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ده سیان، به ما به ارث ریاکانمزمین، از پیشینیان و ندن ایران عنوان نگین درخشان فرهنگ و تمبهنوروز عید سعید باستانی 

شته و امید مدار ایرانی، آن را پاس داداران جامعه علمی هیدرولیک، همچون سایر اقشار متمدن و فرهنگطالیه  عنواناست. به 

ر طبیعت و عید سعید باستانی را رویانیم. هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران فرارسیدن بهاو نشاطمان را همزمان با آن می

میهنان صمیمانه تبریک عرض هم و پیشگام هیدرولیک ایران و همهپرتالش، علمی  یژه جامعهوعلمی کشور، به معهخدمت جا

پژوهان و خداوند بزرگ، سالمتی، شادابی و پویایی، برای اساتید، متخصصان، کارشناسان، دانش ال جدید، از. در سدنمایمی

 و پیروز باشید.نماییم. بهروز یم محترم ایشان، مسئلتجویان علم هیدرولیک و خانواده دانش

هیدرولیک اوم حضور انجمن تدوثری در انجمن که نقش م شتالعضای پراها و زحمات مستمر شایسته است به پاس تالش

 جانبه و پیشرفت همه ای توسعهدر راست و همینطور در دو سال اخیر داشته استبرتر کشور های نجمن ادر بین ایران 

عضای کلیه انهایت سپاس و قدردانی خویش را خدمت  ،نامگذاری شده جهش تولیدجاری که به نام هایمان در سال فعالیت

  .میبهروزی و توفیق استمرار خدمتگزاری را مسئلت دار سالمت، از درگاه ایزد منان دوام عزت و .ابراز داریم نجمنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایرانتبریک نوروز پیام 

 

  تبریک
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 ۱۸:۴۵انجمن در ساعت  یعاد یجلسه نوبت دوم مجمع عموم

وزارت علوم )سرکار خانم آموزگار( و در محل  هندیبا حضور نما

دانشگاه تهران برگزار   یدانشکده فن یگیرجب ب دیسالن شه

مهندس رضا  یخود آقا انیحاضر در جلسه از م  یاعضا .شد

دس هنم یجلسه، آقا سهیرئ ئتیه سیرا به عنوان رئ یراع 

را به عنوان  یمقصود یمهندس مهد یجبار وطن فدا و آقا

را به  یمحمد یمهندس مجتب یو آقا سهیرئ ئتیناظر ه

 .انتخاب نمودند سهیرئ ئتیه یعنوان منش

انجمن در  یهاتیاز فعال ی گزارش ران،یا کیدرولیانجمن ه رهیمد ئتیه سیرئ ن،ی نم یدکتر مسعود منتظر یجلسه آقا نیا در

 رهیمد اتیه یها تیاز فعال یبازرس انجمن، گزارش ،یدکتر عباس طالقان یآقا سپس .را ارائه کردند ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۵ یسال ها

ارائه  یانجمن گزارش یهانهیدار انجمن، در خصوص درآمدها و هزخزانه ،یدکتر جابر سلطان یآقا تیارائه نمودند و در نها

 .نمودند بیرا تصو یالمجمع با موافقت خود گزارش م یمودند و اعضان

 شنهادیبرنامه با چند پ  نیرا مطرح کردند که ا ندهیسال آ یانجمن، برنامه انجمن برا ریدب ،یصمد ریدکتر ام یآقا سپس

را  یو حقوق یقیحق تیحق عضو رییتغ یبرا رهیمد اتیه شنهاداتیپ  نی. همچندیمجمع رس نیحاضر بیتوسط اعضا، به تصو

 تیحق عضوو  الیهزار ر ۳۰۰مبلغ به و وابسته  ییدانشجو تیحق عضو رییمجمع با تغ تینها به مجمع اعالم نمودند و در

، 1۰۰، ۵۰، 2۰در پنج سطح مختلف  یحقوق یاعضا تیحق عضو نیموافقت نمودند. همچن الیهزار ر ۹۰۰مبلغ به  وستهیپ 

 .مصوب شد VIP و ،ییطال ،ینقره ا ،یبرنز ،یسطوح عاد یبرا الیر  ۵۰۰و    2۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1۳۹8انجمن در سال و انتخابات االنه ی سبرگزاری مجمع عمومی عاد-   ... 

