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 اندازیتشکیل و راه تیکه مسئولاست صنعت آب کشور  یعلم یهاانجمن نیشروتریو پ  نیتریمیاز قد رانیا کیدرولیانجمن ه

حرکت انجمن  تیو تقو هاتیاستمرار فعال یدر راستا . انجمن هیدرولیک ایرانبرعهده دارد زیعلوم آب را ن یهاانجمن هیاتحاد

دوره کنفرانس  17 یاقدام به برگزار یت در سطح ملیسال فعال 26در مدت  کیدرولیپژوهان علم هو متخصصان و دانش

، Journal of Hydraulic Structuresو  کیدرولیچاپ و انتشار مجالت ه ک،یدرولیه ادیدوره المپ 7 ک،یدرولیه

با موضوعات  یعلم یهانشست یبرتر، برگزار یهانامهانیانتخاب پا ،یتخصص-یآموزش یهاصدها ساعت کارگاه یبرگزار

صنعت آب کشور نموده است.  یهااز پروژه یمطالعات برخ ینینظارت و بازب زیو ن یاو منطقه یآب در سطح مل زهحو یتخصص

از  یکیسال در کنفرانس هر نیا که دینمایم رانیا کیدرولیکنفرانس ه یاقدام به برگزار یانجمن ساالنه در سطح مل نیا

در  ۹۸بهمن ماه سال  17و  16 یدر روزها رانیا کیدرولیکنفرانس ه نیهجدهم. شودیمعتبر کشور برگزار م یهادانشگاه

  دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. یعمران، دانشکده فن یدانشکده مهندس

هیدرولیک ایران،  ملی ، محوریت اصلی هجدهمین کنفرانس13۹۸یل سال و اوا 13۹7به دنبال وقایع سیالبی اواخر سال 

 مهندسیهای گذشته کنفرانس )همچون دوره محورهای دیگری پذیرش مقاالت در باشد و عالوه بر آن، می مدیریت سیل

 هیدرولیک  ،متخلخل هایمحیط هیدرولیک ،سواحل و دریا هیدرولیک ،محاسباتی هیدرولیک ،هیدروانفورماتیک ،رودخانه

  تجهیزات  ،آب توزیع و انتقال های سیستم ،هیدرولیکی هایماشین ،هیدرولیکی هایسازه ،آب نوین هایفناوری ،زیستی محیط

 پایگاه باشد.می برقرار نیز دوره این در (هیدرولیک مهندسی در GIS و RS کاربرد و هیدرولیک در گیریاندازه هایروش و

  باشد.می مندانقهعال مقاالت ذیرایپ حاضر حال در  .f.iha.irconwww نشانی به ایران هیدرولیک کنفرانس هجدهمین

حضور در  ، االتبا ارائه مق سالیان گذشتهنماید همچون اعم از حقیقی و حقوقی دعوت می انجمن  یاعضا هیکل ازوسیله بدین

 آن به غنای هرچه بیشتر  های کنفرانسو سایر برنامه شرکت در نمایشگاههای آموزشی، گاههای تخصصی، شرکت در کارنشست 

ارائه  بایا  و کنفرانس همکاری در برگزاریبا حمایت و  که یزانیعز یتمام دست رانیا کیدرولیه انجمن رهیمد ئتیهبیافزایند. 

 .فشاردیم یگرم به ،نمایندکمک می مین کنفرانس هیدرولیک ایرانجدههای هنامه به هرچه بهتر برگزاری برنظرات سازنده 

 ،به دنبال وقایع سیالبی عظیم گذشته ین کنفرانس هیدرولیک ایرانبرگزاری هجدهم در کنندگان مشارکت و نیداوطلب حضور

جلوگیری از تکرار  یبرا رانیا مانن یسرزم تمام به کشور آب صنعت اندرکاراندست هیکل مشارکت و یاریهم امیپ  دهندهانتقال

 ست. ن ابه دیگراهای رخ داده سیالبهای تجربیات گرانمایه از درس آموخته  تقالانو ل جاری ابتدای سا تلخحوادث 

کده مهندسی ، دانشهیدرولیک ایران انجمن جانبهمشارکت سه با  که ندواردیامهیدرولیک ایران ملی هجدهمین کنفرانسارکان 

