
گزارش فعالیت های  
انجمن هیدرولیک ایران

۱۳۹۶در سال 
ه انجمندکتر مسعود منتظری نمین، رئیس هیئت مدیر: ارائه دهنده

۱۳۹۷شهریورماه ۱۳-مجمع عمومی عالی ساالنه انجمن 



:لاوبخش 
توانمندی های انجمن



شناسنامه انجمن هیدرولیک ایران

۱۳۷۲/۱/۲۸: اخذ پروانه تاسیس از کمیسیون انجمن های علمی

۱۳۷۳/۹/۲۹: ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری



(۱۳۹۸-۱۳۹۵)هیئت مدیره انجمن 

اعضای اصلی هیئت مدیره

دکتر مسعود منتظری نمین، رئیس هیئت مدیره انجمن

دکتر مهدی یاسی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن

دکتر امیر صمدی، دبیر انجمن

دکتر جابر سلطانی، خزانه دار انجمن

دکتر مجتبی صانعی

دکتر مجتبی نوری

دکتر اکبر صفرزاده

اعضای علی البدل:

دکتر محسن براهیمی، دکتر محمد رستمی

بازرس:

دکتر عباس طالقانی



دفتر انجمن هیدرولیک ایران

آدرس دفتر انجمن:

 طبقه فوقانی  ۵۴آذر، پالک ۱۶تهران، بلوار کشاورز، خیابان ،

فروشگاه انتشارات دانشگاه تهران، طبقه اول، واحد اول

مسئولین دفتر انجمن:
 تا انتهای آذرماه۹۶از ابتدای سال:

مهندس حسین احمدی

 تا کنون۹۶از ابتدای دی ماه:
مهندس سامانتا یوسفی

مهندس سید احمد داورپناه



راه اندازی مجدد وب گاه انجمن 
هیدرولیک ایران

http://iha.ir



ان  رتبه وب گاه انجمن هیدرولیک ایر
در رتبه بندی الکسا

۵۳۸۶۷0: رتبه فعلی در جهان



ان  رتبه وب گاه انجمن هیدرولیک ایر
در رتبه بندی الکسا

۱۵0۴۷: رتبه فعلی در ایران



۱۳۹۶اعضای حقیقی انجمن در سال 

 عضو۱۲۵: ۹۶تعداد کل اعضای حقیقی سال

نفر۱۷: اعضای افتخاری

نفر۸۳: اعضای پیوسته

نفر۲۳: اعضای دانشجویی

نفر۲: اعضای وابسته



۱۳۹۶اعضای حقوقی انجمن در سال 

 عضو۱۲: ۹۶تعداد اعضای حقوقی سال



:بخش دوم
ای  مدیریت علمی و ایف

نقش مرجعیت



پژوهشی هیدرولیک-نشریه علمی

 ۱۳۹۶شماره در سال ۴چاپ



Journal of Hydraulic Structuresنشریه 

 ۱۳۹۶شماره در سال ۲چاپ



یکبرگزاری شانزدهمین کنفرانس هیدرول

۱۵ ۱۳۹۶شهریورماه ۱۶و

لیبا همکاری دانشگاه محقق اردبی



یکاتوربرگزاری مسابقه عکاسی، نقاشی و کار

محورهای مسابقه:

بحران آب

دریاچه ارومیه

فرهنگ مصرف آب

آلودگی آب

سازه های و تاسیسات آبی



۹۶ال تقدیر از پیشکسوت هیدرولیک س

دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری



علمیپروژه هایانجام

وومیهاردریاچهاکوسیستمبرمیانگذرجادهاثراتبررسی

موردنظراصالحیراهکارهایبرایاجراییطرحارائه

ایاحیستادبافائومشترکپروژهکاربرنامهارزیابی

ارومیهدریاچه



:بخش سوم
توسعه تعامالت ملی



برگزاری کارگاه های آموزشی

۹ ساعته۲کارگاه ۲ساعته و ۴کارگاه ۲ساعته، ۸کارگاه



برگزاری نشست های تخصصی

  نشست هم اندیشی بحران آب

زیرزمینی

  نشست هم اندیشی بررسی

ورنظام نامه مدیریت سیالب کش

ی  نشست هم اندیشی پروژه بررس

ستم  اثرات جاده میانگذر بر اکوسی

دریاچه ارومیه



برگزاری نمایشگاه

زات  برگزاری نمایشگاه صنعت آب و تجهی

رولیکوابسته در شانزدهمین کنفرانس هید

ی،نقاشمسابقهآثارنمایشگاهبرگزاری

شانزدهمین  درکاریکاتوروعکاسی

کنفرانس هیدرولیک



:چهارمبخش 
لیلمبین التوسعه تعامالت 



حقیقی خارج از کشوراعضای

 عضو انجمن در خارج از  ۷تعداد ۱۳۹۶سال در

.کشور ساکن بوده اند



جی  استفاده از اساتید و متخصصان خار
برای داوری مقاالت

 در نشریهJournal of Hydraulic Structures  داوران خارجی زیادی

.فعالیت دارند

 پروفسورAlexandre Kepler Soares

 پروفسورRadwan Al-Weshah

 پروفسورHelena M. Ramos

 پروفسورMike Spiliotis

 دکترSaqib Ehsan

...



جی  استفاده از اساتید و متخصصان خار
در هیئت تحریریه مجالت

 درهیئت تحریریه نشریهJournal of Hydraulic Structures

.چهار عضو خارجی وجود دارد

 پروفسورHelena M. Ramos  دانشگاه لیسبون پرتقال از

 پروفسورAlexandre Kepler Soares   از دانشگاهGoiás

برزیل  

 پروفسورRadwan Al-Weshah دانشگاه  جردن اردن  از

 پروفسورMike Spiliotis



سخنرانی اساتید خارجی در انجمن

 سخنرانی پروفسورZulfequar Ahmad  کشور هندوستان  از

در شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران



:مجپنبخش 
ندیگر فعالیت های انجم



برای  دریافت نماد اعتماد الکترونیکی
وب گاه انجمن



راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی
برای وب گاه انجمن



جمندریافت دستگاه کارتخوان برای ان



مجلههتحریریهیئتانتخاباتبرگزاری
نآنالیصورتبههیدرولیک



یع در  تهیه هدایای تبلیغاتی جهت توز
مراسم های انجمن



ایجاد کتابخانه در دفتر انجمن



تهیه بروشور از فعالیت های انجمن



ارائه گواهی عضویت دو زبانه به  
اعضای حقوقی انجمن



ه  برگزاری مجمع عمومی و اولین جلس
هیئت مدیره اتحادیه آب



سامانه پیامکی انجمن



سامانه ایمیلی انجمن



ر  فعالیت کانال انجمن هیدرولیک د
پیامرسان تلگرام



یماز توجه شما سپاسگزار