 سئول دفتر انجمن هیدرولیک ایران ، مموالئی زینب 

اخبار  
   انجمن

 



 

 ۳    رانیا  کیدرولیه  انجمن  خبرنامه    

 

 ن ی البدل و بازرس یو عل یاصل رهیمد اتیه یبرگزار شد و اعضا ندهیسه سال آ یانجمن برا رهیمد اتیانتخابات ه تینها در

 :انتخاب شدند ریبه شرح زترتیب آرا  بهالبدل  یو عل یاصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ب برگزیدگانو انتخا  1۳۹8برتر سال  نامهانیمسابقه پا حله دومرم   یبرگزار

کنفرانس  نیارشد در هجدهم یو کارشناس یدر دو مقطع دکتر ۱۳۹۸برتر سال  نامهانیمسابقه پا دگانیبرگز یهانامهانیپا

مدارک و  یابیارز هیاول جینتا نینها و همچنامهانیداوران از ارائه پا اتیه یابیبا ارز تایو نها دیارائه گرد نرایا کیدرولیه

 ه ی در مراسم اختتام دگانیبرگز هیمسابقه انتخاب شدند. از کل نیا یینها دگانیبه عنوان برگز ریمستندات ارائه شده، افراد ز

 :آمدبه عمل  لیلجت یصدق ن یبا حضور خانواده دکتر حس رانیا کیدرولیکنفرانس ه نیهجدهم

 ( شدار یکارشناسمقطع ) ی( دکتر مقطع)

 انیشا یلین خلیدکتر حس یاول: آقا رتبه

 یدوم: خانم دکتر فاطمه فرش رتبه

 یرآبادیاخگر ام رایسوم: خانم دکتر سم رتبه

 یمحمد ریمهندس ام یاول: آقا رتبه

 یدوم: خانم مهندس فاطمه ملک رتبه

 چوپلو یسوم: خانم مهندس چنور عبد رتبه

 ی چهارم: خانم مهندس مهال تجر رتبه

 

 

 

 

 

( https://b2n.ir/226832)گاه انجمن جمن به وبی انصصتخهای یتهعضویت در انجمن هیدرولیک ایران و فعالیت در کمت جه

 یید.مراجعه نما

 :رهیمد اتیالبدل ه  یعل  یاعضا ❖  :رهیمد  اتیه  یاصل یاعضا ❖

 مهر یلفضا نیدکتر حس -۱ یصمد ریدکتر ام -۱

 یدکتر محمد رستم -2 یاسی یدکتر مهد -2

  :یاصل  بازرس ❖ انیاد احددکتر جو -۳

 یعباس طالقان ردکت - یمهندس مسعود حکم -۴

 :البدل  یعل  بازرس ❖ یمیدکتر محسن براه -۵

  یونسیمحبوبه  هندسم - قاسم زاده روزیدکتر ف -6

  زاده وبیا یدعلیدکتر س -۷

https://b2n.ir/226832
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یران در تاریخ همین کنفرانس هیدرولیک اجد، ه۱۳۷۳در سال  انجمن هیدرولیک ایران ثبت رسمیبا سپری شدن ربع قرن از 

شرکت کنندگان طی برگزار شد. تهران دانشگاه دانشکده مهندسی عمران با همکاری انجمن و  ۱۳۹۸ ماهبهمن ۱۷و  ۱6

 های تخصصی و ارائه مقاالت، بندهای زیر را در مورد تاکید قرار دادند. نشست 

 اسالمی.در مجلس شورای  "نظام مهندسی آب"اندازی سازمان طرح راهضرورت ارائه  -۱

محیطی بر زیست  -اجتماعی -اقتصادی -بکارگیری توانمندی تخصصی انجمن هیدرولیک ایران در ارزیابی و نظارت فنی -2

 برداری.های ملی و کالن آب کشور، در مراحل طراحی، اجرا و بهرهطرح 

برداری افتن راهکارهای بهرهرو برای یهای هیدرولیکی در شرایط کم آبی پیشانجام تحقیقات در خصوص عملکرد سازه -۳

 ها.مناسب در شبکه

 ب. های کارورزی مرتبط با آهمکاری بین صنعت و دانشگاه در اجرای طرح  -۴

های کارشناسی ارشد و دکتری توسط اساتید و نامهانتخاب موضوعات کاربردی و اجرایی بعنوان پیشنهادهای پایان -۵

 دانشجویان بخش مهندسی آب.

 ها در مبداء، مسیر و مقصد طرح. ، سامانه رودخانههای انتقال آبطرحزیست محیطی  ورت ارزیابیتاکید بر ضر -6

 های آب و محیط زیست. های اجرایی در کنفرانسر کارشناسان دستگاهحضور و مشارکت موثتاکید بر  -۷

زده و لوگیری از برخی اقدامات شتابهای دولتی به منظور جها و مراجع تحقیقاتی به دستگاهاعالم نظر صریح دانشگاه -۸

 غیرکارشناسی اجرایی. 