  د. نی را برگزار نمایو تکرار نشدن ویداد باشکوهر های پیشینهمچون دوره دنبتوان عمران دانشگاه تهران و خانه آب ایران

 

   هیدرولیک ایران ملی هجدهمین کنفرانس 

    رانرولیک ایدبیر انجمن هید،  صمدیامیر 

مطلب 
 خستن

 امیر صمدی             مهدی یاسی          مسعود منتظری نمین                 محمود نیلی احمدآبادی

      دبیر اجرایی کنفرانس              بیر علمی کنفرانس      د    کنفرانس                     ردبی                                   رئیس کنفرانس        
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 یهاانجمن  هیاتحاد یعاد یجلسه نوبت اول مجمع عموم

مهرماه در محل  3۰شنبه روز سه 16:۰۰علوم آب ساعت 

عمران دانشگاه تهران  یدانشکده مهندس یاتاق شورا

پرهمت  ریدکتر جهانگ یجلسه آقا نیبرگزار شد. در ا

باران بعنوان  ریآبگسطوح  یهاستمیانجمن س ندهینما

 ندهینما یسارو یمحسن نجلسه، دکتر محس سیرئ

 ندهیمرج نما یو دکتر احمد فاتح رانیا یزداریانجمن آبخ

بعنوان ناظر  یو خشکسال یبا خشک یانجمن سازگار

انجمن  ندهینما یهاشم افضل دیمهندس س یجلسه و آقا

نوبت اول  جمعانجمن در جلسه م ۹ ه،یانجمن عضو اتحاد 1۴ نیجلسه انتخاب شدند. از ب یبعنوان منش رانیا یآب شناس

 اتیگزارشات ه یدکتر صمد یآقا سه،یرئ ئتیه لی. بعد از تشکافتی تیو رسم لیکمجمع تش جهیشرکت نمودند و در نت

. سپس مجمع برنامه سال دیمجمع رس بیو تصو دییموارد به تا هیرا قرائت نمودند که کل هیدار اتحادبازرس و خزانه  ره،یمد

 ن یشد. همچن نییروزنامه اسرار تع ه،یاتحاد یهایجهت درج آگه راالنتشاری. روزنامه کثنمود بیو تصو یرا بررس هیاتحاد ندهیآ

 ی اندازدر اسرع وقت اقدام کنند تا امور راه ۹۸و  ۹7 یسال ها تیعضو نسبت به پرداخت حق عضو یهاانجمن هیمقرر شد کل

  گردد. عیتسر هیاتحاد

 

 زنجانانجمن در دانشگاه    یندگیتوسط نما  یآموزشکارگاه   یبرگزار

 

 آبهای علوم جمع عمومی عادی اتحادیه انجمن برگزاری جلسه م- ... 

 ن ، مسئول دفتر انجمن هیدرولیک ایراا یوسفی سامانت 

اخبار  
   انجمن
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 چمران اهواز  دیانجمن در دانشگاه شه  یندگیتوسط نما  یزشآمو یکارگاه ها  یبرگزار

 

 

 
 نس هیدرولیک ایران با همکاری خانه آب ایرانهجدهمین کنفرابرگزاری  

خانده آب ایدران در برگدزاری رویددادهای با توجه به تجربیات ارزندده  

جمن هیدرولیک به منظور بهبود شرایط برگزاری نعلمی، هیات مدیره ا

ولیک سال جاری چندین جلسه با آقای مهندس آرمین کنفرانس هیدر

بعد از بحث و طرفین نوربخش و همکاران ایشان تشکیل دادند و نهایتاً 

از ترک به توافق رسدیدند. شری مگزاربررسی فراوان در خصوص شیوه ب

ین کنفدرانس اجرایدی هجددهم اینرو خانه آب ایدران بعندوان مسدئول

یددواریم هیدرولیک ایران فعالیت خود را بزودی آغاز خواهد نمدود و ام

 د باشیم.  های قبلی کنفرانس را شاهتجربه بسیار خوبی نسبت به دوره
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( https://b2n.ir/226832)گاه انجمن جمن به وبی انصصتخهای یتهکم جهت عضویت در انجمن هیدرولیک ایران و فعالیت در

 مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 اصطالحات تعاریف و   ❖

انجام یک پروژه/تحقیق/پژوهش یا بخشی از آن توسط افراد قبل یا حین خدمت نظام وظیفه )خارج از وقت  : کسر خدمت

