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ه قد  رانیا  کیدرولیانجمن  پ   نیتریمیاز    نیشروتریو 

 ت یکه مسئولاست صنعت آب کشور  ی علم ی هاانجمن 

 ز یعلوم آب را ن  یهاانجمن   هیاتحاد  اندازیتشکیل و راه

دارد ایرانبرعهده  هیدرولیک  انجمن  راستا  .   ی در 

فعال تقو  هاتیاستمرار  و    تیو  انجمن  حرکت 

دانش و  ه  نپژوهامتخصصان  مدت    کیدرولیعلم  در 

فعال  27 ملیسال  برگزار  ی ت در سطح  به   18  یاقدام 

  ک،یدرولیه  ادیدوره المپ  8  ک،یدرولیدوره کنفرانس ه

ه مجالت  انتشار  و   Journal ofو    کیدرولی چاپ 

Hydraulic Structuresبرگزار ساعت    ی،  صدها 

پا  ،یتخصص-یآموزش  ی هاکارگاه   یهانامهانی انتخاب 

 ی با موضوعات تخصص  یعلم  یهانشست   یبرتر، برگزار

مل  زهحو سطح  در  منطقه  یآب  ن  یاو  و    زیو  نظارت 

صنعت آب کشور   یها از پروژه  یمطالعات برخ  ینیبازب

اقدام به    ی انجمن ساالنه در سطح مل  نینموده است. ا

ه  یبرگزار   نیا  که  د ینما یم  رانیا  کیدرولیکنفرانس 

کشور   ربتمع  یهااز دانشگاه  یکیسال در  کنفرانس هر

م ه  نوزدهمین.  شودیبرگزار   ران یا  کیدرولی کنفرانس 

بهمن ماه    28و    27  یدر روزها،  1399مشهد    قالب رویداد آبیریت منابع آب ایران و در  همزمان با هشتمین کنفرانس ملی مد

دانش  99سال   مشهددر  فردوسی  شد.  گاه  خواهد    نی نشا  به  ایران  هیدرولیک  کنفرانس  نوزدهمین  پایگاه   برگزار 

www.nwlsm.ir یا و   ha.irf.iconwww.  باشد.می مندانقهعال  مقاالت ذیرایپ  حاضر حال در   

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

بیافزایند.    آنچه بیشتر  ای هربه غن  های کنفرانسسایر برنامهشرکت در    و  های آموزشیگاههای تخصصی، شرکت در کارنشست 

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

   . فشاردیم  یگرم به ، نمایندکمک می کنفرانس هیدرولیک ایران نوزدهمین هاینامهبه هرچه بهتر برگزاری برسازنده  

 کامران داوری                 ییعلی نقی ضیا               یاسی مهدی             محمد کافی                   ردکانیانرضا ا     

      کنگرهدبیر اجرایی            بیر علمی کنفرانس      د              کنفرانس  دبیر          ویداد    رویداد     جانشین ریاست عالی ر  ریاست عالی

 هیدرولیک ایران ملی کنفرانس  نوزدهمین 

    ان ررولیک ایدبیر انجمن هید ،  صمدیامیر 

 

مطلب 
 خستن
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www.conf.iha.ir


 

 2  مارهش  / 26  سال     2

 

 

 

 

پ  تالشیریگیبا  و  ه  یهاها  توسط  آمده    ره یمد  اتیبعمل 

ه فعال  ران،یا  کیدرولیانجمن  انجمن    یپژوهش  یهاتیمجوز 

پژوهش  رانیا  کیدرولیه قرارداد  انعقاد  بر    ا ی  ی شامل  نظارت 

با  مرتب  یپژوهش  یهاتیفعال دفتر   کیدرولیهط  توسط 

برنامه  یگذاراستیس پژوهش  یزیرو  علوم،    یامور  وزارت 

 . دیصادر گرد 99در سال  یو فناور قاتیتحق

اسا به  عنایت  انجمن با  صادره،  مجوز  و  انجمن  سنامه 

های کشور  ژوهشگاهها و پ نشگاهداهمانند  تواند  رولیک میهید

انعقا به  با  نسبت  پژوهشی  قراردادهای  آصنعد  اقدام    بت 

مند خود گامی  نموده و با همکاری اعضای فرهیخته و عالقه

 . برداردبین صنعت و دانشگاه ارتباط بهتر  هم در برقراریم

 

 

 

 

 وزارت عتف  1398یابی سال  ارزدر    به سطح الف  کیدرولیه  ه یرتبه نشر  ی ارتقا

  یعلم  اتینشر  یبندو رتبه   یابیارز  جیبراساس نتا   ،یرو فناو  قاتیوزارت علوم، تحق  یبا توجه به گزارش معاونت پژوهش و فناور

  Journal ofمجله  نی است. همچن  افتهی ارتقا    رتبه الفبه    139۶در سال    Bاز رتبه  کیولدریه  هی، رتبه نشر1398در سال  

Hydraulic Structures   آمده  بعمل  یابیارز  نیشود، در اولیچمران اهواز منتشر م  د یکه بصورت مشترک با دانشگاه شه  

 ست.حائز رتبه ب شده ا، 9۶در سال 

تمام  تیموفق  نیا به  انجم  یاعضا   یرا  همحترم  عل  رانیا  کیدرولین  اعضایو  ه  یالخصوص    ه ی نشر  هیریتحر  ئتیمحترم 

  خته یمحترم و فره  یاعضا  میدواری. اممیی نمایعرض م  کیتبر   Journal of Hydraulic Structures   هیو نشر  کیدرولیه

سا همانند  نشر  انیلانجمن  به  خود  مقاالت  ارسال  با  راستا  یپژوهش  -یعلم  اتیقبل  در  رسا  یانجمن،    ی علم  یهالتتحقق 

 . ندینما  یمساع کیو تشر یانجمن همراه

 1399-رانیا  کیدرولیانجمن ه  دیجد  رهیمد  اتیو ه  یمجمع عموم   دییتا 

ه  دیجد   رهیمد  اتیه   ی علم  یهاانجمن   ونیسی کم  21/02/99  مورخ  992211شماره    نامهیگواه  یط  رانیا  کیدرولیانجمن 

تغییرات و بعد از تایید آن اداره،  ثبت شرکتها، به اداره ثبت ارسال    فاتیرانجام تش  یقرار گرفت و برا  د ییوزارت عتف مورد تا 

 . دی گرددرج  12/05/99 مورخ 2195۶در روزنامه رسمی شماره انجمن 

  های پژوهشیفعالیت اخذ مجوز-  ... 