 . یشهر البینظام نامه س نیضرورت تدو -۹

 .البیس یجمع آور یسامانه ها کپارچهی تیریمد نیضرورت تدو -۱0

 .هوشمند یابیپشت یسامانه ها سیضرورت تاس -۱۱

 .البیس یجمع آور یسامانه ها یتاب آور شیضرورت ارتقاء و افزا -۱2

 پر خطر یزهایرآبدر حوضه  لیهشدار س کیستماتی س یبر مطالعه و اجرا دیاکت -۱۳

 ی کشور از لحاظ رعایت موارد کمی و کیفی.هااز رودخانه میو مراقبت دا یساماندهحفاظت و بر اقدامات  دیتاک -۱۴

دم مرتبط با مدیریت جامع و تاکید بر آموزش همگانی و مستمر و پیوسته در کلیه سطوح مدیریتی؛ اجرایی و عموم مر -۱۵

 منعطف سیالب در سطح کشور.

 های مرتبط با مدیریت سیالب. تامین منابع مالی مستمر و پایدار جهت کلیه طرح -۱6

 های آنی.جام پژوهش و تحقیق در خصوص مدیریت سیالب به ویژه سیالبان -۱۷

 المللی همچون یونسکو و سایر کشورها. های بینزمانای مرتبط با مدیریت جامع سیالب با ساتعامل و همکاری منطقه -۱۸

 

 

 ها نرانی سخبرنامه 

های کشگور، احتمگاال  در دانشگگاههای اعمال شده نیا و محدودیتتوجه به شرایط ایجاد شده ناشی از بحران کرونا در سطح دبا 

انجمگن قطعی های ماهانه ز اینرو سخنرانیوجود نخواهد داشت. ا ۱۳۹۹سال  های انجمن در نیمه اولگزاری سخنرانیامکان بر

 1۳۹۹انجمن در سال  یها کارگاه و ها سخنرانی  برنامه 

 

ی معرف
 برنامه ها

 رولیک ایرانجدهمین کنفرانس هیده قطعنامه 

  انجمن هیدرولیک ایراندبیر ،  امیر صمدی 

 

اخبار  
 علمی 

 



 

 ۵    رانیا  کیدرولیه  انجمن  خبرنامه    

 

ضگمنا  در گگردد. رسگانی میاطالع عاقبگا آنهگا مت برگگزاریطابق جدول زیر برگزار خواهند شد و زمان م ۹۹ برای نیمه دوم سال

 . رت خواهد گرفتیق وبگاه انجمن صورسانی از طر، اطالعهای دیگرانیبرگزاری سخنرریزی و هماهنگی برنامه انجامصورت 

 زمان موضوع سخنرانی سخنران ردیف

 مهر دو  نیو ارتباط ا ینیرزمیاز منابع آب ز هیرویدر اثر برداشت ب نیفرونشست زم زادهفیروز قاسمدکتر  ۱

 آبان  ی گذاررسوب ینیبش یدر پ یکاربرد هوش مصنوع صیاحسان خوادکتر  2

 جواد احدیاندکتر  ۳
های عددی هواشناسی  ینیبه از پیش استفادها با خانهی بهنگام جریان رودینبپیش

 (GFSو مدل جهانی  Mike- Namواناب ر -)مدل بارش
 آذر 

 دی  و تضادها  هایهمبستگ ،یو آشفتگ یآبشستگ بی مهرآیینمجتدکتر  ۴

 بهمن های سرریز جانبی کلید پیانویی در مجاری روباز.مالحظات سازه  دکتر جابر سلطانی ۵

 اسفند رودخانه یدر مهندس یدب یریگاندازه  یبر روش ها یور و نقدرم سیدحسین مهاجریدکتر  6

 ها ه اکارگ برنامه 

هگای کارگاهبرگگزاری های آموزشی بصگورت حضگوری، عادی شدن شرایط و امکان برگزاری کارگاهبعد از خاتمه بحران کرونا و 

 واهند شگد.به شرح زیر برگزار خ هاییو کارگاه یز ادامه یافتهن ۱۳۹۹در سال های گذشته همچون سالک ایران من هیدرولیانج

به شیوه مجگازی های آموزشی برگزاری کارگاهآینده، های در ماه های ایجاد شدهمحدودیتعدم رفع کر است در صورت شایان ذ

 گرفت.  کار قرار خواهد دور در دستور و از راه 

 مدرس روز برگزاری زاریبرگ  زمان دوره ردیف
۱ Flow3D     زاده فیروز قاسم دکتر چهارشنبه و پنج شنبه و شهریور هشتاردیب 