وظیفه به جز دوره آموزشی رزم ز زمان خدمت نظام ماه یا بیشتر ا 2تواند جایگزین کمینه باشد که می( میموظف اداره

 .دوره در دو بازه زمانی متفاوت و به صورت غیر هم زمان باشد 2تواند بیشینه مقدماتی شود و می

خبه )معرفی شده از سوی بنیاد نخبگان( انجام یک پروژه / تحقیق / پژوهش یا بخشی از آن توسط فرد ن : ایگزین خدمتج

 .جایگزین تمام زمان خدمت نظام وظیفه به جز دوره آموزش رزم مقدماتی باشد تواندظیفه که میم ودر شروع خدمت نظا

 متقاضیان استفاده از مزایای این طرح باید حائز چه شرایطی باشند؟ ❖

 .باشند نخبگان ملی بنیاد از نخبگی احراز شرایط دارای باید : نخبگان -الف

را داشته باشند  تحقیقاتی هایپروژه انجام توان کهیا دکتری  ارشد کارشناسی تحصیلی عمقط با افراد: تحقیقاتی همکاران -ب

 توانند در این طرح مشارکت نمایند.می

 :دو راه وجود دارد سر خدمت معموالًگرفتن پروژه ک ی برا ❖

نخبگان(، که  یمل ادیبنر د تیپرونده )نحوه عضو لیمدارک، رزومه و تشک لیو تحولح مس یروهاینخبگان ن ادیمراجعه به بن -1

 ...  کنند ویم یمعرف تانیکار نهیسازمان مرتبط به زم کیبه  آنها شما را 

در مراجعه به یک سازمان نظامی مورد تایید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح و توافق بر سر انجام یک پروژه برای آن سازمان  -2

 .است دردسرتر و بدون سادهکه این راه، ، خدمتازای گرفتن کسری 

 .یک، کسری زیر شش ماه و دو، کسری باالی شش ماه .های کسر خدمت دو نوع کسری وجود دارددر پروژه

 خدمت نیگزیجا  ا یخدمت  یپروژه کسر 

  های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرسفر، دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه علی احسانی 

 

ت خدم
 سربازی

https://b2n.ir/226832
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یان هر ماه در زمان پا ،خت است، ضمن گزارش سه ماهههای باالی شش ماه که پروژه سنگین و یا سبه طور خالصه در کسری

 .شودسازمان نخبگان نیروهای مسلح برگزار میفاعی با حضور استاد راهنما و داوران در کار جلسه د

 .شود و تمامای با حضور یک داور برگزار میهای کمتر از شش ماه پس از اتمام پروژه، جلسه دفاع چند دقیقهاما در کسری

 ها اقدام کنید :توانید نسبت به دریافت پروژه از آن ارگان هایی که می  ❖

آجا، معتمد،  ییخودکفا سپاه، جهاد یمهندس ،یاتم یس، انرژناجا، موزه دفاع مقدساصد، نزسا، سپند،  ،ییایسازمان جغراف

 ها دانشگاه جامع امام حسین )ع( با که در راس آن، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه مالک اشتر )ع(، نیدانشگاه جامع امام حس

 .باشدقابل دسترس می  c.irhttp://msp.ihu.aسایت:   نشانی

 منبع : دانشگاه جامع امام حسین)ع(  •

 

 

 