 سئول دفتر انجمن هیدرولیک ایران ، مموالئی زینب 

اخبار  
   انجمن

 

 که  یمندانعالقه هیاز کل نهیدرولیک ایرا انجمن

 با صنعت  یش وهنعقاد قرارداد پژدارند نسبت به ا  لی تما

 استقبال  ندی اقدام نما انجمنجوز این مآب بواسطه 

 های پیشنهادی رارد پروپزالنموده و آمادگی دا

 .اد قرارداد پیگیری نمایدبررسی و جهت انعق 
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 1399در سال    اتحادیهانتخابات  ساالنه و   یعاد   ی مجمع عموم   یبرگزار 

عموم مجمع  اول  نوبت  اتحاد  یعاد  یجلسه    ه یساالنه 

ساعت    یعلم  یهاجمن ان در  آب  پنجشنبه    10:00علوم  روز 

وزارت علوم   ی هاانجمن   ونیسیکم  ندهیبا حضور نما  رماه یت  2۶

آقا س  ی )جناب  سالن  یمهاجر  نیدحسیدکتر  محل  در  و   )

حاضر    ی اعضا  .رگزار شددانشگاه تهران ب  ی فن  سیپرد  یشورا 

آقا جلسه  محمدول  ی در  جمال  عنوان   ی سامان  ی دکتر  به  را 

و دکتر    ی اسی   یدکتر مهد  انی جلسه، آقا  سهیرئ  ئتیه  سیرئ

و خانم مهندس    سهیرئ  ئتی را به عنوان ناظر ه  ی جابر سلطان 

   .انتخاب نمودند سهیرئ ئتیه  یرا به عنوان منش یموالئ نبیز

آب،   علوم  یانجمن ها  هیاتحاد   رهیمد  ئتیه  سی(، رئرانیا  ک یدرولی)انجمن ه  نینم  یود منتظردکتر مسع  یجلسه آقا  نیا  در

 .را ارائه کردند 1399تا  139۶ ی در سال ها هیاتحاد  یهاتیاز فعال یگزارش

)انجمن مهندس  وبیا  یدعلیدکتر س  یآقا  سپس ا  یزاده  اتحاد(، خزانه رانی رودخانه  هز  ه،یدار  و    یاهنهیدر خصوص درآمدها 

تاس  یگزارش مفصل  هیاتحاد بدو  اعضا  سیاز  و  نمودند  موافقت خود گ  ی ارائه  با  مالمجمع  تصو  ی زارش  بازرس   بیرا  نمودند. 

 .ارائه نمودند ره یمد اتی ه یها تیاز فعال یش(، گزاررانیا یآب شناس جمن)ان یبروجن یمهندس هاشم افضل  یآقا ه،یاتحاد
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ام  یآقا  سپس برا  هیاتحاد  99برنامه سال    ،یصمد  ریدکتر  انجام اصالحات  یرا  با  اعضا  اعالم نمودند که   بیآنرا تصو  یمجمع 

رسم  نیهمچن  .دنمودن روزنامه  پ   یاسالم  یروزنامه جمهور   ه،یاتحاد  یمقرر شد  و  حق    رییتغ  یبرا  رهیمد  ات یه  شنهادیباشد 

  ره یمد  ات یانتخابات ه تینها  در .تمجمع قرار گرف بیمورد تصو  الیر ونیلیبه رقم ده م 1۴00در سال  وستهیپ   یاعضا تیعضو

آ  یبرا  هیاتحاد اعضا  نده یسه سال  و  عل  یاصل  ره یمد  ات یه  ی برگزار شد  بازرسیو  عل  یاصل  نیالبدل و    ر یالبدل به شرح زیو 

 : انتخاب شدند

 دقی( دکتر حسین ص  یادواره)دومین    1399تر سال  نامه برک ایران و مسابقه پایانییدرول ه  المپیاد   نهمین برگزاری   

 

 

 

 

 

 

 

خیقر، امسقال نیقز انجمقن های ادوره المپیقاد هیقدرولیک ایقران در سقال  هشقتپس از برگزاری موفقق    المپیاد هیدرولیک:

د یقادوره المپ  نهمقینر  هیقدرولیک، بقرای شقرکت دمنقدان بقه علقم  ر عالقههیدرولیک ایران مفتخر است از دانشجویان و دیگ

برای پاسداشت خدمات ارزنده آقای پروفسور حسقین انند سال گذشته،  همیداد امسال  ورهیدرولیک ایران دعوت به عمل آورد.  

 شد:له برگزار خواهد هیدرولیک در دو مرحد یاالمپعلوم آب ایران، به نام ایشان برگزار خواهد شد.  صدقی استاد پیشکسوت 

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

 نینم یدکتر مسعود منتظر  -1

 (رانیا  کیدرولیانجمن ه)

 انیدکتر رضا کراچ  -1

 ( رانی منابع آب ا  یانجمن علوم و مهندس)

 بش  دکتر مسعود تا  -2

 ( رانیانجمن آب و فاضالب ا )

 ی قیدکتر بهزاد ال  -2

 (رانی ا ییایانجمن علوم و فنون در)

 زاده   وبیا ی دعلیدکتر س  -3

 ( رانیرودخانه ا  یانجمن مهندس)

 

 :یاصل  بازرس ❖

 ی گرشاسب زیدکتر پرو  -

 ( رانی ا  ی زدارین آبخجم ان)
   یفیدکتر فرود شر  -۴

 ( رانیا  یو خشکسال  یبا خشک  ی انجمن سازگار)

 پرهمت   ریدکتر جهانگ  -5

 ( رانیباران ا   ریسطوح آبگ  یها ستمیانجمن س)

 

 :البدل  یعل  بازرس ❖

   یبروجن یمهندس هاشم افضل    - 

 ( رانی( ای درولوژی)ه یشناسانجمن آب)
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و تشقریحی )ویقژه  به صورت حضوری دوم:مرحله  و بَرخط )آنالین( و   ایچهارگزینهبه صورت    1399  ماهدی  18  مرحله اول:

 .مراجعه نمایید https://b2n.ir/441177برگزیدگان مرحله اول(. جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی:  

 1399 ه مادی 1 :ناممهلث ثبت 

تالشقگران عرصقه های تحقیققاتی و تققدیر از  لیتفعابه  به منظور ارج نهادن    ولیک ایرانهیدر  انجمن  نامه برتر:مسابقه پایان

آموختگقان دانش کلیقه ذال .ی برتر را هر سال در دستور کار خود داردهانامهتولید علم و نوآوری، انتخاب و معرفی رساله و پایان

الت، هیقدروانفورماتیک، لیک از قبیل: مکانیک سقیابط با علم هیدروهایشان مرتنامه یا رسالهکه پایان  1398و    1397های  سال

انتقال رسوب، هیدرولیک مجاری   فاضالب، هیدرولیکهای آب و  های آبی)هیدرولیکی(، هیدرولیک شبکهدریا، سازه  یدرولیکه

تواننقد سقتند میزیسقت ههای آبقی و هیقدرولیک محیطک ماشقینهیدرولی  های متخلخل،انه، هیدرولیک محیطروباز و رودخ

شقان برگقزار قی بقه نقام ایصدفسور حسین  برای پاسداشت یاد آقای پرو  99این رویداد نیز در سال    .دتقاضای خود را ارائه دهن

  .ییدمراجعه نما https://b2n.ir/693466انی:  جهت کسب اطالعات بیشتر به نشخواهد شد.  

