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برگزاری اجالس بین المللی سدهای بزرگ در کشور کانادا

عناوین خبرنامه:


اخبار صنعت برقآبی

برگزاری اجالس بین المللی سدهای بازرگ در کشاور
کانادا
برگزاری کارگاه تخصصی گردشگری در اطراف سدها
برگزاری پنجمین اجالس بین المللی آسیا و اقیاناوسایاه
آذر ماه در تهراو
برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی سدهای دنیاا در
پرتغال



نشریه سد و نیروگاه

برقآبی(شماره جدید)

اجالس بین المللی سدهای بزرگ دنیا از تاریخ  91تا  42خرداد در شهر اوتاوا کااناادا
برگزار گردید .در روز یکشنبه  91خرداد جلسه روسا کشورها برگازار شاد .روزهاای
دوشنبه و سه شنبه 42و  49خرداد جلسه کمیته های تخصصی با حضاور روساا و
نماینده های کشورها برقرار شد .سمپوزیوم بین المللی در روز  44و  42خارداد باا
موضوعات :
 نوآوری در طراحی و اجرا و بهره برداری سدها و نیروگاههای برق آبی
 توسعه پایدار در طراحی و اجرا و بهره برداری سدهای پسماند با در نظر گرفاتان
تغییرات آب و هوایی ،رسوب
 تحلیل ریسک بررسی خطر پذیری در طراحی ،مدیریت لرزه خیزی ماخاازو و
سرریزها و سازهای وابسته
 بارگزاریهای بیش از حد (در طراحی  ،مدیریت منابع آب برای سدهای پسماند)
همچنین در روز جمعه  42خرداد جلسه عمومی اجالس شامل تصمیا گایاری در
خصوص نایب رییس های جدید ،بولتن های در دست چاپ ،بررسی کمایاتاه هاا و
فعالیت اعضا کشورها در آو مورد بررسی قرار گرفت .همچنین بموازات ایان اجاالس
سمینارهای تخصصی با موضوعات زیر تشکیل گردید:
 بررسی کارکرد طبیعی نیروگاههای آبی و توسعه آوها در کانادا
 بررسی بولتن  962در ارتباط با فرسایش داخلی
 مدیریت ایمنی سدها
 تحلیل ریسک در سدهای پسماند

 مدیریت ساخت در پروژه های عمرانی
 دیدگاههای جدید و تغییرات در خصوص بهرهبرداری سدها
 مطالعات جدید در خصوص سدهای پسماند
 مدل های فیزیکی و ریاضی سازه های هیدرولیکی
همچنین قبل از برگزاری کنفرانس دوره های آموزشی توسط انجمن سد سازی کااناادا
برگزار شد .در روز سه شنبه  49خرداد در کارگروه مشترک کشورهای قااره آسایاا و
اقیانوسیه آقای دکتر نورزاد بعنواو رئیس جدید این کارگروه معرفی شدند همچانایان
ایشاو در اجالس سال قبل کمیته بین المللی سدهای بزرگ به سمت نایب رئیسی این
اجالس دست یافته بودند.
منبعICOLD :
برگزاری کارگاه تخصصی گردشگری در اطراف سدها
کارگاه تخصصی نقش گردشاگاری در
اطراف سدها به همت کمایاتاه مالای
سدهای بزرگ ایراو در  94تایار مااه
امسال در شرکات ماادر تاخاصاصای
مدیریت منابع آب ایراو برگزار شد .در
این کارگاه تااریاخاچاه طار هاای
گردشگری پیراموو دریاچه سادهاا و
ارائه راهکارهای اجرایی ،الزامات و شیوه
های قاناونای واگاذاری طار هاای
گردشگری اطراف دریااچاه سادهاا ،
ضرورت تهیه دستورالعمل ها در فرآیند
بررسی ،تایید و تصویاب طار هاای
گردشگری سدها  ،مالحظات ماحایاط
زیستی الزم در ماورد طار هاای
گردشگری اطراف دریاچه سدها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
منبع :دبیرخانه کمیته ملی سدهای بزرگ ایراو
برگزاری پنجمین اجالس بین المللی آسیا و اقیانوسیه آذر ماه در تهران
بیش از نیمی از سدهای جهاو در کشورهای منطقه آسیا – اقیانوسایاه قارار دارناد
بعضی از آنها در حال ساخت و بازسازی هستند .در سالهای آینده ،سدهای بیشاتاری
در سراسر این منطقه ساخته خواهد شد.
کارفرمایاو ،مشاورین ،پیمانکاراو و سازندگاو سد در منطقه ،با مسائل مشترک زیاادی
در برنامه ریزی ،صدور مجوز ،طراحی و ساخت سدهای جادیاد و هاماچانایان در
بهره برداری ،نگهداری ،نوسازی ،بازسازی و یا برچیدو سدهای موجود ،مواجه هستند.