 احسان خواصیدکتر  چهارشنبه و پنج شنبه خرداد OpenFOAM   مقدماتی 2

 احسان خواصیدکتر  چهارشنبه و پنج شنبه مهر OpenFOAM   پیشرفته ۳

 احسان خواصیدکتر  پنج شنبه آذر  OpenFOAM با یچندفاز یمدلساز ۴

۵ CCHE2D  دکتر محمد رستمی  پنج شنبه دی 

6 HEC-RAS 2D دکتر اصغر عزیزیان چهارشنبه و پنج شنبه انو آب خرداد 

۷ Mike Flood دکتر اصغر بهلولی چهارشنبه و پنج شنبه بهمن 
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هشی پژو -فارسی دارای رتبه علمی  فصلنامه   
 

و عمران را با  یعیمنابع طب ،یدر موضوعات مربوط به کشاورز لیاص یو تجرب یپژوهش یاک  دستاوردهام آب و خمجله علو

کشور که از انتشارات دانشگاه  یعلم اتینشر نیاز معتبرتر یکیمجله  نی. اکندیمنتشر م یبه صورت مقاالت علم یداور

 ۱2. در حال حاضر از رسدیدانشگاه به چاپ م نیا یعیع طبو مناب یزکشاور یهابه همت دانشکده واصفهان است  یصنعت

 ایسو آ ایاروپا، استرال کا،یمعتبر آمر یهاو پژوهشگران معروف دانشگاه دیاز آنها از اسات یمیاز ن شیمجله، ب هیریتحر أتیعضو ه

و کارشناسان صنعت با هدف  نایدانشگاه ن،یحققخالقانه م یهاشهیو اند هاافتهیتبادل  ی برا یامجله رسانه  نیهستند. ا

  .باشدیدانش م یمرزها یتوسعه  یبرا یعیو منابع طب یکشاورز یهانهیدر زم یعلم قاتیتحق یگسترش و اعتال

 یمعرفی مجالت تخصص 

  اصفهان ینشگاه صنعتدا ، یو زهکش یاریآب یکارشناس ارشد مهندس لیالتحصفارغ،  فاطمه قزل سفلی 

معرفی 
 مجالت 
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توسط  ۱۳۷۸ماه شد و در آذر سیتاس ۱۳۷6مجله در سال  نیا

 یپژوهش -یکشور با رتبه علم یعلم اتینشر یبررس ونیسیکم

 ۱۳۷6ماه وریمجله از شهر نیا نیهمچناست.  دهیگرد دییتا

شماره در سال( چاپ  ۴تاکنون به طور منظم و در قالب فصلنامه )

 یاقدام به بررس تمقاال افتیپس از در هیریتحر ئتی. هشودیم

و چنانچه  ندینمایم یو موضوع  یمقاله از لحاظ ساختار هیاول

جهت  یتخصص ریبد یباشد، برا دییمورد تا هیاول یمقاله در بررس

نظرات داوران  افتی. پس از درشودیارسال م یداور ندیوع فراشر

 یبند)حداقل توسط دو داور و حداکثر توسط پنج داور( و جمع

 سندهیبه نو یبندجمع نیا تا ینها ،یتخصص ریدبنظرات توسط 

شامل  تواندیم ی. مقاالت ارسالشودیمسئول مقاله اعالم م

از  یکیمجله  نیشد. اآب و خاک با نهیمو در ز یمرور ،یپژوهش

همراه با  یکشور است که به زبان فارس یعلم اتینشر نیمعتبرتر

صفحات  د. تعدارسدیبه چاپ م یسیبه زبان انگل ییهادهیچک

 .استصفحه  ۱۴مقاله حداکثر 

  مجله در  را یکه اخ "یرشته مهندسی آب کشاورزهاى علمی ایران در وضعیت کیفی مجله"تحت عنوان  یااساس مقاله بر

مجله از  نیمنتشر شده است، ا ران،یوابسته به فرهنگستان علوم ا "راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی یهاپژوهش"

روز بودن موضوع مجله، ضرورت انتشار مجله، به یشده )ارزش کاربرد یجمله چند مجله برتر کشور از نظر پنج شاخص بررس

 .باشدیمقاله( م یکاربرد – یعلم مقاله و ارزش ضوعمو بودنعیمقاله، بد

جهت  الیهزار ر ۱.۵00.000 مبلغ هیریتحر ئتی، براساس مصوبه ه۱۳۹۷در سال  هینشر یهانهیهز دیشد شیتوجه به افزا با