 1399دیماه  1 :ناممهلث ثبت 

( https://b2n.ir/226832)گاه انجمن  جمن به وبی انصصتخهای  یتهر کملیک ایران و فعالیت دعضویت در انجمن هیدروت  هج

 یید.مراجعه نما

 

 

 

  Iran – Water Resources Research -ران یمنابع آب ا  قاتیتحقمجله  

هشی پژو  -فارسی دارای رتبه علمی   فصلنامه   
 

تحق ا  قاتیمجله  آب  علم  کی  ران یمنابع    ی پژوهش  یمجله 

منابع    ی توسط انجمن علوم و مهندس  138۴است که در سال  

هدف  اندازیاهرآب   و  ا  ی اصل  شد  انتشار  فراهم    نیاز  مجله، 

فضا نتا  یبرا  یی نمودن  و  اطالعات    یهاپژوهش  ج یتبادل 

 ن یاستادان، دانشمندان و مهندس  انیم  یو تخصص  یفن  ،یعلم

  و  یالمللنیو ب  یمل  یاو حرفه   یجوامع علم  نیو همچن  یرانیا

زم  یاعتال در  دانش  مهندس  نهیسطح  و  آب    یعلوم  منابع 

اباشدیم ت  نی.  ممجله  مورد   دیمف  یامجموعه  دی نما یالش  و 

اخت در  استاد  اریاستفاده  دانشجوپژوهشگران،    ان یان، 

بخش خصوص  یدولت  یهاوکارشناسان  مهندس  یو  و    ی علوم 

 .آب قرار دهد

)چهار شماره    نیا فصلنامه  قالب  در  و  به صورت منظم  مجله 

نسخه در  و   سال(  الکترون  یکاغذ  یهادر  منتشر   یکیو 

صوشودیم در  در.  داور  افت یرت  حق  دب  یمبلغ    ریمقاله، 

 یمعرفی مجالت تخصص 

  ای اصفهان شرکت آب منطقه کارشناس، الحیبشیر ف 

معرفی 
 مجالت 

https://b2n.ir/441177
https://b2n.ir/693466
https://b2n.ir/226832
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  نیمقاالت در ا  یکند و در حال حاضر متوسط زمان داور  یداور مرتبط ارسال م  نیدبه چن  تیسا  قیمقاله را از طر  یتخصص

. پس از  شودیاختصاص داده م و شماره  جلد   رش، یپذ  خیتار  بیشده به ترت  رفتهی. به مقاالت پذباشدیکمتر از دو ماه م   جلهم

 .خواهد شد یبارگذار زیاف مقاله ن ید یپ ل یمقاله، فا یبندصفحه  لیتکم

کشور    ی پژوهش  -ی مجله علم  نیبه عنوان بهتر  رانیمنابع آب ا  قاتیحق، مجله تفرهنگستان علوم  1397سال    یاب یزس اراسا  بر

  ،یجهاد دانشگاه   ی اطالعات علم  گاه ی پا  یابیزش ار  نیبر اساس آخر  نیانتخاب شده است. همچن  یاریآب و آب  یمهندس  نهیدر زم

 ت.  شده اس  دهیبرگز یو مهندس   یبرتر کشور در گروه فن هیه نشراز د یکیبه عنوان  رانیمنابع آب ا قاتیمجله تحق

بر هز  صدیکهر مقاله در حال حاضر    یپردازش و داور  نهیهز تومان است. عالوه  پذ  ،یداور  نهیو هفتاد هزار    رشیدر صورت 

آنال  یبرا  مقاله مقاله به صورت  از چاپ  ن  نهیهز  ، یو کاغذ  نیچاپ، قبل  برا  نهیگردد. هزیم  افتیدر  زیچاپ    ی چاپ مقاالت 

مقاالت بحث و مناظره    یهزار تومان است. برا  یو س   صدیس  ی فن  ادداشتی   االتمق  یمقاالت کامل چهارصد هزار تومان و برا

 شود. یم  افتیپردازش در هیاول نهیفقط هز

            iwrr.journal@gmail.comکی: آدرس پست الکترونی                        /http://iwrr.sinaweb.netمجله: گاه  وب

 

 Ain Shams Engineering Journal   -شمس  مهندسی عینمجله 

 ISI-JCRانگلیسی دارای رتبه  فصلنامه

که مقاالت  است    یمصر  یالمللنی ب  ی مجله مهندس  کیمجله،    نیا

ت ع  Elsevier انتشاراتوسط  آن  دانشگاه  چاپ  النیو  به  شمس، 

مجلهرسد.  یم تحق  این  مقاالت  انتشار  ک  یقاتیبه  و    یعال   تیفیبا 

مرور علم  یمقاالت  مباحث  و  موضوعات  فناور  یدر  نوظهور   یو 

ا  افتهیاختصاص   زم  مجله  ن یاست.  به    تموضوعا  نهیدر  مربوط 

و موضوعات   یورافن  نینو  یهاکی تکن  ،یصنعت  یکاربرد  یهابرنامه

  مجله  نیا  ی. تمرکز کل دی نمایمقاالت م  رشیاقدام به پذ   یکاربرد

 . هستند  یعمومت یاهمی دارااست که یعلم  قیدققاتیتحق جیبر نتا

جنبه  Ain Shams یمهندس  مجله   ک، یمکان  یمهندس  یهابر 

نفت،    یمهندس  ،یمیش  یعمران، مهندس  یق، مهندس بر  یمهندس

برنامه  یمعمار  یدس مهن  ست،یز  طیمح  یمهندس  یشهر  یزیرو 

م مقاالت یتمرکز  رشته   یکند.  از  آنها  دانش  با    گرید  یهاکه 

فناورشده  قیتلف  یمهندس جمله  از  موا  یاند  علوم  و    دنانو، 

همچن  ی محاسبات  یهاروش ریکاربرد  هیپا  علوم  ن یو    ات یاضی : 

 د. باش یم همجل نیمورد توجه ا  زین یمیو ش کیزیف  ،یمهندس

اسکوپوس  ا  بن  مجله  نیا گزارش  شاخهبه  همه  اول  یمهندس   یهادر  چارک  ک (Q1) در  از  و  داشته    ییباال   یعلم  تیفیقرار 

 د. باشیم 9۴9/1 برابر با (IF) ریتأث بیو ضر 38آن  (H index) یعلم یوربرخوردار است و شاخص بهره

و    باشد یآزاد م  آن  به مقاالت  یدسترس  نیرابناب  ،کند یدالر پرداخت م  ۶50  رقم،  مجله  نیچاپ مقله خود در ا  یبرا  سندهینو

 آزاد خواهد بود تا همه بتوانند آن را بخوانند.  شهیهم یو چاپ برا رشیبه مقاله بالفاصله بعد از پذ یدسترس

             journal-engineering-ssham-ls.elsevier.com/ainhttps://www.journa: یپایگاه اینترنت

     editor@eng.asu.edu.egآدرس پست الکترونیکی: 

http://iwrr.sinaweb.net/
mailto:iwrr.journal@gmail.com
https://www.journals.elsevier.com/ain-shams-engineering-journal
mailto:editor@eng.asu.edu.eg
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در   (University of Bristol)  ستولیبر  دانشگاه