مجموعه کمیته های انجمن برق آبیی
ایران:
 -1کمیته آموزش و پژوهش و گیردهیمیاییی
علمی
دبیرکمیته :مهندس جمشید ابراهیمی
از اهداف این کمیته آموزش علوم مرتبط با صنعات
سد و نیروگاه برقآبی و نیز برگزاری نشست هاا و
کارگاههای تخصصی و مرتبط میباشد.

 -2کمیته آمار و اطالعات
دبیر کمیته :دکتر سعید جمالی
این کمیته با هدف جمع آوری اطالعات سدهاا و
نیروگاههای برقآبی و تکمیل بانک اطالعاتی و باروز
رسانی درخصوص انتقال اطالعات و  ...میباشد.
 -3کمیته انتشارات
دبیر کمیته :مهندس امیر فریدمجنهدی
این کمیته وظیفه پیگیری و ارزیابی و ناظاارت بار
نشریات انجمن اع از کتاب ،فصلناماه و ساایار
مستندات انجمن را دارد.
 -4کمیته مالی و سرمایه گذاری:
دبیر کمیته :مهندس سید ابراهی رئیسی
این کمیته وظیفهی نظارت کلی بر تنظی هرگاوناه
تفاه نامه ،شاخص های قراردادی ،ضمانت نااماه و
حُسن تنظی و تسریع در انعقاد قراردادهای تأمیان
منابع مالی و سرمایه گذاری و پیگیری و ناظاارت
کلی بر فرآیند علمیانی شدو هرگونه تفاه نااماه و
قرارداد تأمین منابع مالی و سرمایهگذاری تا مرحلاه
نهایی برای شروع اقدامات اجرایی و ...رادارد.
 -5کمیته روابط عمومی
دبیر کمیته :مهندس علی اکبر صابری
انجام امور اداری انجامان و گساتارش رواباط و
مناسبات داخلی و خارجی

) در
با توجه به این موضوع ،کارفرمایاو ،مشاورین و پیمانکاراو در کمیتههای ملی وابسته به کمیسیوو بینالمللی سدهای بزرگ (
را در سال  4224با هدف تروی همکاری و تبادل اطالعات ،تاجاارب و ناظارات
منطقه ،گروه آسیا  -اقیانوسیه کمیتههای ملی
مربوط به موضوعات مرتبط با سد ،چالشها و مشکالت فراروی ملتهای مختل منطقه ،ایجاد نمودند.
) برای دستیابی به اهداف زیر در ارتابااط باا سادهاا و
درکمیسیوو بینالمللی سدهای بزرگ (
گروه آسیا – اقیانوسیه
سازههای فرابسته به آو در منطقه تشکیل شده است::
 تبادل و ارتقا دانش ،تجربه ،همکاری تخصصی میاو کمیتههای ملی کشورهای آسیا – اقیانوسیه و افزایش آگاهی عمومی از منطقه
 توسعه و تروی تحقی در راستای مدیریت پایدار در زمینه آب و مسائل مربوط به آو با همکاری کشورهای منطقه
 ایجاد شبکه ارتباطی سدهای آسیا  -اقیانوسیه با هدف تبادل داده و اطالعات مرتبط ،استانداردها ،آموختهها و شیوهها
 ظرفیتسازی با رویکرد مدیریت پایدار با رعایت حف منافع زیستمحیطی
 افزایش دانش و درک جنبههای مختل سدها همچنین انتشار آگاهیهای علمی و فنی به ذینفعاو و تصمی گیرندگاو و کاماک باه
سیاستگذاراو و مدیراو آب در سط منطقه و دنیا
 فعال کردو گروههای کاری آسیا  -اقیانوسیه ،بر اساس مأموریت مشخص شده گروه -
 برنامهریزی سمپوزیوم دوساالنه آسیا  -اقیانوسیه در مورد سد و مسائل مرتبط در یکی از کشورهای عضو گروه
 گسترش و توسعه دانش و ارتقا اصول علمی و حرفه ای مسائل مرتبط و مبادله کارشناس به منظور تبادل تجربیات بیان کشاورهاای
عضو
مراجعه فرمایید.
برای اطالعات بیشتر پیراموو ارائه مقاله و شرکت در کنفرانس به سایت