 الیهزار ر ۱.۵00.000مبلغ   رش،یشدن هر مقاله جهت پذ رفتهیت پذدر صور نیخواهد شد. همچن افتیدر یو داور یبررس

 خواهد شد. افتی( درگان)سندهیاز نو رشیپذ یهانهیاز هز یبخش نیتام یبرا گرید

                             0۳۱-۳۳۹۱2۷۹۳تلفن : 

           jwss@of.iut.ac.irکی: آدرس پست الکترونی                       //:stnar.iut.ac.irjhttpگاه مجله: وب

 

 Water   -آبمجله 

 ISI-JCRماهنامه انگلیسی دارای رتبه 

 و علوم زمینه در است کهدر کشور سوئیس  برای خوانندگان مقاالت این مجله آزاد دسترسی معتبر با مجله یک ،waterمجله 

  چند  دیجیتال انتشارات موسسه توسط آنالین بصورت ماهانه و آب منابع مدیریت و شناسیبوم  جمله از آب، تکنولوژی

 آب المللیبین موسسه و( ICFM) سیالب مدیریت المللیبین کنفرانس با مجلهاین  .شودمی منتشر (MDPI) ایرشته 

 .کندمی همکاری( SIWI) استکهلم

 و مؤلف نامناسب اعتبار ،هاداده جعل سرقت ادبی،گیری از ی جلو، برا(MDPI) ایته رش چند دیجیتال انتشارات موسسه

 .دهد ارائه داوران به خود کار برای را اعتبار تا کندمی همکاری انتشاراترا بسیار جدی پیگیری کرده و با  دست این از مواردی

  رخوردار است و شاخصیت علمی باالیی به و از کیفقرار داشت (Q2) دوم در بخش علوم و تکنولوژی آب در چارک مجلهاین 

 بررسی اولیه  باشد.می 20۱۸در سال  ۵2۴/2 (IF)این مجله دارای ضریب تأثیر باشد.می ۳۳( آن H-indexعلمی )وری بهره

http://jstnar.iut.ac.ir/
file:///G:/INFO/انجمن/خبرنامه%20نوروز%2099/jwss@of.iut.ac.ir


 

 7    رانیا  کیدرولیه  انجمن  خبرنامه    

 

در کمتر از یک ماه انجام  مجلهو پذیرش مقاله ارسال شده به این 

ه در رسد. هزینه چاپ مقالشده و در زمان کوتاهی به چاپ می

باشد که از ( سوئیس میCHFفرانک ) ۱۸00در حدود  مجلهاین 

مقاالت را  مجلهکند و خوانندگان این نویسنده مقاله دریافت می

شود که از مقاله ند، این امر سبب میکنصورت رایگان دانلود میبه

  بیشتر استفاده شود.

 

 34 77 683 61 41+تلفن: 
 

           https://www.mdpi.com/journal/water: یپایگاه اینترنت
 

            water@mdpi.comآدرس پست الکترونیکی: 

 

 
 

 

 

یکی از  (University of Melbourne) دانشگاه ملبورن

شهر ملبورن،  های سراسری کشور استرالیا واقع دردانشگاه

تاسیس شد  ۱۸۵۳ایالت ویکتوریا است. این دانشگاه در سال 

ترین دانشگاه در و دومین دانشگاه قدیمی استرالیا و قدیمی

سال است که  ۱۵0شود. بیش از ایالت ویکتوریا محسوب می

ای نوآورانه، آموزشی و تحقیقاتی همواره پیشرو هزمینه در 

در پردیس کالج  ۱2دارای  لیادانشگاه ملبورن استرا .بوده است

. هفت کالج به صورت هاللی در اصلی و مناطق اطراف است

مرکز علمی و تعداد بسیار  ۱۱. دشمال زمین کریکت پردیس اصلی واقع شدند و پنج کالج نیز خارج از پردیس اصلی قرار دارن

 . زیادی مراکز تحقیقاتی با دانشگاه ملبورن همکاری می کنند

 APRU و انجمن دانشگاهی 2۱های گروه )گروه هشت( و عضوی از دانشگاه رده باالی استرالیا هایدانشگاه زواین دانشگاه ج

 باشد.در جهان را دارا می ۳2در حال حاضر این دانشگاه، رتبه اول در استرالیا و رتبه  می باشد.
 