خود را در سال    یسلطنت  ازیشده و امت  س یتاس  187۶سال  

از اعتبار و    ،   ستولیکرده است. دانشگاه بر  افتیرد  1909

  ان یبرخوردار بوده و بدون شک در م  یمدت  یشهرت طوالن

تحص  شتازانیپ  بر  هیعال  التیدرعرصه  .  باشدیم   ا یتانیدر 

در    نیا  انیدانشجو رشد    ی غن  ی علم  طیمح  ک یدانشگاه 

تحق  کنندیم توسط    ی معرف  شرویپ   یجهان  قات یکه 

جوش وجنب  و پر  یقاتیدانشگاه تحق  نی. اشودیمحسوب م  سیانگل  یهادانشگاه  نیاز بهتر  یک یشگاه  اند  نیا  ن،ی. همچنشودیم

 .انگلستان است یواقع در جنوب غرب
 

 :یفعل  یهاو دانشکده  هارشته 

  دایر   یو قانون و علوم سالمت   یعلوم، علوم اجتماع   ،یهنر، علوم پزشک  ،یرشته از جمله مهندس  200از    ش یدانشگاه ب  نیادر  

از    17000شده است. با    میو به شش دانشکده تقس  یمرکز علم   25و به    است   5500از    شیکشور به همراه ب  100دانشجو 

پرطراوت و فعال است. با توجه به تعداد درخواست نامه در    یااما مؤسسه   یابعاد معمول  ا ب   یدانشگاه   ستولیپرسنل، دانشگاه بر

  ۴8که در    آن  یقاتیتحق  ی% از کارها۶1از    شیب  اه در سطح کشور انگلستان است.نشگدا  نی ترمعروف  ستولیبر  سانس، یدوره ل

جوا  نهیزم شده  ارائه  داده  یز یمختلف  اختصاص  خود  به  تعدادرا  که  تحق  یاند،  درجات    قاتیاز  با  به    ۴فوق  که  ستاره 

به عنوان نشانه    . اندشده  یابیارز Internationally Excellent ستاره که به عنوان  3  یبق ما  و    World Leadingعنوان

بر  ،یبرتر اصل  ستولیدانشگاه  دانشگاه Russell Groupیعضو  بر  یها،  بر  قاتیتحق  یرو  متمرکز  شبک  ایتانیدر  عضو   ه و 

 .شودیشناخته م  WUNیجهان یدانشگاهها

 یکه دارا  دهد یارائه م یدکتر   و  سانس یفوق ل  سانس، یل  یها را در دوره  یلیاز مقاطع تحص  عیوس  یامجموعه   ستولیبر  دانشگاه 

مهندس  ۶ هنر،  شامل  پا  ،ی پزشک  ،یدامپزشک  ، یگروه  اجتماع   ه، یعلوم  م   یعلوم  حقوق  شامل    . باشدیو  گروه    ۴5دانشگاه 

شده    یادیز  ی نوبل جهان  ی هازهیخود موفق به اخذ جا  خیدر تار  دانشگاه  نیدانشکده است. ا  12و    یقاتیمرکز تحق  15،  آموزشی

 .جهان بخود اختصاص داده است یهادانشگاه نیدر ب را  71تبه دانشگاه ر نیاست. ا

بر  یابتدا  از ا  ستولیحضورتان در  التحص  دیرا خواه  یشما دوره  از فارغ  را تضم  یکار  تیموقع  ،یلیآموخت که پس    نیشما 

قوکند یم ارتباطات  با  ب  ی.  با  ا  1000از    شیدانشگاه  م  نانیاطم  نیکارفرما  را  تدر  دهندیخاطر  و    یارهایعم  س،ی که  صنعت 

  شده  یطراح  ینظر  یریادگیدر کنار    ی با کار عمل  ستول،یدر بر  ی کارشناس  التیحص. تکند یرا برآورده م  یاحرفه  یاستانداردها

کسب    زی و مستقل را ن  یتفکر انتقاد  ییتوانا  کهیدر حال  شوند،یکار مجهز م  یایدن  یمتعدد برا  یهابا مهارت  انیاست و دانشجو

ها،  از دوره  یاریشده است و بس  ی صنعت غن  بخشدانشگاه و ارتباطات آن با    ی با امکانات عال  ی لیتحص  یهادوره. تمام  کنندیم

که    ی انیدانشجو  یشرکت کنند. برا  یکارآموز  ای در محل کار    التشانیتا در طول تحص  کنندیفراهم م   انیدانشجو  یبرا  یفرصت

مکان  دنبال  گز  ی زندگ  یبرا  یبه  ن  یادیز  یهانهیهستند،  با  بر  ازها یمطابق  و  دارد  وجود  آنها  الزامات   همه  یبرا  ستولیو 

  بریستولاه دانشگمعرفی 

  خوارزمی های هیدرولیکی، دانشگاه ، دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه یمحمدرضا غالم 

 

 معرفی  

   مراکز علمی
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تضم  انیدانشجو را  مسکن  اول  سرماکندیم  نیسال  مق  ریاخ  یگذارهی.  تاس  عیوس  اس یدر  اتحاد  ساتیدر  به  منجر    هیآن 

 .و مسکن شده است شرفتهیپ  یریادگی  یفضاها نیو همچن دیجد انیدانشجو

  د،یجد  انیدانشجو  رشیپذ   تیدانشگاه به برداشتن محدود  نیا  افتنیعلت اجازه  به   ستول،یشدن در دانشگاه بر  رفتهیپذ  شانس

اند. در  کرده  افتیدر  یمثبت  یهااز طرف دانشگاه پاسخ  رشیپذ  انیدرصد از متقاض  ۶0  باًیداشته است و تقر  یقابل توجه  شیافزا

دانشگاه موجب   ن یا اریبس ت یحضور دارند. شهرت و محبوب زی در انگلستان ن لیبه تحص قمندعال ی المللنیب انیدانشجو انیم نیا

عل که  قرارگ  نیا  یورود  یاستانداردها  یتمام  تیظرف  شیافزا  رغمیشده  موجب  که  م  نیا  یری دانشگاه  در   انیدانشگاه 

ست که اتهگرف میاز تمام اقشار جامعه تصم یانیدانشجو رشی منظور پذ  دانشگاه به یشود. واحد ادار تیدر آن رعا هاست ن یبهتر

دانشگاه از سال    ن یا  .ردیرا بپذ A-Level یهااز مدارس و دانشگاه  لیالتحصفارغ  انیمتقاض  ی هادرصد از درخواست   ۴0تنها  

