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 1397سال  -شماره پنجم                                 خبرنامه انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران                                                                             

كليه افرادي كه سوابق تحصيلي، پژوهشي، مطالعاتي، اجرايي         
هاي دريايي باشد،     و يا شغلي آنها مرتبط با مهندسي سواحل و سازه          

هاي واجد شرايط عضويت در انجمن مهندسي سواحل و سازه              
هاي تحصيلي كه به طور مستقيم با         باشند. رشته دريايي ايران مي  

 موضوع فعاليت انجمن در ارتباط هستند عبارتند از: 
 مهندسي سواحل 
 مهندسي بندر 
 سازه هاي دريايي 
 محيط زيست دريايي 
 فيزيك دريا 
 مديريت سواحل 
 هاي مرتبط.و ساير رشته 

 انواع عضویت:

 عضويت حقيقي:الف( 
 (عضويت پيوسته1

كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از                
 .عضويت پيوسته درآيند توانند بهباشند، مي هاي پيش گفته رشته
 :( عضويت وابسته2

سال به    5اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت             
 .هاي پيش گفته شاغل باشند نحوي در يكي از رشته

 :( عضويت دانشجويي3
كليه دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي رشته               

 .هاي پيش گفته به تحصيل اشتغال دارند
 ( عضويت افتخاري:4

-رشتهه     هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه         شخصيت
هاي پيش گفته حائز اهميت خاص باشد، يا در پهيهشهبهرد اههدا                  

 باشند.  اي نمودههاي مؤثر و ارزندهانجمن كمك

 عضويت حقوقي:ب(  
ههاي عهلهمهي و            كه در زمينه   هاييموسسات و سازمان   ها،شركت

توانند به عضويت حقوقي انجهمهن         پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي    
 درآيند.

 
 

اي در  كليه اعضاي حقيقي و حقوقي انجمن از تخفيفات ويژه              
شوند. همچنين مطابق تفاهمنامه     هاي آموزشي برخوردار مي    كارگاه

فيمابين سازمان بنادر و دريانوردي و انجمن مهندسي سواحل و               
المللي هاي دريايي ايران، جهت شركت در كنفرانس بين              سازه

ICOPMAS            براي اعضاي حقيقي و حقوقي انجمن امتيازاتي در
 نظر گرفته شده است.

 حق عضویت:

 1332بنا بر مصوبه اولين مجمع عمومي انجمن در خرداد ماه سال             
 حق عضويت ساالنه انجمن به شرح زير است:

 

 
 

 0106452516000هزينه ثبت نام در انجمن بايد به شماره حساب           
بهه   ( 4333شعبه بازار بزرگ ميرداماد )كد شعبه         بانك صادرات ايران  

و يها        هاي دريايي ايران واريهز    نام انجمن مهندسي سواحل و سازه     
 منتقل گردد.  6036-6313-3005-2023شماره كارت   به
  

 نوع عضويت مبلغ عضويت

هزار تومان 30  دانشجويي 

 حقيقي 
هزار تومان 20  وابسته 

هزار تومان 15  پيوسته 

 افتخاري -

هزار تومان 400  حقوقي 
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97اهم مصوبات هئیت مدیره در سال   

مطابق اساسنامه انجهمهن مهههنهدسهي           
ههاي دريهايهي ايهران،         سواحل و سهازه   

انتخابات اعضاي هيئت مديره ههر سهه         
شود و طي آن بها       سال يكبار برگزار مي   

رأي گيري از ميان اعضاي پهيهوسهتهه           
-عضو عهلهي     3عضو اصلي و      6انجمن،  

شوند. شايان ذكر است كه انتخابات انجمن منهوط          البدل انتخاب مي  
به برگزاري مجمع عمومي مي باشد. در آخرين انتخابات انجمن كهه             

برگزار گرديد، اعضاي هيئت مديره به شرح ذيل انتخاب           35در سال   
 شده اند:

 1397سال  -شماره پنجم                                 خبرنامه انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران                                                                             

شرکت مهندسین مشاور 

 دریابندر

 بابک بنی جمالی

)رئیس هیئت مدیره(   

دانشگاه صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی
 محسن سلطانپور )نایب رئیس(