 هادانشکده

ریزی، هنرهای زیبا، بازرگانی و اقتصاد، ساختمان و برنامه های اصلی این دانشگاه شامل دانشکده مهندسی، معماری،دانشکده

 اشت، علوم، دامپزشکی و علوم کشاورزی و دانشکده موسیقی است.پزشکی و علوم بهدآموزش و پرورش، حقوق، پزشکی، دندان

ارشناسی در های مقطع کطبق تخمین دانشگاه، هزینه شوند.ها تدریس میدر مقطع کارشناسی ارشد تقریبا تمامی رشته 

 .هزار دالر است ۳۵هزار دالر و برای مقاطع ارشد عمران  ۵۵ مهندسی

  ملبورندانشگاه معرفی 

  خوارزمیهای هیدرولیکی، دانشگاه ، دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه یمحمدرضا غالم 

 

 معرفی  

   مراکز علمی
 

 

https://www.mdpi.com/journal/water
water@mdpi.com
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 های تحصیلیبورسیه 

را ارائه   International Postgraduate Coursework Awards (IPCA)این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد بورسیه 

المللی ایط اخذ این بورسیه عبارتند از دانشجوی بیندهد. شرهای تحصیلی را پوشش میدرصد هزینه  ۱00تا  2۵که از  دهدمی

 .است دیاسترالیا نگرفته باش دولت اینکه در دو سال اخیر هیچ گونه بورسی ازبودن و دانشگاه بودن، دانشجوی جدید 

 دهد که عبارتند از:های مختلفی ارائه میدر مقطع دکترا این دانشگاه بورسیه
 

✓ (International Postgraduate Research Scholarships (IPRS 

 .باشدای مدت تحصیل می  بر هزینه زندگی و بیمه دانشجویی ،این بورس شامل هزینه تحصیل
 

✓ (Melbourne International Fee Remission Scholarships (MIFRS 

ال حداکثر سه سال و نیم هزینه تحصیل و زندگی برای ارشد تحقیقاتی دو سال و برای دکترا سه س دانشگاه ملبورن این بورس

 . بدون همراه است ییهمچنین بیمه دانشجو
 

✓ (Melbourne International Research Scholarships (MIRS 

سه سال حداکثر سه سال و نیم هزینه تحصیل و زندگی برای ارشد تحقیقاتی دو سال و برای دکترا  دانشگاه ملبورن این بورس

 . دانشجویی بدون همراه استهمچنین بیمه 

 
 unimelb.edu.au.https://wwwنبع :  م

 

 

 

 

 یبگرا یچارچوب (GIS) ییایاطالعات جغراف ستمیس کی

 GIS. ها استداده لیو تحل هیو تجز تیری، مدیآورجمع

 یمکگان تیکند.  موقعیها را ادغام ماز داده یارینواع بسا

 یاز اطالعات را برا ییهاهیالکند و یم لیو تحل هیرا تجز

 یبعدسگگه یهاو صگگحنهها تجسگگم بگگا اسگگتفاده از نقشگگه

، روابگط و ، از جمله الگوهاهانسبت به داده یترقیعم نشیب GISمنحصر به فرد ،  تیقابل نیکند. با استفاده از ایم یماندهساز

 .ندکیهوشمندانه کمک م یریگمیدهد و به کاربران در تصمیها نشان متیموقع

  افزارنرم  ArcGIS 

  ،هروددانشگاه صنعتی شا های هیدرولیکی،دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازهاحمد توانا 

 

معرفی 
 افزارنرم 

 

https://www.rad-iran.com/admission-insurance-accommodation/
https://www.rad-iran.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/
https://www.unimelb.edu.au/
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 .میپردازیپرکاربرد آن م  یهاماژول  یبرخ یدامه به معرفاست که در ا یمتنوع یهابخش یدارا ArcGIS افزارنرم

ArcCatalog 

مکانی،  هایدادهافزار وظیفه مدیریت طورکلی این بخش از نرمبه

های جدید، ویرایش فراداده، ایجگاد ها، ایجاد الیهجستجوی داده

هگای اه دادهای مکگانی موجگود در رایانگه و پایگگ هاتصال به داده

  ArcCatalogت ده دارد. پرکاربردترین قابلیگ مختلف را بر عه

  .های جدید و مدیریت فراداده دانستتوان ایجاد الیهرا می

ArcMap 

دهد، رار میدر اختیار کاربر خود ق ArcMap محیطی که

ها را اطالعات مکانی و توصیفی و ویرایش آن امکان مشاهده 

این محیط  ابزارهای موجود نیز درزد. اکثر مجموعهسافراهم می

توان پس از انجام آنالیزهای تری دارند و میدامنه اجرایی وسیع 

 Layout موردنیاز، خروجی را به اشکال مختلف و در قسمت

View  ربران نیز نهایی ارائه نمود. اکثر کابه شکل یک نقشه

افزار را بخش اصلی دانسته و منظورشان از این بخش از نرم

 .است ArcMap ، همان محیطArcGIS محیط

ArcToolbox 

های ابزارهایی است که در بخش این بخش نیز حاوی مجموعه

گیرند و در مواردی نیز ابزارهای مختلف مورد استفاده قرار می

کدام از شود که در هیچمیالبی در آن یافت کاربردی ج

ای نشده است. این ابزارها ها اشارههای دیگر به آنبخش

ها بهبود یافته گلچین و عملکرد آن ایصورت هوشمندانه به

عنوان مکمل  اکنون بهپرداخت، اما همایفای نقش میصورت یک واحد مجزا به های قدیمی بهدر نسخه  ArcToolbox . است