  Water Engineering Journal-منابع آب    یمهندس  یپژوهش  -یفصلنامه علم

پژوهشی  -دارای رتبه علمی فارسی  فصلنامه  

منابع آب توسط دانشگاه  یمهندس یپژوهش -یفصلنامه علم 

سه  یاهدر دوره 13۸7ال واحد مرودشت از س یآزاد اسالم

 یهاو استفاده از مقاله ی. نسخه بردارشودیماهه منتشر م

 Creative آزاد یتابع قانون دسترس هینشر نیا

Commons Attribution 4  باشد و دانلود مقاله یم

بابت دانلود  لهو مج باشدیم گانیرا ندگانتمام خوان یبرا

 .کندینم افتیدر یانهیمقاله هز

 یمجله علم نیمنابع آب به عنوان معتبرتر یدسهنم مجله

مجالت آب و  نیدر ب ریتاث بیکشور از نظر ضر یپژوهش

ت منتشره از  ساس اطالعاکشور بر ا  ستیز طیخاک و مح

 . دیانتخاب گرد 13۹۴جهان اسالم در سال  یاستناد گاهیپا

علوم آب و  یهانهیدر زم یعلم یهاالهمجله مق نیا

 ،یزداریآبخ ،یزهکش ،یاریشامل آبوابسته  یهارشته 

منابع  تیریمد ،یدرومتئورولوژیه ،یدرولوژیه ،یهواشناس

ب، رابطه آب و لوم آدر ع  یعدد یآب، کاربرد آمار و روش ها

 ک،یدرولیه ،یآب یهاسازه ،ینیرزمیز یهاآب اه،یخاک و گ

 ست،یز طیمح یرودخانه، مهندس یندسمه ،یآبرسان یهاشبکه یآب، طراح تیفیانهار، ک کیدرولیهرسوب،  کیدرولیه

در علوم  یاانهیرا یهاها و مدلپمپاژ آب، روش  یهاستگاهیا ،یآب یهاآب و فاضالب، اقتصاد آب، متره و برآورد پروژه یمهندس

 یمعرفی مجالت تخصص 

   ،ه صنعتی اصفهانشگاهای آبی دانهدانشجوی کارشناسی ارشد سازبشیر فالحی 

 

معرفی 
 مجالت 

http://msp.ihu.ac.ir/
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قاله علوم وابسته م ریمختلف علوم آب و سا یهانه یزم دور در از راه سنجشو فن  ییایاطالعات جغراف یهاستمیآب، کاربرد س

 .ردیپذیم

مجله ه ب یمقاالت ارسال هیاول یماه است. مدت زمان بررس 6مقاله  رشیمقاالت تا اعالم پذ یررسب یزمان الزم برا حداقل

و داوران   یتخصص تهیتوسط کم یابیارز ندیماه فرا 1مقاالت به مدت  یداور رش،یروز بوده و در صورت پذ 7 ر یتوسط سردب

 ندیبه انجام اصالحات نداشته باشد فرا ازیکه اگر ن شودیم یمجله بررس هیریتحر ئتیتوسط هو سپس مقاله  شودیانجام م

 .گرددیچاپ و انتشار مقاله آغاز م

 ن یو همچن شودیم یریگیپ یعلم یهاسرقت ابندهیجستجوگر و  یموتورها قیاز طر یمنابع آب سرقت ادب یمجله مهندس در

 .ردیگیقرار م یو بررس یریگیمورد پ  CC BY Attribution  قیاز طر تیرا یحق کپ

  ۰71-۴331115۰ تا 5۹ :تلفن

 wrej@yahoo.comiaum کی: آدرس پست الکترونی     p://wej.miau.ac.irhtt :گاه مجلهوب

 

  Journal of Hydraulic Research  -  قات هیدرولیکمجله تحقی

 ISI-JCRانگلیسی دارای رتبه  ماهنامهدو
 

مجله معتبر به زبان  ک ی ک یدرولیه قاتیتحق مجله

 1۹63از سال  مجله نیانگلستان است. ا کشوردر  یسیانگل

و  یتجرب ،یصورت نظرکه به یو فن یعلم یهامقاله

از علم  یعیدست آمده و در محدوده وسبه یاتحاسبم

مختلف  یهانه یدر زم االتیس کیو مکان کیدرولیه

 یهاانیها و جرسازه ست،یزطیها، سواحل، مح)رودخانه

 جینتا نی. همچنرساندیمچاپ ( قرار دارند را به یصنعت

. عالوه شودیشامل م زیرا ن یارشته نیو ب یدانیمطالعات م

را در  یاطالعات مناسب شرفته،یانتشار مقاالت پ ا ب ن،یبر ا

 .دهدیها قرار مو مشاور پروژه یطراح اریاخت

عمران  یدر هر دو بخش مهندس کیدرولیه قاتیتحق مجله

قرار   (Q1) ارک اولآب در چ یو سازه و علوم و تکنولوژ

برخوردار است و شاخص  ییباال یعلم تیفیداشته و از ک

مجله  نیا .باشدیم 6۴ آن (H-index) یعلم یوربهره

. مقاالت باشدیم 2۰1۸سال  رد ۹7۴/2 ریتأث بیضر یدارا

به چاپ  Taylor & Francis ن مجله توسط موسسهیا

 .رسدیم

 ،کندیم افتیدر سندهیاز نو یانهیو بابت دانلود هر مقاله هز باشدینم گانیراله مج نیبه مقاالت منتشر شده توسط ا یدسترس

