

پیگیری ثبت اتحادیه آب در کمیسیون انجمن های علمی ✓

تالش برای رفع موانع تاسیس نظام مهندسی آب و تصویب آن در هیئت دولت✓

رانراه اندازی مجدد وب گاه انجمن هیدرولیک ایران و راه اندازی درگاه اینترنتی جهت تسهیل در پرداخت کارب✓

راه اندازی کانال تلگرام انجمن✓



عناوین فعالیت های انجمن
آبصنعتهایهمایشوهاکنفرانسازمعنویحمایت✓

سیویلیکاسایتدرهیدرولیککنفرانسمقاالتکردننمایهجهتنامهتفاهمعقد✓

حقوقیاعضایجذبجهتدرتالش✓

آباتحادیهقالبدرآببامرتبطعلمیانجمن هایهمکاریباآبملیکنگرهبرگزاریایدهازحمایت✓

متقاضیموسساتوشرکت هابرایاختصاصیآموزشیدوره هایبرگزاری✓

موجودهایخالءرفعوانجمنطرفازعمرانیطرح هایبرنظارتیقراردادهایعقدامکانبررسی✓

انجمنتخصصیهایکمیتهفعال سازیجهتدرتالش✓

جدیددورهتحریریههیئتانتخابوایرانهیدرولیکنشریهتحریریههیئتانتخاباتبرگزاری✓

Journal)انگلیسیزبانبهاهوازچمرانشهیددانشگاهبامشترکمجلهانتشار✓ of Hydraulic Structures)



مهم ترین مص وبات هیئت مدیره
نوانعبهیاسیمهدیدکترآقایوهیئت مدیرهریاست عنوانبهنمینمنتظریمسعوددکترآقای•

به مدیصامیرآقایهمچنین.شدندانتخابخزانه دارعنوانبه سلطانیجابردکترآقایونایب رئیس
.شدندانتخابدبیرعنوان

.شدتعیینشهریورماه16و15ایرانهیدرولیککنفرانسدورهشانزدهمینبرگزاریتاریخ•

:شدندانتخابزابلدانشگاهبامشترکنشریهبرایزیرعناوین•
ایرانآبمهندسیپژوهش های•
ایرانآبمهندسیفناوری هایوعلومپژوهش های•

وصدیکمبلغبهتومانهزاربیستویکصدویکصدمبلغازجدیدسالدرآموزشیدوره هایهزینه•
.یافتافزایشتومانهزارپنجاه ویکصدوتومانهزاربیست



مهم ترین مص وبات هیئت مدیره
(جمنانمحترمدبیر)صمدیدکترآقایسویازجلسهتنظیماتودبیرخانهامورکهشدمقرر•

.گرددتنظیم

Journalمجلهمسئولمدیربهنامه ایشدمقرر• of Hydraulic Structuresجهت
.گرددارسالقبلیتفاهم نامهمفادومجلهعملکرداخذبرایمشترکجلسهبرگزاری

تیجهنوفرمایدتهیهراارومیهدریاچهاحیاستادباهمکاریسازوکاربراهیمیدکترشدمقرر•
.گرددپیگیریصفرزادهدکتراقدامات

رگزاربتیرماهچهاردهمتاریخدرآن،اولمرحلهشدمقرروافتادتعویقبههیدرولیکالمپیاد•
شدخواهد



مهم ترین مص وبات هیئت مدیره
.شدائهارمعمارپوردکترآقایوکیالنه ایدکترآقایحضورباپانزدهمکنفرانسمالیگزارش•

عیتوضباآنمطابقتوشدهارائهگزارشارزیابیبهنسبتانجمنمحترمخزانه دارشدمقرر
(پانزدهمسکنفرانتبلیغاتووبگاهمسئول)توکلیدکترآقایانهمکاریباانجمنمالیحساب

.نماینداقدام(انجمنمحترمریاست)منتظریدکترو

شورایسالیانهعادیعمومیمجمعدرنمایندهبه عنوانسلطانیدکترآقایشدمقرر•
منانجبرایمدیرههیاتکرسیاخذبرایرایزنیوتالشوفرمایندشرکتعلمیانجمن های
.پذیردصورتهیدرولیک

جتهدیمدکترآقایان)ارومیهدریاچهمیانگذرطرحمحترممجریانحضورباطرحپیشرفتروند•
گردیدنظرتبادلوبحث(تبریزدانشگاهازپارسا،دکترو



مهم ترین مص وبات هیئت مدیره

علمیهنشریانتشاربرایهمکاریخصوصدرشاهروددانشگاهکشاورزیدانشکدهطرفازارسالینامه•
.گرددصادرهمکاریجهتانجمنطرفازکلیموافقتشدمقرروگرددبحثپژوهشی

رسالاوتبلیغاتوشودبرگزارآیندهسالدربرترپایان نامهوایرانهیدرولیکالمپیادشدمقرر•
د،شمقرربرترپایان نامهمسابقهبرای.شودانجامهفدهمکنفرانستبلیغاتباهم زمانپوسترها