 .استکرده نهیبضاعت هزکم انیدانشجو تیو حما رشیپذ یپوند برا ونیلیم 18از  شیب 200۶

  تی، با ظرفTemple Quarterسیپرد  یپوند  ونیلیم  300ودجه  ، دانشگاه اعالم کرد که قصد دارد با ب201۶نوامبر سال    در

 Bristol Temple Quarter یدر منطقه تجار Bristol Temple Meads آهنراه  ستگاه یا  ی ک یدر نزدرا    دانشجو  5000

  یی دهکده دانشجو  کیو    تالیجیکسب و کار، امکانات پژوهش د  دهدانشک  کیکه شامل    دیجد  سیپرد  که  رودیبسازد. انتظار م

رو    ادهی ، ساخت پ Tyndall  بلوار  یبازساز  یبرا  یی طرح ها  ، یکنون  سیافتتاح شود. در خصوص پرد  2021خواهد بود، در سال  

 .وجود دارد دی کتابخانه جد کیدر اطراف آن و 

 

 
 

 : یلیتحص  یهاه یبورس

بورس  ستولیبر  دانشگاه  طرح  که  است  در    Think Big  هیمفتخر  اجرا  به  ارائه    ن یا  . آوردرا  با    ی برا   هیبورس  52دانشگاه 

 شتر یاطالعات ببرای  ها است.  دانشگاه  ن یترو کامل  نیاز بهتر  ی کیارشد    یو کارشناس  یطع کارشناسامق   یالمللنیب  انیمتقاض

دانشگاه    یرسم  تیاز سا   bristol.ac.uk/international-scholarshipsبخش  بایستی بهو نحوه درخواست    طیدرباره شرا

ابهام    یمراجعه کرد. در صورت م  ازین  یشتریب  یهاسوال  ایکه  ت  توانیباشد  با  را    ق یاز طر  هیبورس  نسر واسپا  میسواالت خود 

international-partnerships@bristol.ac.uk  گذاشت. انیمدر 

 https://b2n.ir/085016  و  https://www.bristol.ac.ukنبع :  م

https://www.bristol.ac.uk/
https://b2n.ir/085016


 

 9    رانیا  کیدرولیه  انجمن   خبرنامه     

 

 

 

 

 

حوضه آبخیز به عنوان یک هیدروسیستم است که نسقبت  

. این واکنش در ابعاد دهدیی واکنش نشان مبه بارش ورود

 HEC-GeoHMS .گقرددیهیدورگراف سیالب نمایقان م

مهندسقی مرکقز    یاسقت کقه بقا همکقار  یکد نقرم افقزار

بقا  ESRI و موسسقه (HEC) کقایارتقش آمر یدرولوژیقه

 یعمقوم  صقورتمتحده بقه    التیدولت فدرال ا  یمنابع مال

اطالعققات  سققتمیس یابزارهققاشققده اسققت. توسققعه  دیققتول

 نیعالققه چنقد جقهینت کقایارتش آمر یدرولوژیه یمرکز مهندس یکیدرولوژیو ه یکیدرولیه یهامدل یبرا (GIS) ییایجغراف

مهندسقی مرکقز  آن رد کقه دبقو 1970دهقه   اواسطکار در  نیباشد. اولیها منوع مدل نیدر ا یمکان یهاداده یریبکارگاله س

 هیقدانشقگاه هقاروارد ته یدر دانشکده معمقار Honey Hill پروژهبرگرفته از توسعه  میرا بر اساس مفاه یافزارنرم یدرولوژیه

و خسقارت  یدرولوژیقرا جهت محاسقبات ه (Grid) به فرمت شبکه یهاداده (HEC_SAM) یمکان لیافزار تحلنرم نی. اکرد

و   یافزارسقخت  یهاتیمحقدود  یگرفقت ولقیت مورد استفاده قرار مشکه دا  هیاول  میکار با همان مفاه  نیبست. ایبکار م  لیس

 HEC-GeoHMS افزونقهخته بقود. را با مشکل مواجه سقا یمهندس عیوس یهاکاربرد اد،یز یهاو وجود داده GIS یافزارنرم

(Hydrologic Engineering Center's Geospatial HydrologicModeling System)  به  میقد اتیهمان تجرب هیبر پا

 ه است.وجود آمد

 

تگزاس ساختار  نتدمیم  دیویپروفسور د  یبا همکارمرکز مهندسی هیدرولوژی   دانشگاه    زیآبر  یهاحوضه   یهاداده  یبرا  یاز 

مرکز مهندسی    یند. همکارارتباط داشته باش  یکیدرولوژیه  یهاو هم با مدل  GISها بتوانند هم با  کردند که داده  یبندفرمول

و   (WDNR)  نیسکانسی و  یعیدپارتمان منابع طب  یهمکار  باو توسعه دانشگاه تگزاس و سپس    قاتیبا مرکز تحقهیدرولوژی  

ا  یکه بر مبنا  توسعه داده شد  HEC-GeoHMS V1.0مدل    ،ESRIشرکت   از محصوالت شرکت    ArcView3.xفزار  نرم 

ESRI  .بود 

       geohms-https://www.hec.usace.army.mil/software/hec  بع:من

    مدل  HEC-GeoHMS 

 آب گستر طیمشاور مح نیشرکت مهندس یکارشناس مطالعات،  روست  یمحمدمهد 

 

معرفی 
 افزارنرم 

 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-geohms


 

 2  مارهش  /26  سال      10

 

 

 

 

 

 در  و  پیشقرفته  کشورهای  توسط  عددیمت  هایماهواره  امروزه

 از  هرکقدام.  اندگرفته  قرار  زمین  اطراف  مدار  در  یشرفتپ   حال

 وظیفقه و بقوده هسقنجند چنقد  یقا  یقک  حامل  هاماهواره  این

 سقطح از  تصقویربرداری  به  مأمور  هاآن  از  برخی  دارند؛  خاصی

 مختلفققی هققایمققوج طققول در اغلققب و هسققتند زمققین

 از بعقققد حاصقققله تصقققاویر. کننقققدمقققی تصقققویربرداری

. شوندمی  اصلی  هایپردازش  آماده  ،مناسب  هایپردازشپیش

 زمینقه  ایقن  در  ایگسقترده  طقور  به  که  افزارهایینرم  از  یکی

 پقردازش. اسقت Exelis Visual Information Solutions شقرکت محصقول ENVI افقزار نقرم .گیردمی قرار استفاده مورد

 طقور بقه کشاورزی و زیست محیط شناسی،زمین ها،کانسار جوییپی و شناسایی مانند مختلفی هایزمینه در ایماهواره  تصاویر

 .گیردمی قرار استفاده مورد ایگسترده

 آن  صقرف  زمقان،  و  عملیقات  هزینقه  لحقا   از  گزافقی  منابع  است،  آن  زنجیره  از  حلقه  اولین  معدن  اکتشاف  که  معدن  بخش  در

 در بروزتقر و تردقیقق هقایروش کارگیری به ،شودمی پرداخته آن به ایویژه طور به حاضر حال در که مواردی از  یکی.  شودمی