 یتا حدود مجله نیو چاپ مقاالت در ا یزمان داوردت . مشودینم افتیدر یانهیچاپ مقاله هز یبرا نیمحقق از که یدر حال

 .باشدیکوتاه م

      http://www.tandfonline.com/loi/tjhr20 :گاه مجلهوب

http://wej.miau.ac.ir/
mailto:miauwrej@yahoo.com
http://www.tandfonline.com/loi/tjhr20
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 ینرم افزارها یسر یر کلطو به توسعه یافته است.مخزن  یسازه یاست که به منظور شب یمدل  HEC-ResSim نرم افزار

HEC-Res  نرم افزار .رنددا یکاربرد فراوان ،یو عمران یاپردازند که در مباحث سازهین مبه مسائل مربوط به مخاز HEC-

ResSim  ی سر دینسل جد یافزارهانرم  یاز سر HEC دیتول کایآمر متحده االتیارتش ا  یدرولوژیکه توسط مرکز ه باشدیم 

  2۰۰3نسخه آن درسال  ن یشد که نخستبایم HEC-5 نرم افزار  نیو جانش یکیمدل مذکور، نسخه گراف نیشده است. همچن

 یازسمدل تیاست که با داشتن قابل ییهااز جمله مدل  Hec-ResSim مدل .شده است یحطرا  آمریکاارتش  نیتوسط مهندس

 .دینما یسازه یمنابع آب را شب یهاستمیتواند سیم یچند مخزن

هدا بدا اهددا  و یبرداراندواع بهره فید بدا تعرچندد مخدزن  اید  کیمخزن در  یبرداربهره سازیمدل یبرا HEC-ResSim مدل

 و نیبده مهندسد  یاریتوان به کمک و یمافزار نرم نیا یطراح ید  اصلشده است. به عنوان ه یطراحمتفاوت  یهاتیدودمح

بحران  تیریاعمال مد نیو همچن یموارد اضطرار ینیبشیو پ  نیتر، تخمیو واقع قیدق یهایزیرسد به منظور برنامه برداربهره

 تید تقو ل،یسد  تیریمدد تید بلاسدت، قا Reservoir System Simulation صرمخت مدل که نیبه موقع و جامع اشاره کرد. ا

 را داراست. اتمیاز تصم یبانیپشت نیو همچن یمخزن ژهیو یهاطرح یزیرهدر مطالعات برنامآب  نیو تام انیکمبود جر

 HEC-ResSim  امکانات نرم افزار

تواند مخازن می HEC-ResSim نرم افزار

لف و همچنین های مخترا در مقیاس

صری عنا های مخزنی را از طریقسیستم 

 ,Junctions, Routing Reaches) چون

Diversions, Reservoirs)   سازی شبیه

سازی به این صورت است که کند. شبیه 

وقایع و یا یک دوره کامل از مدل فوق 

ای زمانی در هرکوردها را با استفاده از گام

 کند.دسترس مدل می

 :از این قرارند HEC-ResSim افزارامکانات نرم  

 دهد.مین باشد نشا یت واقعکه ممکن اس یرا تا حد یکیزیف ستمیس، ربر گرافیکیرابط کا -1

 کند که شامل:  های عملیاتی چند هدفه پشتیبانی میاز طرح -2

 ز تحقیقدات بازسدازیپشدتیبانی ا -ج ،جریان کم و خشکسالی در منطقه نمایش -ب ،محدودیت کنترل سیلنشان دادن  -الف

 .د برق در خروجی مخزنولیت مدلسازی -د  ،محیط زیست

 

 http://www.hec.usace.army.mil منابع:

 

  ل  مدHEC-ResSim 

   شاهرود یدانشگاه صنعت ،یکیدرولیه یهاآب و سازه ارشد یکارشناس یدانشجو ، واناتاحمد 

 

