
 باسمه تعالی

 ساله انجمن هیدرولیک ایران ۵برنامه راهبردی 

 

 :استساله این انجمن به شرح زیر  ۵در راستای تحقق اهداف بلند مدت انجمن هیدرولیک ایران، برنامه راهبردی 

 

 های انجمنمروری بر وظایف و فعالیت

های انجمن هیدرولیک ایران به ( وظایف و فعالیت۱۳۹۲تیرماه سال بر اساس فصل دوم آخرین نسخه اساسنامه انجمن هیدرولیک ایران )مصوب 

 شرح ذیل است:

 المللی با محققان و متخصصانایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین •

 پژوهشی در زمینه ارزیابی-همکاری با نهادهای اجرایی و علمی •

 ور آموزش و پژوهشهای مربوط به امها و برنامهبازنگری و اجرای طرح •

 استادانترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و  •

 ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی •

 المللیای و بینهای علمی در سطح ملی، منطقهبرگزاری گردهمایی •

 انتشار کتب و نشریات علمی •

 

 اهداف کالن برنامه

 :هستنداهداف کالن این برنامه به صورت زیر 

 های انجمنتوانمندیافزایش  •

 افزایش مدیریت علمی انجمن و ایفای هرچه بیشتر نقش مرجعیت •

 توسعه تعامالت ملی •

 المللیتوسعه تعامالت بین •

 

 

 

 



 های انجمنافزایش توانمندی -1

توانمندسازها میزان های اصلی انجمن هستند. قوت ساز انجام فعالیتهای انجمن است که زمینههای انجمن شامل اقدامات و فعالیتتوانمندی

های انجمن هیدرولیک ایران یکی از ها را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد. بنابراین افزایش توانمندیموفقیت انجمن در انجام فعالیت

 .استاین انجمن  اصلی هایاولویت

 : راهبردها

 بهبود وضعیت استقرار دفتر انجمن •

 بهبود وضعیت کارکنان انجمن •

 االنه در رسیدن به اهداف انجمنریزی سبرنامه •

 بهبود امور مربوط به تکالیف قانونی انجمن •

 جذب اعضای حقیقی و حقوقی انجمن •

 های دانشجویی انجمنگسترش شعب و شاخه •

 برگزاری بیش از پیش جلسات انجمن •

 

 بهبود وضعیت استقرار دفتر انجمن -1-1

های انجمن دارد. در حال حاضر دفتر انجمن هیدرولیک ایران در ساختمان بَرَک فعالیتریزی و انجام وضعیت استقرار انجمن تاثیر زیادی در برنامه

. مطمئناً یستنفر ن ۱۰ای مستفر است. فضای دفتر انجمن نسبتاً کوچک بوده و جوابگوی تشکیل جلساتی به تعداد دانشگاه تهران به صورت اجاره

های بیشتری از سوی انجام خواهد شد. این راهبرد با آن باشد منجر به انجام فعالیتداشتن یک فضای بزرگتر که انجمن هیدرولیک ایران مالک 

 اقدامات زیر طی برنامه محقق خواهد شد:

 تالش جهت جذب سرمایه مالی •

 های آموزشیاجاره یا خرید فضایی مناسب برای دفتر انجمن و همچنین برگزاری جلسات و کارگاه •

 آموزشی مانند ویدیو پروژکتور و تابلوهای جلسات به امکانات تجهیز سالن •

 

 بهبود وضعیت کارکنان انجمن -1-2

های انجمن هیدرولیک ایران دارند. سطح تحصیالت، داشتن روابط عمومی کارکنان انجمن هیدرولیک ایران نقش بسیار زیادی در انجام فعالیت

بایست از گاه انجمن از جمله مواردی هستند که کارکنان انجمن میهای علمی و دانش الزم جهت به روزرسانی وبباال، آشنایی با ساختار انجمن

 آن برخوردار باشند. بهبود وضعیت کارکنان انجمن با اقدامات زیر انجام خواهد شد:

 ساله با کارکنان انجمن ۱انعقاد قرارداد حداقل  •

 بیمه شدن کارکنان توسط انجمن •



 حضور اعضای هیئت مدیره در طول هفته در دفتر انجمن •

 های دفتر انجمن به رئیس و دبیر انجمنارسال گزارش روزانه فعالیت •

 

 ریزی ساالنه در رسیدن به اهداف انجمنبرنامه -1-3

جهت دست یافتن به اهداف بلند مدت انجمن، مطلوب است برنامه ساالنه انجمن تهیه شده و در مجمع عمومی ساالنه یا جلسه هیئت مدیره 

 انجمن به تصویب برسد.