  د.گیراستفاده قرار میهای دیگر مورد بخش

   افزار کاربرد نرم ArcGIS  در مهندسی علوم آب  : 

 مل : زمین شناسی ،تیپ خاک ها ، پوشش سبزتهیه نقشه های موضوعی زمین شا

 تهیه نقشه های توپوگرافی شامل : هم باران، همدما، رواناب، ارتفاع ، شیب ، جهت و شرایط پستی و بلندی زمین

 فرسایش و سیالب خطرات آنالیز  کامپیوتریسازی دلم

 مستعد کشاورزیشناسایی ، نقشه برداری و بررسی پتانسیل پروژه های قابل توسعه در مناطق 

 هاپروژه برای  اجتماعی -مطالعات اجتماعی و تهیه چهارچوب های علمی

 .…، و، انتقال آب، تغذیه آبهای زیر زمینیریآبیا، مطالعات اقتصادی و تخمین هزینه های پروژه هایی نظیر سد سازی

 های آبریز.زهکشی حوضه  آلودگی منابع آب و شبکههای آبریز، ، پارامترهای حوضه بندی سیالبتعیین پهنه

 rse.irwateww.w      و     www.esri.com  منابع:

www.esri.com
http://waterse.ir/
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 Ancient Water Technologies      

 ناشر: اشپرینگر        Larry W. Mays: ویرایشگر

 20۱0 :ارسال انتش            2۸0تعداد صفحات: 

موجودات،  یهمه یاست. زندگ یعیمنابع طب نیتریاز ضرور یکیآب 

شم به چ شتریآن هر روز ب تیاست که اهم یاتیح یهیما نیوابسته بر ا

باز  میقد اریبس یهابه زمان یآب ای یکیدرولیه یهایفناور نهیشی. پ دیایم

 یبرا یاریآب ازین شیدایبا پ  یکیدرولیه یهاروش . توسعهگرددیم

جوامع  یهایاز فناور یاکتاب، مجموعه نیدارد. در ا وندیپ  یشاورزک

کتاب  نیشده است. ا یآب گردآور رهیانتقال و ذخ ،یآورجمع یبرا یباستان

 ان،یرانیا ان،ییونایتوسط  افتهیابداع شده و توسعه  یهادارد بر روش  یمرور

  .یجوامع باستان ریو سا انیمصر

ته شده است فصل نگاش ۱۱و در  سندگانیاز نو یمجموعه توسط گروه ابن

شده  انیاز روم شیپ  یآب یهایفناور خچهیبر تار یدر فصل نخست، مرور کوتاه و دهیبه چاپ رس نگریکه توسط انتشارات اشپر

ارائه  یو مصر مطالب ونانی ن،ینهرال نیدر نقاط مختلف جهان باستان ازجمله ب هایفناور نیدر مورد ا یاست. در سه فصل بعد

 یفصل ان،یهخامنش یامپراتور ادگاری(، رانی)فارس، ا سیمنابع آب در پرسپول تیریمد یهاروش یبرا نیشده است. همچن

و و آب، سازه،  کیدرولیمحققان و دوستداران علم ه یجذاب برا یامجموعه  توانیکتاب را م نیاست. ا افتهیمجزا اختصاص 

 دانست. یدسمهن یکل طوربه ایو  یاورزکش ک،یمکان

 

 

 
 

آب با استفاده از  یمهندس یدر مدلساز یمحاسبات یهاروش

 MATLABافزار  نرم

  اصفهان صنعتی واحد انشگاهی،د جهادر: ناش          نژادانیمحمد شاتالیف: 

 ۱۳۹۵ ار:سال انتش        2۵۴تعداد صفحات: 

 افزار نرمسازی مهندسی آب با استفاده از های محاسباتی در مدلکتاب روش

MATLAB  نژاد، دانشیار گروه مهندسی آب به قلم دکتر محمد شایان

نتشارات جهاد و توسط افصل نگاشته شده  ۱۱دانشگاه صنعتی اصفهان در 

  .انشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده استد

  باستان  یآب یهایفناور 

 انایر ، دبیر کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیکاحمد فردوسی 

 