 هزینقه بقا همقراه کم زمان مدت در وسیع ناحیه یک کردن بررسی با دشومی سعی آن در که است معدنی مواد جوییپی  بخش

 دارای کانسقاری هاینهشقته اغلقب. داد افقزایش ایمالحظقه قابقل طقور بقه را اکتشافی عملیات موفقیت میزان تر،پایین  بسیار

 هایسنجنده.  شد  خواهند  زمین  سطح  در  شیمیایی  تغییرات  آمدن  وجود  به  باعث  که  هستند  دگرسانی  و  شیمیایی  ژئو  هایهاله

 ققرار استفاده مورد  راه  این  در  که  دارند  را  آن  قابلیت  متعدد  باندهای  در  زمین  سطح  از  تصویربرداری  دلیل  به  فضایی  تصویربردار

 .گیرند

 افقزاررمن این کارگیری به. گیردمی قرار استفاده مورد زمینه این در که است افزارهایی نرم ترینروفمع از یکی ENVI افزار نرم

 ای،مقاهواره تصقاویر  روی  بر  الزم  اصالحات  ضمن  بتوان  راحتی  به  که  کندمی  فراهم  را  قابلیت  این  ایماهواره  تصاویر  پردازش  در

 ایقن نمود؛ شناسایی را هدف و خاص عوارض بتوان هاآن  اساس  بر  تا  نمود  اعمال  تصاویر  روی  بر  را  ایویژه  آنالیزهای  و  تبدیالت

 .گیرد قرار استفاده مورد  … و جغرافیا زیست، محیط  طبیعی،  منابع  معدن، قبیل از  مختلفی هایزمینه در  تواندمی  اهداف

 

  افزار نرمENVI 

 دفتر انجمن هیدرولیک ایران  سئول، مموالئی زینب 

معرفی 
 افزارنرم 
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 Hydraulic Structures      

 نگر ناشر: اشپری       Hong Chen-Sheng: تالیف

 2015 :ارسال انتش            1029تعداد صفحات: 

کاربرد مطالب  ارائه  با  حاضر  به  یاهیپا  ،یکتاب  تا   ی سع  روزو   بعنوان   دارد 

. ردیقرار گ  یکیدرولیه  یهاسازه  تیریساخت و مد  ،یطراح  یبرا  ینقشه راه

در طول   سنده یبلکه تجارب نو  ی و تخصص  ی کتاب، نه تنها مطالب علم  نیا

مطالب،    یاهی. با توجه به ارائه پاگذاردیرا با خواننده به اشتراک م  چند دهه

م  نیا و    یارزشمند  منبع  عنوانبه  تواند یکتاب  مهندسان  آموزش  جهت 

به گردد.  استفاده  ه  یطورکلمحققان  با  مرتبط    ، یدرولوژیمطالب 

  ی کیدرولیه  یهاسازه   خچهیاقتصاد، مصالح و تار  ست،یزطیمح  ،یشناسنیزم

ب   ، یبهساز  ، واسنجی  ،یریاجرا، خطرپذ   ،یظر طراحاز من و    یازرسنظارت و 

 .اندقرار گرفته  مورد بحث گریاز موارد د یاریبس

آغاز  در   همراهبه  ، ی کیدرولیه  ی هاسازه  انواع  مقدمه،  ، کتاب  ن یا  نیبخش 

پ   ی معرف  ها آن  کاربرد و  آن  هنیشیشده  ب  حیمس  الد یم  از  قبل  سال   3000  از  هااحداث  قرن  است.    مستیتا  شده  داده  شرح 

در    دی که شاشده    نجانده کتاب گ  نیلب در ااز مطا  یادیز  اریکتاب مشخص است، حجم بس  نیا  صفحات  تعداد  از  که  طورهمان

  ی بررس ، یکیدرولیه  یهاپروژه  یو طراح یزیرکتاب شامل: مقدمه، برنامه نی. فصول اافتینمونه آن را نتوان   یگریکتاب د چیه

  هاروش ،یکیدرولیه  یهاوارد بر سازه یروهاین  لیتحل ها،آن بیو آثار ترک یکیدرولی ه یهاوارد بر سازه  یهاروینمصالح،   یژگیو

  ها چهیدر  ،یازه یرسنگ  یسدها   دار،بندپشت  یسدها  ،یقوس  یسدها  ، یوزن  یسدها  ،یکیدرولیه  ی هاسازه  یطراح  یارهایمع  و

آب پروژه  یسنگ  یهابیش  ،یکیدرولیه  یهاتونل  زها،یسرر  رها،یگو    ،ی فوالد  یکیدرولیه  یها چهیدر  ، یکیدرولیه  ی هادر 

  نیه ا. در مجموع، مطالعباشد یم  ی کیدرولیه  ی هااز سازه  یو نگهدار  یبردارهرهوابسته، ب  یها سازه  ،ی و زهکش  یاریآب  ی کارها

 . گرددیم شنهادیپ  یکیدرولی ه یهاسازه خصوصبه ک،یدرولی داران علم هکتاب به همه دوست

 

 

 

 

       33۴تعداد صفحات:        دکتر محمود شفاعی بجستان :تالیف

 )چاپ سوم(  1395 :ارسال انتش     ازچمران اهو دیدانشگاه شهناشر: 

(  1: )رندیقرار گ ش یمورد آزما یکوچکتر  اسیو در مق شگاهی در آزما قبل از اجرا  د یبا لیبه دو دل ی کیدرولیه یهاسازه عملکرد

  ای بیرتخ صورت در هاآن یو مال  یهنگفت جان   یهاخسارت  لیدلبه( 2) ها،سازه نیا ادیز اری بس یو اجرا ساخت نهیهز لیدلبه

  ی کیدرولیه  یهاسازه 

 ان ایر ولیککمیته اعضای جوان انجمن هیدر، دبیر احمد فردوسی 

 

  رفیمع

 ب  تاک
 

 

  یکیدرولیو ه  یکیزی ف  یها و کاربرد مدل  یمبان 

 م یواحد رباط کر یمدرس دانشگاه آزاد اسالم، مهتاب فرامرز پور 

 

  رفیمع

 ب  تاک
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طراح ا  یعدم  خاطر  به  سازه  ل، یدال  نیمناسب.   ی هاطراحان 