 مهدی شفیعی فر )اصلی( دانشگاه تربیت مدرس

گروه پژوهشی مدیریت 

 محیط زیست وزارت علوم
 همایون خوشروان )اصلی(

 محمد جواد کتابداری )اصلی( دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 محمد راستی اردکانی )اصلی( بازنشسته

 بشرا وفایی )اصلی( دانشگاه علوم و تحقیقات

 رضا سهرابی قمی )علی البدل( سازمان بنادر و دریانوردی

 علی عرب سلمانی )علی البدل( سازمان بنادر و دریانوردی

 رسول قنبری ممان )بازرس اصلی( سازمان بنادر و دریانوردی

 محمدحسین نعمتی )بازرس اصلی( سازمان بنادر و دریانوردی

 پتروشیمی جم صنعت کاران
-علی )بازرس علیعلیرضا واصل

 البدل(

 معرفی اعضای هیئت مدیره

هاي دريايي ايران   هيئت مديره انجمن مهندسي سواحل و سازه      
به عنوان نمايندگان تمامي اعضاي اين انجمن، همواره تالش كهرده           
است تا در جلسات مصوباتي را در راستاي معرفي و پيشرفت عهلهوم              

بدين منظور هاي دريايي ارائه و اجرايي كند.       مهندسي سواحل و سازه   
 1336ارديبهشهت      11در يكي از جلسات هيئت مديره كه در تاريخ          

 برگزار شد، تصميمات زير توسط هيئت مديره اتخاذ شد:
 

  هاي علوم دريايي كشور جهههت       نامه با دانشكده  يادداشت تفاهم
هاي متقابل و استفاده از ظرفيت و توانمنهدي         گسترش همكاري 
 علمي انجمن

       هاي ساحلهي و      اعالم آمادگي انجمن به كليه استانداران استان
 هاها و پروژهمديران مناطق آزاد جهت مشاوره در طرح

 هاي متعدد در سال جاريبرگزاري كارگاه 
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1396مروری بر فعالیتهای انجمن در سال    

              ،20حههضور در انتخابههات اتحاديههه انجمههن هههاي علههوم آب 

 ارديبهشت

    نقش نوسانات سريع تراز آب دريهاي خهزر در           ” برگزاري كارگاه

در همايهش   “  ههاي هيهدرولوژيكي خليهر گرگهان        بروز چهالش  

 ارديبهشت 25، 1336ژئوماتيك 

    ههاي سهاحلي    چگونه نگاه چندوجهي به پروژه    ” برگزاري كارگاه

 خرداد 2در هفتمين همايش صنايع فراساحل، “ داشته باشيم؟

     المللهي اقيهانو     حضور در نمايشگاه جانبي اولين همهايش بيهن

 آبان 3و  1شناسي غرب آسيا، 

    هاي سخت  حفاظت و مديريت سواحل به روش     ” برگزاري كارگاه

 اسفند 10و نرم، 

 تغییر محل دبیرخانه انجمن 

رساند محل دفتر دبيرخانه انجمن به محل جديدي منتقهل  به اطالع كليه اعضاي محترم انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي مي    

 شده است كه آدر  و شماره تلفن آن به شرح زير است:

 دانشكده عمران و نقشه برداري دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي -باالتر از تقاطع ميرداماد   -خيابان وليعصر  -آدر : تهران 

 (453)داخلي  11201430تلفن: 
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“مجله مهندسی سواحل و سازه های دریایی”معرفی   
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با عنوان انگليسهي    “  هاي دريايي مهندسي سواحل و سازه   ” مجله  

Journal of Coastal and Marine Engineering (JCME) 

با هد  ايجاد ارتباط ميان متخصصين و محققين و انتشار آخهريهن             

هاي دريايي فهعهالهيهت       دستاوردها در حوزه مهندسي سواحل و سازه      

گيري از اساتيد برجسهتهه      خود را آغاز نموده است. اين نشريه با بهره         

ها كند آخرين يافته  المللي و داخلي در هيئت تحريريه، تالش مي       بين

و نتاير مطالعات دانشجويان و متخصصان داخلي را با باالترين تهراز            

و كيفيت علمي منتشر كند. اولين شماره اين ژورنال كه بهه زودي                

اي است كه چكيده مبسوط     منتشر خواهد شد شامل مقاالت برگزيده     

ههاي دريهايهي      المللي سواحل، بنادر و سهازه       آنها در كنفرانس بين   

ICOPMAS (2016)   .ارائه شده است 

مجله مهندسي سواحل  و سازه هاي دريايي براي انتشار شمهاره            

جديد خود از كليه دانشجويان و محققان فعال در حوزه ههاي ذيهل              

پژوهشي خود را به ايهن نشهريهه          -دعوت مي كند تا مقاالت علمي     

 ارسال نمايند.