معرفی 
 افزارنرم 

 

http://www.hec.usace.army.mil/
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  یفراوان  لیتحل  کردیبلندمدت: رو  ینیبشیپ  یدرولوژیه

 ه سمناندانشگاناشر:   فاوری و آندره میوسی پائول میالن، آن کاترینتالیف: 

 نیفرز دیو دکتر سع یدکتر جعفر دستورانجمه: تر

   13۹۸انتشار:  سال                317عداد صفحات: ت

 ستیز طیعمران و مح یمهندس اتیدر عمل ینقش مهم ،یآمار یدرولوژیه

در توسعه  یدرولوژیه نی. همچنکندیم فایمنابع آب ا یهاسازه یو طراح

 نیاز اول یکیمثال،  یقش داشته است. براحد ن ریدر مقاد ژهیآمار به و

دوره بازگشت  یو محاسبات عمل فیحد در تعر ریآمار مقاد یکاربردها

 یزمان یهای سر یآمار لیاز تحل توانیم یادی. اطالعات زهاستلیس

 اسیمق ریینه تغدام ییبه دست آورد که با واگرا یو هواشناس یکیدرولوژیه

شده  انیب عتیاز نحوه عملکرد طب یاریبه عنوان مع ستیدرولوژیه کیطور قابل مالحظه توسط بر اساس تعداد داده، به  افتهی

 . کندیم فایمنابع آب ا یهاسازه یو طراح ستیز طیحعمران و م یمهندس اتیدر عمل ینقش مهم ،یآمار یدرولوژیهاست. 

 

 

 

 

     و محاسبات  یآب: مبان  تیفیک

 اصفهان یدانشگاه صنعتناشر:        دکتر امیر تائبی          تالیف: 

 13۹۸سال انتشار:                627عداد صفحات: ت

 به باید شیرین آب محدود منابع کیفی و کمی زوال از جلوگیری برای

 .کرد اقدام هاآن آلودگی کنترل و جوییصرفه  به  نسبت یجد طور

 سانیرآب اندرکاران دست و  متخصصان باید آب، آلودگی کنترل  برای

 مبانی درباره کافی دانش از فرجیت و  کشاورزی  صنعتی، شهری،

 تجربیات حاصل که کتاب این د.باشن اربرخورد  آب کیفیت

 برآن عالوه  است، دهه سه از بیش در مؤلف هایهمشاور و دانشگاهی

  و مهندسی  علوم  اندرکاران دست و  متخصصان برای  مرجعی که

 مناسبی درسی کتاب عنوان  به دتوانمی بود، خواهد آب  بهداشت

 نیز  و  بآ شناسی میکروب و  هداشتب شیمی، به  مربوط  دروس  برای 

  یفراوان  لیتحل  کردیلندمدت: روب  ینیبشیپ  یدرولوژیه 

 انایر من هیدرولیک، دبیر کمیته اعضای جوان انجاحمد فردوسی 

 

  معرفی

 ب کتا
 

 

  و محاسبات  یآب: مبان  تیفیک  -  ... 

  میواحد رباط کر یگاه آزاد اسالممدرس دانش ، هتاب فرامرزپورم 

 

  معرفی

 ب کتا
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 .شود استفاده تکمیلی، تحصیالت نیز و ارشناسیک هایدوره  در آب، منابع کیفیت  سازیمدل و کنترل

 بیشتر یادگیری و تمرین برای و است شده داده نمایش شده، حل هایمثال طرح  با  مطالب  کاربردی هایجنبه  کتاب، این در

کار  ک( بهمتری) یکاها المللیبین دستگاه فقط  محاسبات، در. اندشده  ئه ارا نشده حل هایمسئله  فصل، هر  انتهای در خوانندگان،

 واژه انتخاب در لیکن است؛ شده استفاده فارسی زبان و ادب فرهنگستان مصوب هایواژه  از ممکن  حد در رضمن،رفته است. د

  .است بوده  مدنظر نیز  ابهام از جلوگیری  و متن روانی بودن، مصطلح سب،منا

 1 هایفصل شامل نیازپیش و  پایه مباحث  عنوان  با ل او سمتق: اند شده تقسیم  قسمت  چهار به  کتاب  این  در  شده ارائه مطالب

 از آب، ذاتی خواص و مصار  ،منابع هایزمینه  در پایه اطالعات کسب ضمن قسمت، این خوانندگان که طوری به است؛ 3و 