شرکتمی توانندمی باشد،96سالانتهایتا95سالابتدایازآن هادفاعتاریخکهپایان نامه هایی
.نمایند

.شدتصویبواصالحبررسی،هیدرولیکمجلهداخلیاساسنامه•



مهم ترین مص وبات هیئت مدیره
فراخوانانجمندبیرخانهشدمقررنشریهجدیددورهتحریریههیئتانتخابخصوصدر•

اعضایوشودربرگزاانتخاباتتحریریه،هیئتکاندیداهایثبت نامازپسونمایدمنتشرثبت نام
.شوندانتخابجدید

عمومیاعالموبرگزاریعمومیجلسهیکارومیهدریاچهمیانگذرپروژهدرخصوصشدمقرر•
ادستومجتهدیدکترآقایجنابباجلسهاینبرگزاریخصوصدرالزمهایهماهنگی.شود
.شودانجامارومیهدریاچهاحیا

نظامخصوصدرتهراندرجلسه ایوشودهماهنگعلمیانجمن هایاتحادیهباشدمقرر•
.گرددبرگزارسلطانیدکترومنتظریدکترباآبمهندسی



مهم ترین مص وبات هیئت مدیره
کاروردستدراعضاءبرایعضویتکارتصدوروشدتصویبانجمنعضویتکارتنهاییطرح•

.گرفتقرار

همراههبتاییدازپسهیدرلیکنشریهتحریریههیئتجدیددورهکاندیداهایاسامیشدمقرر•
تهپیوساعضایوگرددبرگزاراینترنتیانتخابات.گیرندقرارانجمنوب گاهدرآن هارزومه
.نمایندشرکتانتخاباتدرانجمن

هزینههمچنین.گرددآغاز1396بهمنازبرترپایان نامهانتخابفراخوانشروعشدمقرر•
درارائهبرای(نفر9)دوممرحلهبرگزیدگانازانجمن.شدتعییننیزمسابقهجوایزوثبت نام

ربایشاناسکانوحضورهزینه هایونمودخواهددعوتایرانهیدرولیککنفرانسهفدهمین
.می باشدانجمنعهده



مهم ترین مص وبات هیئت مدیره
لهمجانتشاردرهمکاریادامهبرایاهوازچمرانشهیددانشگاهبانامهتفاهمامضایوموافقت•

.شدتصویبمشترکانگلیسی

نبهمدرآنفراخوانشدمقرروشدتعیینهیدرولیکالمپیادثبت نامهزینهوآزمونمواد•
جوایزمیزان.گیردصورت9۷تیرماه1۴آناولیهآنالینآزمونبرگزاریزمانومنتشر1396

.شدندمشخصنیز

ازیمعنوحمایتکهشدموافقتایرانآبمنابعمدیریتملیکنفرانسهفتمیندرخصوص•
ارکاینجهتانجمننمایندهعنوانبهصمدیدکترآقایوگیردصورتمربوطهکنفرانس

ارانتظانجمناینحمایتازایدرکهشوداشارهشده،انجاممکاتبهدرضمناً.گردندمعرفی
.داردکنفرانسحاشیهدرراخودمعرفیوحضور



مهم ترین مص وبات هیئت مدیره
رایببرنامه ریزیاعضا،بهارسالضمنشدمقرروشدبررسیانجمنشناسیآسیبگزارش•

.شودانجام96سالپایانتاجدیدارزیابیشاخص هایدرانجمنرتبهارتقایجهتاقداماتی

یکوکنندبررسیراعلمیانجمن هایجدیدارزیابیشاخص هایانجمندبیرخانهشدمقرر•
.دهدانجامراانجمنامتیازمیزانازاولیهبرآورد



انتشار مجله علمی و پژوهشی هیدرولیک
جلد5: تعداد مجالت منتشر شده•
جلد1: تعداد مجالت زیر چاپ •



96اعضای جدید انجمن در سال 

به96سالاسفندماهتا95سالآذرماهازکهایرانهیدرولیکانجمنجدیداعضایتعداد•
:درآمده اندانجمنعضویت

55: اعضای پیوسته•
1:اعضای وابسته•
۴2:اعضای دانشجویی•
1۷:اعضای افتخاری•



اعضای کانال تلگرام انجمن

:تلگرامکانالاعضایتعداد•
نفر۴10•



عناوین دوره های آموزشی برگزار شده

 شبیه سازی جریان های دوفازی باOpen-FOAM(مقدماتی)

 طراحی بدنه و سرریز سد بتنی با بکارگیری نرم افزارهایHEC-RAS  وCADAM 

 شبیه سازی جریان های دوفازی باOpen-FOAM(2و تکمیلی1تکمیلی)



سیانتشار مجله مشترک با دانشگاه شهید چمران اهواز به زبان انگلی



راناطالع رسانی برگزاری المپیاد هیدرولیک ای



تراطالع رسانی برگزاری مسابقه پایان نامه بر



یرانبرگزاری شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ا