 

 امور مربوط به تکالیف قانونی انجمنبهبود  -1-4

 های زیر پیگیری خواهد شد:بهبود امور مربوط به تکالیف قانونی انجمن مسلماً در پیشرفت انجمن نقش بسزایی دارند. این راهبرد با فعالیت

 ها و پرهیز از تعویض حسابدار در هر سالانعقاد قرارداد بلند مدت با یک حسابدار مسلط به امور انجمن •

 شده و تسیلم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودتهیه دفاتر قانونی پلمپ •

 از انجام تغییرات روز ۶۰ثبت تغییرات انجام شده انجمن در روزنامه رسمی حداکثر پس از  •

 خرید برنامه حسابداری برای دفتر انجمن و ثبت تمامی موارد مالی در آن •

 

 جذب اعضای حقیقی و حقوقی انجمن -1-5

. جذب بیشتر اعضای انجمن با اقدامات زیر محقق خواهد است ها و سودمند بودن انجمناعضای حقیقی و حقوقی انجمن معیاری از فعالیتتعداد 

 شد:

 ارائه تسهیالت بیشتر و مفیدتر به اعضاء از سوی انجمن •

 های آموزشی و علمی مختص اعضای انجمنبرگزاری برنامه •

 های انجمنها و معرفی فعالیتها و همایشایران در کنفرانسحضور نمایندگان انجمن هیدرولیک  •

 

 های دانشجویی انجمنگسترش شعب و شاخه -1-6

های انجمن خواهد شد. این راهبرد با های مختلف منجر به افزایش فعالیتها و استانهای دانشجویی انجمن در شهرستانایجاد شعب و شاخه

 اقدامات زیر محقق خواهد شد:

 های علمی دانشگاهی مرتبط با هیدرولیکبا دانشجویان و انجمن ایجاد ارتباط •

 اعطای نمایندگی انجمن به افراد پیگیر و فعال •



 هاهای ماهانه و ساالنه از آنهای دانشجویی و دریافت گزارشهای شعب و شاخهنظارت بر فعالیت •

 های انجمناعطای تسهیالت ویژه به افراد فعال در شعب و شاخه •

 

 یش از پیش جلسات انجمنبرگزاری ب -1-7

. مطمئناً برگزاری هرچه استهای تخصصی انجمن و مجمع عمومی ساالنه انجمن جلسات انجمن شامل جلسات هیئت مدیره، جلسات کمیته

جام خواهد های بیشتر انجام خواهد شد. در خصوص برگزاری جلسات اقدامات زیر انریزی و اجرای فعالیتتر جلسات منجر به برنامهبیشتر و منظم

 شد:

 جلسه هیئت مدیره در هر ماه ۱برگزاری حداقل  •

 های تخصصی در ماهجلسه هریک از کمیته ۱برگزاری حداقل  •

 برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن در هر سال •

 

 افزایش مدیریت علمی انجمن و ایفای هرچه بیشتر نقش مرجعیت -2

هایی است که به طور مستقیم با وظایف انجام در ارتباطند. افزایش مدیریت علمی و مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت انجمن شامل فعالیت

 است.ها و اهداف انجمن از دیگر اولویت های انجمن در این زمینهگسترش فعالیت

 راهبردها:

 ارتقای سطح مجالت و خبرنامه انجمن  •

 انتشار کتب و استانداردهای تخصصی توسط انجمن •

 متنوعبرگزاری مسابقات علمی  •

 تر کنفرانس هیدرولیکبرگزاری با کیفیت •

 گسترش تقدیر از پیشکسوتان و اعطای جوایز علمی •

 گیر و آموزشیگذار، تصمیمهمکاری با نهادهای سیاست •

 پردازیهای نظریهبرگزاری کرسی •

 

 ارتقای سطح مجالت و خبرنامه انجمن  -2-1

و توسعه این انجمن بسیار موثر خواهد بود. همچنین انتشار و ارتقای کیفیت الت انجمن هیدرولیک ایران در پیشبرد مجارتقای کیفی و کمی 

 یافتنی خواهد بود:خبرنامه هیدرولیک از جمله اهداف مهم انجمن است. این راهبرد با اقدامات زیر دست

 ارتقای کیفیت مقاالت مجالت موجود انجمن •

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تمامی مجالت انجمن پژوهشی توسط-های هرساله مجالت علمیدر ارزیابی Aاخذ رتبه  •