 با دوم قسمت .شوندمی برخوردار است، نیاز کتاب مطالب دیگر عهمطال برای که سازیمدل و شیمی زمینه در کافی نیازپیش

 ارزیابی برای معموالً که پارامترهایی باقسمت  این خوانندگان. است ۹تا  ۴ول فص شامل بآ کیفیت ارزیابی پارامترهای عنوان

 پارامترهای و معدنی مواد 5 فصل در فیزیکی، و کلی پارامترهای ۴ فصل در  رو، ازاین. شوندمی آشنا  است،  الزم  آب  کیفیت

 پارامترهای و آلی مواد ۸ فصل در گازها، انتقال و پذیریحل  7 فصل در مغذی، مواد طبیعی یهاچرخه   6 فصل در  مربوطه،

 شامل بآ منابع کیفیت کنترل  عنوان با سوم قسمت .شوندمی بحث بآ در هامیکروب نقش و حضور ۹ فصل در و مربوطه

 زیرزمینی هایآب  ، 11 فصل در سدها مخازن  و هادریاچه ،1۰ فصل در  هارودخانه و نهرها که طوری به است؛  13تا  1۰ ولفص

 هایمدل و سازیمدل نیمبا با سوم، قسمت خوانندگان درضمن، .شوندمی ررسیب 13 فصل در هامصب و دریاها و 12 فصل در

 لشام آب کیفیت استانداردهای و مقررات عنوان با چهارممت س. قشوندمی آشنا نیز طبیعی هایآب مختلف منابع کیفیت پایه

 صنایع، در مصر  بهداشتی، مصار  و آشامیدنی برای آب کیفیت  استانداردهای و مقررات 1۴ فصل در .است 15و  1۴ول فص

 آب  کیفیت استانداردهای و مقررات ،15 فصل ر. دشوندمی معرفی تفرجی کاربری  برای نیز و یاری آب و  کشاورزی در مصر 

 یافتی مورد بحث قرار گرفته است.باز

 

Environmental and Hydraulic Engineering 

Laboratory Manual 

   Youneng Tang و Gang Chen، Simeng Liالیف: ت

 J. ROSS publishingناشر: 

  2۰17 سال انتشار:            1۰۰صفحات: عداد ت

  

 تیفیشامل ک یشگاهیآزماتجربه  1۴از  یشگاهیماآز یراهنما نیا

 یکیاستات یروین ،ینیرزمیز یهاآب  یدرولوژیآب، ه هیآب، تصف

ه شد لیباز تشک یهادر کانال انیتحت فشار و جر انیجر ال،یس

 رامون یپ  یموضوعات ،یمنطق یبر اساس روند هاشیآزما نیاست. ا

 یدانشگاه یهابا دوره تبطمر کیدرولیو ه ستیز طیمح یمهندس

. شودیم میبه دو بخش تقس ن،ینو یراهنما نی. اشوندیرا شامل م

 یهاشیو بخش آزما ستیز طیمح یمهندس یهاشیآزما بخش

 یهاسال انیبه دانشجو ه یاصول اول آموزش یبرا هاشیآزما نی. اباشندیم شیآزما 7 یکه هر کدام دارا کیدرولیه یمهندس

 ییاهنمار یبرا یاضیو معادالت ر شوندیموضوع مرور م رامونیپ  یساسا یهاهینظر ش،یآزماده است. در هر یاول فراهم گرد
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 ی جهت درک بهتر در مورد مفهوم توسعه، طراح  یریتصاو و نمودارها ها،ل، شکل. جداوشوندیارائه م هاهیرنظ نیا یکاربرد عمل

تا  گرددیو سواالت ختم م زیگبه موضوعات بحث بران شیهر آزما انیپا. اندها افزوده شدهو ضبط داده  یآورو جمع یتجرب

در  یگاهشیدوره آزما یبرا یکتاب درس کی عنوانبهراهنما  نی. اندیرا بهتر درک نما شیهر آزما یبتوانند محتوا  انیدانشجو

اضالب آب و ف یهاخانه هیصفت رانیو مد یاافراد حرفه ن،ی. همچنگرددیم یمعرف کیدرولیو ه ستیز طیمح یمهندس