قوان  دی با  یکیدرولیه و چگونگ  نیبا  بر مدل   ها احداث مدل  یحاکم 

ا  ییآشنا بر  عالوه  باشند.  داشته  برا  ن، یکامل  از   یاریبس  یهنوز 

است   امده ین  وجودبه  یمشخص  یاضیروابط ر  ،ی کیدرولیه  یهادهی پد

وقوع و   زمیمکان  شگاه،یدر آزما  ها دهیپد   نیا  یرسزم است تا با برو ال

 ی اضیو روابط ر  ردیقرار گ  یمورد بررس  قاًیدق  هاعملکرد آن  یچگونگ

الزم است تا   زیهدف ن  نیبه ا  دنیرس  یاستخراج گردد. برامورد نظر  

قوان  کیدرولیه  نیمهندس آزما   نیبه  انجام  بر  نحوه    هاشیحاکم  و 

 .مل داشته باشندکا یی معادالت آشنا نیاستخراج ا

و  نسخه کتاب،  قبل  یدی جد  ش یرایحاضر  کتاب  از  هم  ی است   نیبا 

مهندس گسترده  استقبال  مورد  که  گرفته   نیعنوان  قرار  محققان  و 

ترت به  کتاب  مختلف  فصول  م  نیا  به  بیبود.   اتیکل  :باشد یشرح 

ت  ها دهیپد  ها، مدل  فی)تعر ابزارها(،   ی هامدل  ، یابعاد  لیحلو 

کانال  انیجر  کیدرولیه  یسازهیشب  ،یکیدرولیه در  رسوب   یها و 

م مهندس  کرومدلیباز،  مطالعات  آبگ  رودخانه،  یدر  در  رسوب  مدل  رهایمطالعه   ی سازهیشب  ،یکیدرولیه-ی کیزیف  یهابا 

 .کیدرولیدر ه تی عو عدم قط ،ی معمو یکیدرولیه

 

 مباحث فنی و حقوقی در کارشناسی امور آب

 

وشنگ غالمی، زهرا  ه ده، مهندس زامحمدمهدی متیندکتر  :تالیف

 زاده متین

 1399 :ارسال انتش     پژواک عدالتناشر:        20۴عداد صفحات: ت

و مشاوران   یبا تالش و همت سه عضو مرکز وکال، کارشناسان رسم

قضائ قوه  مهد  هیخانواده  محمد  )کارشناس   نیمت  ی»دکتر  زاده 

غ   یرسم هوشنگ  مهندس  اصفهان(،  استان  کارشناسان    یالممرکز 

 نی مرکز تهران(، زهرا مت  یمرکز کارشناسان رسم  ی)کارشناس رسم

خصوص حقوق  ارشد  )کارشناس   یدادگستر  کی  هیپا  لی(وکیزاده 

وکال نخست  یمرکز  اصفهان«  زم  نیاستان  در  کشور  در   نه یکتاب 

مهندس  یکارشناس تخصص  یرشته  کامالً  صورت  به  عنوان   یآب  با 

فن  حقوق  ی))مباحث  کارشناس  ی و  نمونه ام  یدر  همراه  به  آب  ور 

در امور آب(( و با    یدادگستر  یکارشناسان رسم  یهاسئواالت آزمون 

وکال  یهمکار رسم  ، مرکز  قوه   یکارشناسان  خانواده  مشاوران  و 

 است: ری. کاربرد کتاب حاضر شامل موارد زافت یانتشار  هیقضائ

 

 مند شوند. بهره ی کارشناس اتیتجرب یعیسو فیاز ط کند تا یدر امور آب کمک م یدادگستر یرسم کارشناسان به ✓
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حقوق  یفن  مباحث  عالقمندان  به  ✓ کارشناس  یو  م  یدر  کمک  آب  آشنائ  یامور  تا ضمن  فن  یکند  ابعاد  حقوق  یبا  با    ، یو 

 مباحث آشنا شوند.  نیا یو تجرب یعلم یهانه یزم

مستند و    یو پس از آن ، به مرجع  یموزکند تا در دوره کارآ  یامور آب کمک م  یکارشناس  ی شدگان آزمون ها  رفتهیپذ  به  ✓

  ی را سپر   یپربار  یداشته و در ضمن دوره کارآموز  یامور آب دسترس  یکارشناس  یوقو حق  ی مباحث فن  هیکل  نهیجامع در زم

 کنند. 

، مقررات و حدود    نیبا قوان  ی کند تا ضمن آشنائ  یدر امور آب کمک م  یدادگستر  یرسم  یکارشناس  آزمون  در  داوطلبان  به  ✓

کارشناسو   امور  هایثغور  آزمون  سئواالت  نمونه  با  ها  ی،  ن  یدوره  آنها  پاسخ  و  نت   زیقبل  آزمون  در  و    ی بهتر   جهیآشنا شده 

 . رندیبگ

 : یبه نشان هیو مشاوران خانواده قوه قضائ یمرکز وکال، کارشناسان رسم یاه رسمامکان سفارش این کتاب از وبگ

https://lowyerscenter.ir   ی مراجعه به وبگاه انتشارات پژواک عدالت به نشان یا: edalat.ir-http://p باشد.میسر می  

 

 

 
 

دانشگاه علوم   - یع یدانشکده منابع طببرگزارکننده: 

  یزداریانجمن آبخو   یسار یعیو منابع طب یکشاورز

   رانیا

 http://wms99.sanru.ac.ir/faگاه: وب آدرس

 ru@gmail.comwms99.san: همایش پست الکترونیکی 

دبی بادله،    10  لومتریک  ،یساررخانه:  آدرس  نکا،  جاده 

منابع طب عل  ،یعیدانشکده  منابع   یوم کشاورزدانشگاه  و 

 یسار یعیطب
      011-33882982 الی 5 دبیرخانه: نتلف

 

    همایش محورهای 

 ی زداریو آبخ  یپژوه ندهیآ ❖

 رعامل یو پدافند غ  یزداریآبخ ❖

 زهایآبخ داریجامع و توسعه پا تیریمد ❖

 ی مل تیو امن  زهایآبخ تیریمد  ،یخشکسال ❖

 ی مل تیمنابع آب و خاک و امن داری پا تیریمد ❖

 ی مل تیو امن زها یآبخ تیریمد الب،یس ❖

اقتصاد ❖ و    زیآبخ  یهاحوزه  ی اجتماع   -ی مسائل 

 ی مل تیامن

 یاو منطقه  ی مل تیالبرز و امن یدامنه شمال یزهایجامع آبخ تیریمد ❖

  رانی ا  ی زداریآبخ  یعلوم و مهندس  یملّ شیهما   نیپانزدهم 

 ایران  هیدرولیک، دبیر کمیته اعضای جوان انجمن احمد فردوسی 

 

  رفیمع

   دادروی
 

 

https://lowyerscenter.ir/
http://p-edalat.ir/
http://wms99.sanru.ac.ir/fa
mailto:wms99.sanru@gmail.com
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 ن مهندسی آب و فاضالب ایرا سومین کنگره علوم و

 رانیو انجمن آب و فاضالب ا  رازیبرگزارکننده: دانشگاه ش

 conf.ir-http://www.iwwa: گاهوب آدرس

 conf.ir-info@iwwaش: یهما یکیالکترون پست

ش  -ینماز  دانیم  -رازی : شرخانهیدب  آدرس  -رازیدانشگاه 

مهندس مهندس   -ک یشماره    ی دانشکده  راه،    یبخش 

کنگره علوم   نیسوم  رخانهیدب  -ستیز  طیساختمان و مح

 .رانیآب و فاضالب ا ی و مهندس

 0713۶۴7۴028: رخانهیو نمابر دب تلفن

 