 هيدروديناميك و انتقال رسوب 

 سازه هاي دريايي 

 طراحي و مهندسي بندر 

 مهندسي فراساحل 

   مديريت و حفاظت سواحل و بنادر 

جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص اعضاي هيئت تحريريه و           

-www.jcmeچكيده مقاالت پذيهرفهتهه شهده بهه وبسهايهت                  

journal.com .مراجعه شود 

 

 

 دكتر بابك بني جمالي
)مدير مسئول نشريه(   

 

 دكتر مهدي شفيعي فر
)سردبير(   

 

 دكتر محسن سلطانپور
 )سردبير همكار ( 
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های دریایی ایران و دبیرخانه نامه میان انجمن مهندسی سواحل و سازهانعقاد تفاهم

 (ICOPMAS 2018)های دریایی دائمی همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه
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هاي مشتهر  مهيهان انهجهمهن            در راستاي توسعه همكاري   

و دبيرخانه همايش بيهن      هاي دريايي ايران  مهندسي سواحل و سازه   

اي تفاهمنامه دو جهانهبهه       المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي      

نامه ايجاد و گستهرش     هد  از انعقاد اين تفاهم    منعقد گرديده است.     

همكاري هاي علمي، پژوهشي و تخصصي در راستهاي بهرگهزاري              

نامه مذكور بر پهايهه     تفاهم.  باشدمي  ICOPMAS 2018كنفرانس  

منافع متقابل و استفاده از كليه منابع طرفين اعم از نيروي انسهانهي،              

فني، بانك هاي اطالعاتي و با در نظر داشتن امكانات مالي موجهود             

 مي باشد.  

به موجب اين تفاهمنامه، دبيرخانه همايش امتيهازات زيهر را             

 كند:براي اعضاي حقيقي و حقوقي انجمن فراهم مي

    درصدی به اعضای حقیقی انجمجمجن          03ارائه تخفیف

 جهت ثبت نام در همایش

    درصدی به اعضای حقوقی انجمجمجن          03ارائه تخفیف

جهت ثبت نام پنج نفر از کارمندان خود در همایش با           

پذیرش مدیرعامل/رئیس موسسات حقوقی به صجورت        

 رایگان در همایش

    درصدی به اعضای حقوقی انجمجمجن          03ارائه تخفیف

 جهت اجاره غرفه در نمایشگاه جانبی 

          اختصاص دو کارگاه آموزشی به اعضای حقوقی انممن در

حاشیه همایش در صورت تایید موضوع تجوسجط هجیجات            

 منتخب کمیته علمی

-متقاباًل انممن نیز متعهد به انمام امور به شرح زیر مجی            

 باشد:

  مسئوليت دبير علمي كنفرانسICOPMAS 2018 

                استفاده از توان علمي اساتيد دانشگاه عضهو انهجهمهن در

 بررسي و داوري مقاالت همايش

           انتشار مقاالت كامل مهنهتهخهبICOPMAS 2018   در

به “  (JCME(مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي       ” مجله  

 زبان انگليسي

           دعوت از اعضاي حقيقي و حقوقي جهت مشاركت علمي در

 همايش و ارائه مقاله

 شود:يادآور مي

كه سيزدهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي           

آذر در محل هتهل   6الي  5در تاريخ   (ICOPMAS 2018)دريايي  

 المپيك تهران برگزار مي شود.
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 برنامه اجرایی کارگاه های انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران
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هاي دريايي  مطابق اساسنامه انجمن مهندسي سواحل و سازه    

ههاي  ايران، از جمله وظايف انجمن برگزاري جلهسهات و كهارگهاه             

آموزشي در راستاي ارتقاي دانش علمي و عملي كليه دانشجويان و           

 باشد.  دست اندركاران اين حوزه وسيع مي

كارگهاه و     6از اين روي هيئت مديره انجمن برگزاري حداقل         

 بازديد علمي را در سال جاري مورد تصويب قرار داده است.  