 Scopusو  ISIنمایه شدن مجالت موجود انجمن در  •

 ترویجی مشترک و مستقل-پژوهشی و علمی-ها و انتشار مجالت علمیهمکاری با دانشگاه •

 انتشار منظم خبرنامه هیدرولیک •

 

 انتشار کتب و استانداردهای تخصصی توسط انجمن -2-2

از جمله وظایفی است که به صراحت در اساسنامه انجمن هیدرولیک ایران به آن اشاره شده است. تالیف و ترجمه کتاب و استانداردهای  انتشار کتب

های زیر این راهبرد با اقدامتخصصی توسط انجمن هیدرولیک ایران در افزایش سطح علمی کشور در حوزه هیدرولیک نقش موثری خواهد داشت. 

 شد:پیگیری خواهد 

 اخذ مجوز انتشارات انجمن هیدرولیک ایران •

 های تخصصی انجمنها و استانداردهای تخصصی توسط هیئت مدیره و کمیتهتالیف و ترجمه کتاب •

 های آنان توسط انجمنحمایت از مولفین و مترجمین جوان و انتشار کتاب •

 ها و استانداردها به صورت الکترونیکیانتشار کتاب •

 

 علمی متنوعبرگزاری مسابقات  -2-3

های ویژه خود را دارا است. برای برگزاری مسابقات علمی در حوزه هیدرولیک به گسترش و توسعه این علم در جامعه کمک خواهد کرد و جذابیت

 دسترسی به این راهبرد اقدامات زیر مورد انتظار است:

 آب کشور برگزاری مسابقات ویژه دانشجویان با هدف رفع مشکالت حاضر در صنعت •

 برگزاری مسابقات ویژه کودکان، جوانان و نوجوانان به منظور آشنایی با حوزه هیدرولیک •

 ها به منظور برطرف کردن معضالت کشور در حوزه هیدرولیک، متخصصان و شرکتاستادانبرگزاری مسابقات ویژه  •

 

 تر کنفرانس هیدرولیکبرگزاری با کیفیت -2-4

رویداد ساالنه انجمن هیدرولیک که باعث گرد هم آمدن استادان، دانشجویان و متخصصان سراسر     کنفرانس هیدرولیک ایران به عنوان بزرگترین

بایست کیفیت برگزاری آن در هر سال سیر صعودی داشته باشد. این        ای داشته که می شود اهمیت ویژه های کشور می کشور در یکی از دانشگاه  

 امر با اقدامات زیر محقق خواهد شد:

 بیران کنفرانس از نحوه برگزاری، تجربیات و مشکالت کنفرانس در هر سالارائه گزارش د •

 گاه کنفرانس توسط دفتر انجمن هیدرولیک ایرانهای اجتماعی و وبمدیریت مرکزی مواردی مانند شبکه •

 جذب حامیان مالی بیشتر و اختصاص تخفیف بیشتر به اعضای انجمن در هر سال رایتالش ب •

 هابرجسته کشور در کنفرانس استادانای هیدرولیک توسط صصی و پایههای تخبرگزاری کارگاه •

 برگزاری بازدیدهای علمی از تاسیسات و مراکز تخصصی حوزه هیدرولیک •



 گسترش تقدیر از پیشکسوتان و اعطای جوایز علمی -2-5

تواند با برگزاری مسابقات مذکور انجمن میتقدیر از پیشکسوتان، متخصصان، استادان برجسته و دانشجویان نمونه اقدام ارزشمندی است که 

 ها اهداء کند.صالح را شناسایی و مورد تقدیر قرار داده و همچنین جوایزی نیز به آنافراد ذی

 

 گیر و آموزشیگذار، تصمیمهمکاری با نهادهای سیاست  -2-6

در ای با متخصصان و فرهیختگان این حوزه ارتباطات گستردهترین انجمن علمی حوزه هیدرولیک دارای انجمن هیدرولیک ایران به عنوان قدیمی

نهادهای  اانجام همکاری ب برای. است. از این رو این انجمن آمادگی انجام هرگونه پروژه تخصصی در حوزه هیدرولیک را دارا استسراسر کشور 

 زیر موردنظر است: های تحقیقاتی و ارزیابی اقداماتگیر و آموزشی و انجام پروژهگذار، تصمیمسیاست

 های پژوهشی از وزارت علومدریافت مجوز انجام پروژه •

 نهادهای مرتبط ها وها، سازمانها، پژوهشگاهدانشگاه ای بههای پژوهشی و مشاورهاعالم آمادگی انجام پروژه •