  رفیمع

 ب تاک
 

 

   افزار  مآب با استفاده از نر  یمهندس یدر مدلساز  یمحاسبات یهاروشMATLAB 

 اصفهان یدر دانشگاه صنعت رانیا کیدرولیانجمن ه ندهینما، بشیر فالحی 

 

  رفیمع

 ب تاک
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. کندمی بینی پیش و بررسی سامانه آن رب حاکم ریاضی معادالت از فادهاست با را سامانه یک رفتار  که است ابزاری ریاضی مدل

 انجام گام به گام صورت به و خاص هایروش  از استفاده با هاآن حل که است دیفرانسیلی صورت به معموال معادالت این

 سپس. شود تبدیل جبری تمعادال به محدود هایتفاضل مثل هاییروش با دیفرانسیلی معادالت بایستی اول گام در. شودمی

 یا خطی معادالت دستگاه یک معادالت این از که این یا و آید بدست مجهوالت جبری معادالت این حل با است ممکن

 .آیدمی بدست مجهوالت آن حل با که شود تولید غیرخطی

تگاه معادالت و پس از آن معادالت و دسهای حل های انفصال جمالت دیفرانسیلی، روشدر فصول ابتدایی این کتاب، روش

های حل معادالت دیفرانسیلی تشریح شده است. به علت اینکه محاسبات بسیار حجیم است، نیاز به یک زبان روش

 .شوداستفاده شده که در اولین فصل کتاب معرفی می   MATLAB افزارنویسی است که در این کتاب از نرمبرنامه

 هیدرولوژی، هیدرولیک، جمله از آب مهندسی لفمخت هایزمینه در کاربردی احثمب ،(اول صلف ۴) مقدماتی فصول از پس

  دانشجویان  برای مناسبی مرجع کتاب این .است شده ارائه ۱۱ الی ۵ های فصل طی آبیاری و زهکشی زیرزمینی، هایآب 

 و آبیاری هیدرولیکی، یها سازه آب، منابع مثل آب مهندسی با مرتبط هایگرایش یا رشته در دکتری و ارشد کارشناسی

 .باشدمی رودخانه مهندسی و زیست محیط زهکشی،

 

 

 
 
 

 ، تبریزاه صنعتی سهندگدانشکده مهندسی عمران، دانشبرگزارکننده: 

 ncce.ir-http://12گاه: وب آدرس

  cce@sut.ac.irn-12پست الکترونیکی کنگره: 

  رخانه یدب ،عمران یدانشکده مهندس ،دومطبقه  ،مفتح دیساختمان شه ،سهند یدانشگاه صنعت ،سهند دی شهرجد ،زیتبررخانه: آدرس دبی

 ۵۳۳۱۸۱۷6۳۴ستی: پ  دک،  عمران  یمهندس  یکنگره مل  نیدوازدهم

 0۴۱-۳۳۴۴۴۳2۸ نمابر:                  0۴۱-۳۳۴۵۹۳۴۵ دبیرخانه:  نتلف
 

 محورهای کنگره 

 آب  ❖

 سازه ❖

 لگه زلگز ❖

 ژئوتکنیک  ❖

 مدیریت ساخت ❖

 مل و نقلراه و ترابری و ح ❖

 دارط زیست و توسعه پایمحی ❖

 درولیکی و دریائیسازه های هی ❖

 ژئودزی ژئوماتیک و برداری،نقشه  ❖

مدیریت بحران، رتبط، معماری و شهرسازی، های مسایر زمینه ❖

 ق مهندسی و ...، اخالمواد نوین پدافند غیرعامل، فناوری

  کنگره ملی مهندسی عمران  دوازدهمین 

 ایران ، دبیر کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیکاحمد فردوسی 

 

  رفیمع

   رویداد
 

 

http://12-ncce.ir/
12-ncce@sut.ac.ir


 

 1  شماره  /26  سال     12
 

 
 

 

 

آید با مشارکت در تهیه مطالب خبرنامه  ل می ه از کلیه اساتید، متخصصین، اعضای انجمن و دانشجویان دعوت به عموسیلبدین 
ن وا جایمیل کمیته اعضای ارائه مطالب بهتر یاری فرمایند. لطفًا مطالب خود را به هیدرولیک، اعضای هیئت تحریریه را در 

 ک ایران ارسال فرمایید: انجمن هیدرولی
youngmembers@iha.ir 

mailto:youngmembers@iha.ir