منبع:کمیته ملی سدهای بزرگ ایراو

برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی سدهای دنیا در سال  2222در پرتغال
چهارمین کنفرانس بین المللی نیروگاههای سدهای دنیا در سال  4242در کشور پرتغال برگزار می شود  .محورهای این همایاش عاباارت
است از:

مرجع:



سدهای بتن غلتکی



سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی



زمین شناسی بستر پی



تحلیل لرزه ای



پایداری سدها



رفتارنگاری



ارزیابی ایمنی سدها



نگهداری



تحلیل ریسک در سدها



شکست سد



هیدرولیک



هیدرولوژی



رسوبگذاری در مخازو



نیروگاههای برق آبی

کادر نشریه سد و نییروگیاه
برقآبی:


صاحب امتیاز :انجمن بیرق آبیی
ایران



مدیر مسئول :دکتر عباس عیلیی
آبادی



سردبیر :دکتر غالمیرایا عیرب
مارکده



مدیر داخلی :مهندس داوود زارع



کارشناس فنی و مدیریت پایگیاه:



نشریه شماره بیست و یک سد و نیروگاه برقآبی
نشریه علمی-پژوهشی سد و نیروگاه برق آبی

مهندس آزاده صفوی

این نشریه به صورت فصلنامه از سال  91به منظور فراه آوردو بستری مناسب برای تباادل
اطالعات ،گسترش و ارتقای سط دانش نظری و عملی در میاو محققین و مهندسایان در

نشییانییی الییکییتییرونیییییکییی:

حوزه سد و نیروگاه برق آبی شامل هیدرولوژی و برنامه ریزی منابع آب ،مدیر یت ،ا جرا و

barghabi.96@gmail.com

ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی پروژه های سد و نیروگاه برق آبی ،ژئوتکنیک و
مهندسی زلزله ،تجهیزات مکانیکی ،هیدرومکانیک و برقی در استحصال انرژی برق
آبی ،بهره برداری ،نگهداری ،کنترل و ابزار دقیق تجهیزات برق آبی و همچینییین
شیرین سازی آب های شور انت شار یافته.
ارتقا هرچه بیشتر سط علمی و فنی متخصصاو صنعت سد و نیروگاه کشور ،طر مساائال
علمی نو و گسترش مرزهای دانش در حوزه برق آبی ،انتشار و انتقال یافته های عالامای و
پژوهشی متخصصین حوزه برق آبی ،به ویژه پژوهش های اساتید ،دانشجاویااو دوره هاای
کارشناسی ارشد و دکترا و کمک مؤثر در حل مسایل فنی و علمی صنعت برق آبی کشور و
مراکز پژوهشی از اهداف اصلی این نشریه است .الزم به ذکر است که طب آخرین ارزیاابای
انجام شده در کشور توسط کمسیوو نشریات علمی ،این نشریه در رتبه  Aقرار دارد.

وبسایت نشریه:
http://journal.hydropower.org.ir/

عالقه مندان به اشتراک در نشریه به آدرس زیر مراجعه نمایند.
http://www.hydropower.org.ir/newsdetail/154
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