 آب و فاضالب  یها سامانه یآورتاب : ژهی محور و
 

 : ی تخصص یمحورها

رو  نیتام ❖ )با  آب  انتقال  (،  نیسرزم  شیآما  کردیو 

 آب شرب  یمنیو ا عیتوز ه،یتصف

تصف  ،یآورجمع  ❖   افت ی بازو    یبازچرخان  ه،یانتقال، 

 ی سطح یهافاضالب و آب

از آب   نینو  یکردهایور ❖ نامتعارف، آب   یها استفاده 

 شورلب یهاانبارها و آب

 در آب و فاضالب   نینو یهایفناور ❖

 آب و فاضالب  یهاسامانه یو بازساز یسازارتقا، مقاوم  ❖

 بدر خدمات آب و فاضال داری پا  یمنابع مال نیو تام یمنابع انسان  یوربهره تیریمد ❖

 ی با کم آب یمصرف آب و سازگار تیریدر مد یستیز طیو مح ی فرهنگ  ،یاجتماع ،یاقتصاد ،ی فن یکردهایرو ❖

 در خدمات آب و فاضالب یمنیو ا یانرژ تیریارزش، مد یمهندس  رعامل،یپدافند غ  ❖

 فاضالب در روستاها و جوامع کوچک  یآب و دفع بهداشت نیتام نینو یکردهایرو ❖

 ها در خدمات آب و فاضالبو سمن نیریخ تیو ظرف یردولتیاز منابع غ  یمال نیتام ،یسپاربرون ❖

 آب و فاضالب  یهاسامانه یاستانداردها، ضوابط و تجارب بوم نیتدو ❖

 آب و فاضالب یهاسامانه یهوشمند ساز ❖

 آب و فاضالب یآموزش علوم و مهندس ❖

 
 

 

http://www.iwwa-conf.ir/
mailto:info@iwwa-conf.ir
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کنفران مهشتمین  مدیریت  ملی  نوزس  با  همزمان  ایران  آب  بهمننابع  در  ایران  هیدرولیک  کنفرانس  در    1399ماه  دهمین 

 برگزار خواهد شد.   1399دانشگاه فردوسی مشهد و در قالب رویداد آب مشهد 

 //:ir.www.nwlsmhttpگاه: وب آدرس
 

 
 

  ایران  ع آبمدیریت مناب ملی رانسکنف  مینهشت 

 جمن هیدرولیک ایراندبیر ان،  امیر صمدی  

  رفیمع

   رویداد
 

 

http://www.nwlsm.ir/


 

 2  مارهش  / 26  سال     16

 

 
 
 
 
 
 

 

انتقال آب جنوب شرق    دی، تولیبردارشرکت بهره بهرهبا هدف حفاظت  137۶در سال  و  از    یو نگهدار  ری، تعمیبردار، 

 .دیگرد لیساله تشک ۴0و انتقال آب جنوب شرق با قدمت  دیتول ساتیتاس

 ۴5  لومتری)واقع در ک  نیخو ( و دارآبادان-جاده اهواز    5  لومتریدر مجاورت رودخانه کارون در دو نقطه اهواز )ک  ساتیتاس  نیا

مستقر در جنوب   عیاصن  استان و  ییو روستا  یشهر  تیدرصد جمع  30از    شیآب شرب ب  نیتام آبادان( به منظور    -جاده اهواز  

و    دیتول  و در حال حاضر با   دیرس  یبردارو به بهرهروز احداث  در شبانههزار مکعب    ۴20انتقال روزانه    تیشرق استان با ظرف

  یآب شرب شهرها  ،است  ش یقابل افزا  زیمتر مکعب ن  ونیلی م  ک یهزار متر مکعب در شبانه روز که تا    900روزانه حدود  انتقال  

رامشهر، ماهشسربندر روستاها   جانیهند  ،هیدیام  ،ری،  و  ن  عهتاب  یو شادگان   ک یاستراتژ  عیصنا  یآب  ازین   زیو در بخش صنعت 

امام  یمیپتروش پتروشبندر  و  ،یراز  یمی،  منطقه  پتروشیمیپتروش  یاقتصاد  ژهیسازمان  و کش  ،یفاراب  یمی،  بندر    یرانیتاداره 

پا از محل تاس  نیا  نی. همچندی نمایم   نیرا تام  هیدیام  یی پدافند هوا  گاهیبندر امام و  روزانه بطور    گدار  یآبرسان  ساتیشرکت 

 . باشدیتابعه م  یروستاها و مانیآب شرب شهر مسجد سل نیتام دارهزار متر مکعب عهده90متوسط 

سال    یابتدا  در چند سال گذشته در   راتیو تعم  یبرداردر امر بهرهکارکنان شرکت    یو تخصص  ی فن  یهایتوجه به توانمند  با

و    افتیشرکت انتقال    نیهزار متر مکعب در شبانه روز از آبفا به ا   100  تیبه ظرف  مانیآب مسجد سل  نیتام  ساتیتاس،  1388

 ی دارا  زیاکنون ن  و هم  دی در بخش آب و فاضالب گرد  یعلم  شگاهیزماشرکت موفق به کسب عنوان آاین    زین  1388در سال  

 و  5001  زویا  ،27001  زویا  رینظ  یگرید   دی جد  یهانامهیباشد که کسب گواهیم  9001  زویا  تیفیک  تیریمد   یهانامهیگواه

HOSAS 18001   در    9001زو  یا  نامهیشرکت دارنده گواه  نیشرکت اول  نیدر دستور کار خود دارد و الزم به ذکر است که ا

   . باشدیم روین سطح وزارت

و    کیدر بخش مکان  یراتیماهر و متخصص تعم  یروهایبا دارا بودن نو انتقال آب جنوب شرق    دی، تولیبرداررکت بهرهش

ن  راتیتعم بدون  ن  ازیبرق  م  یروهایبه  خود  مجموعه  از  تعمیخارج  مشکالت  ه  یراتیتواند  بدون  و  کرده  برطرف  گونه    چیرا 

 .رسالت خود را به انجام رساند یاوقفه

م  از بهره  ساتیتاس  نیهمترجمله  تولیبردارشرکت  شرق    دی،  جنوب  آب  انتقال  تاسیمو  به  ام  ساتیتوان   ر، یکوت 

شهرستان شادگان و    ی آبرسان  ساتیتاس  زیو ن  کی  هیدیسربندر و ام  ساتی، و تاسمرغزار  ساتیتاس  ، 2و    1  یمنصور  ساتیتاس

سل دل  مانیمسجد  به  که  کرد  استا  ساتیتاس  یپراکندگ   لیاشاره  سطح  اهم  خوزستان  ندر  برخوردار    یی البا   اریبس  تی از 

 باشند. یم
 

    
 

 

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

 مایید: ک ایران ارسال فر انجمن هیدرولی
youngmembers@iha.ir 

  خوزستان و انتقال آب جنوب شرق دی، تولیبهره بردارشرکت 
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   حقوقی
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