 

 توسعه تعامالت ملی -3

 دهد. ای نشان میطح ملی و منطقههای تخصصی در ستعامالت ملی نقش و میزان تاثیر انجمن را در حوزه فعالیت

 راهبردها:

 هایی که به صورت مستقیم بر افراد تاثیر دارندتوسعه فعالیت •

 های علمی و تخصصیها، شوراها یا انجمنعضویت انجمن در اتحادیه •

 

 هایی که به صورت مستقیم بر افراد تاثیر دارندتوسعه فعالیت -3-1

 :یافتن استاین راهبرد با اقدامات زیر قابل دست 

 سخنرانی علمی در سال ۵برگزاری حداقل  •

 کارگاه آموزشی در سال ۱۰برگزاری حداقل  •

 بازدید علمی در سال ۵برگزاری حداقل  •

 نمایشگاه در سال ۲برگزاری حداقل  •

 پردازی در سالکرسی نظریه ۲برگزاری حداقل  •

 

 



 های علمی و تخصصیها، شوراها یا انجمنعضویت انجمن در اتحادیه -3-2

بایست در های علمی مرتبط سودمند و مفید است که میها، شوراها و سایر انجمنمنظور توسعه تعامالت انجمن، عضویت انجمن در اتحادیه به

 این زمینه اقدام شود.

 

 المللیتوسعه تعامالت بین -4

 .استالمللی های تخصصی در سطح بیندهنده تاثیر انجمن در حوزه فعالیتالمللی انجمن نشانتعامالت بین

 راهبردها:

 های انجمن به زبان انگلیسیرسانی فعالیتفعالیت و اطالع •

 افراد خارج از کشورهمکاری با  •

 المللی انجمنهای بینگسترش فعالیت •

 

 های انجمن به زبان انگلیسیرسانی فعالیتفعالیت و اطالع -4-1

رسانی نماید. های خود را به زبان انگلیسی نشر داده و اطالعانجمن ابتدا فعالیتالمللی نیاز است که به منظور تعامل بیشتر انجمن به صورت بین

 این راهبرد با اقدامات زیر عملی خواهد بود:

 گاه انجمناندازی نسخه انگلیسی وبراه •

 هایی نظیر توییتررسانی انگلیسی زبان انجمن در شبکهاندازی بخش اطالعراه •

 لل انجمنالماندازی کمیته روابط بینراه •

 های خارج از کشور انجمنتاسیس شعبه •

 المللیبرگزاری کنفرانس هیدرولیک به صورت بین •

 

 همکاری با افراد خارج از کشور -4-2

بایست با افراد خارج از کشور ارتباط بیشتری برقرار کرد و همکاری با آنان را گسترش داد. این امر با المللی میگسترش تعامالت بین برای

 محقق خواهد شد: اقدامات زیر

 و ... ها، کارگاههاهای تخصصی، سخنرانیو متخصصان خارجی در کنفرانس هیدرولیک، نشست استاداناستفاده از محققان، 

 داوری مقاالت مجالت و کنفرانس هیدرولیک برایخارجی  استاداناستفاده از 

 و متخصصان خارجی در هیئت تحریریه مجالت انجمن استاداناستفاده از 



 المللی انجمنهای بینگسترش فعالیت -4-3

 باشد و با اقدامات زیر محقق خواهد شد:المللی انجمن یکی از مهمترین راهبردهای انجمن میهای بینگسترش فعالیت

 المللیهای بینمشارکت در انجام پروژه •

 المللیبرگزاری بازدیدهای بین •

 المللیبرگزاری مسابقات بین •

 چاپ کتاب به زبان انگلیسی •

 المللینامه با مراکز علمی و پژوهشی بینانعقاد تفاهم •

 

های علمی ایران به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر های ارزیابی عملکرد انجمناین سند بر اساس اساسنامه انجمن هیدرولیک ایران و شاخص

ک ایران تهیه شده است. امید است با اجرای موارد مذکور های علمی از انجمن هیدرولیهیئت مدیره انجمن و پاسخ به انتظارات کمیسیون انجمن

 را کسب نماید. Aهای علمی رتبه به اهداف کالن خود رسیده و هر سال در ارزیابی انجمن ۱۴۰۱انجمن هیدرولیک ایران تا سال 

 

 ید.به تصویب رس ۱۳۹۷شهریورماه  ۱۳این سند در مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن هیدرولیک ایران مورخ 