ز ا توانندیمرتبط م یهارشته انیدانشجو ن،یا وه بر. عالندیروزمره خود استفاده نما یشغل یازهاین یراهنما برا نیاز ا توانندیم

آب  یفیآموزش خود در مباحث ک یراهنما برا نیاز ا دتواننیم زیجامعه ن یعاد افراد. کنند ستفاده ا مرجع عنوانراهنما به نیا

  تفاده کنند.آب اس انیو جر

 

 

 
 

 

 گیالن جیبس نخبگان نهخا - النیاستان گ یصنعت یمهندس جیسازمان بسگزارکننده: بر

 http://www.chea.irگاه: آدرس وب

 cheaconf@gmail.com : کنفرانسپست الکترونیکی 

 النیاستان گ  یصنعت  نی مهندس  جیبس  سازمان  ان،یدی حم  یابتدا  ،ی خسازی  رشت،آدرس دبیرخانه:  

  ۰۹111۴5315۹دبیرخانه:    نتلف

 

اصلی کنفرانسحورهای م  

 مدیریت مصر  آب ❖

 آبیمدیریت مصر  آب در شرایط کم ❖

 های محیطی بر مصر  آبتاثیر ویژگی ❖

 استفاده از فناوری اطالعات در حوزه مصر  آب ❖

نتقال های او ساختمان هیدرولوژی، هیدرولیک ❖

 آب 

 بررسی سود و زیان انتقال آب ❖

 ش سرزمیناقتصاد آب و آمای ❖

های کلی و ستجایگاه اقتصادی آب در سیا ❖

 ای کشور توسعه 

 آثار متقابل اقتصاد آب و انرژی ❖

های اجتماعی در مدیریت مصر  ظرفیت شبکه  ❖

 آب 

 رتبطسایر موارد م ❖

 

  رشت(  یریخزر به مناطق کو  یایچشم انداز انتقال آب در  یکنفرانس مل(-  ... 

 مشهد ی، دانشگاه آزاد اسالمیکیدرولیه یهاسازهکارشناس ارشد آب و ، دصالح  برادرانمحم  

  رفیمع

   رویداد
 

 

http://www.chea.ir/
mailto:info@11-ncce.ir
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 )ساری(  ذر زمانمنابع آب در گ  یکپارچه  یریتمد یالملل ینکنفرانس ب  یناول

 یسار یعیع طبو مناب یدانشگاه علوم کشاورزبرگزارکننده: 

 /http://iwrmt2020.sanru.ac.ir/faگاه: آدرس وب

 iwrmt2020@sanru.ac.ir : کنفرانسپست الکترونیکی 

 ی سار   یعیو منابع طب  یشگاه کشاورزدان  آباد،جاده فرح   ۹  لومتریک  ،ی سار  ران،یادرس دبیرخانه:  آ

 ۰۹3۸۴3۰۴5۸1و  ۰11336۸756۰دبیرخانه:  تلفن

 

 کنفرانس یمحورها

 یآب یهاسازه ❖

 اقلیم ❖

 یدارآب و توسعه پا یوربهره ❖

 یاریآب یهاروش ❖

 آب  حکمرانی ❖

 آب یفرهنگ - یاجتماع  یهاجنبه  ❖

 و مذهب آب ❖

 یدروتوریسمه ❖

 یآب و بازچرخان برداشت ❖

 بمنابع آ یکپارچه مدیریت ❖

 یست ز محیط ❖

 هاآلودگی ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iwrmt2020.sanru.ac.ir/fa/
mailto:iwrmt2020@sanru.ac.ir
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با مشارکت در تهیه مطالب خبرنامه  آید ل می اعضای انجمن و دانشجویان دعوت به عم متخصصین، د،وسیله از کلیه اساتیبدین 
ن فرمایند. لطفًا مطالب خود را به ایمیل کمیته اعضای جوا  ب بهتر یاریارائه مطال ت تحریریه را در هیدرولیک، اعضای هیئ

 فرمایید: یران ارسال ک اانجمن هیدرولی
youngmembers@iha.ir 

  رانس هیدرولیک ایرانهجدهمین کنف 

 جمن هیدرولیک ایراندبیر ان، امیر صمدی  

  رفیمع

   رویداد
 

 

mailto:youngmembers@iha.ir