ههاي ذيهل،        شايان ذكر است كه جهت شركت در كارگاه       

اي براي دانشجويان عضو انجمن و اعضاي وابستهه         تخفيفات ويژه 

چنين به كهلهيهه          و پيوسته انجمن در نظر گرفته شده است. هم         

 كنندگان در پايان دوره گواهي معتبر اعطا خواهد شد. شركت

شود جهت كسهب اطهالعهات       مندان دعوت مي  از كليه عالقه  

هها بهه وبسهايهت       بيشتر در خصوص زمان و محل برگزاري كارگاه       

 مراجعه نمايند. www.icomsea.irانجمن به نشاني 

 عنوان کارگاه مدرس تاریخ برگزاری

مرداد 21  
دكتر همايون خوشروان   

 )با همكاري سازمان محيط زيست(
 گشت دريايي 

دكتر محمدجواد كتابداري  شهريور  پرورش ماهيان در قفس 

مهر 20 دكتر همايون خوشروان    آشنايي با پارامترهاي دريايي 

مهر 25 دكتر بابك بني جمالي    تاثير سونامي بر طراحي موجشكن 

آذر 3  Prof. Tomoya Shibayama 
Coastal Disasters – Recent 

Tsunamis and Cyclone Storm 

Surges 

 طراحي آبگيري از دريا دكتر شفيعي فر زمستان
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 گزارشی از وضعیت سواحل جهان 
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 50000تغييرات     IHEو    Delft، دانشگاه   Deltaresمحققان  
سال را در سراسر جهان مورد بررسي قرار          35ساحل در طول دوره     

منتشر   ”Nature Scientific Reports“هاي خود را در     اند و يافته  داده
 اند.  كرده

 های کلییافته
براي اولين بار سواحل و رفتار بلندمدت آنهها در مهقهيها                 
 31جهاني مورد مطالعه قرار گرفته است. مطابق نتاير اين مطالعه،            

درصد از سواحل جهان از ماسه تشكيل شده است. از آنهجها كهه                  
سواحل نسبت به تغييرات جزرومد، جهت باد و تراز آب حسها               
هستند، بايد همواره پايش شوند. ديگر يافته مهم اين پهايهش آن               

اي در اطرا  استوا و قطب كمتر است.         است كه تعداد سواحل ماسه    
Arjen Luijendijk   محقق دانشگاهDelft        و مهوسهسههDeltares 

درصد سهواحهل در      60براي سالها باور بر اين بود كه        ” اذعان كرد   
حال فرسايش هستند. اما طي اين تحقيق متوجه شديم كهه نهر                

اي آن چنان شديد نيست و در واقع مهيهزان           فرسايش سواحل ماسه  
سواحل ايجاد شده از سواحل فرسايش يافته بيشتر اسهت. دلهيهل               
اصلي اين پديده اين است كه ما قادر به حفظ و نگهداري سواحهل              

توانيم آنها را گسترش دهيم     خود هستيم )مانند هلند( و يا حتي مي         
)مانند دوبي و سنگاپور(. به عالوه، صنعت معادن به عنهوان يهك                 

 “شود.منبع غني فراموش شده از ماسه تلقي مي

 فرسایش ساحلی یک مشکل محلی 
متر بر سال در ناميبيا       1بيشترين نر  گسترش سواحل با نر        

(Namibia)                مشاهده شد. عامل اصلي اين موضهوع وجهود يهك
-هاي ماسه شركت معدنكاري است كه جهت استخراج الما ، تپه       

اي در دريا ساخته است. هلند نيز با اجراي فعاليتهاي تغذيه ماسه و              
كشور اول گسهتهرش سهواحهل           10احداث موتور ماسه، در جرگه      

ترين سواحل دنهيها در        فرسايشي  6ساحل از     4شود.   محسوب مي 
اياالت متحده قرار دارد. سواحل لوئيزيانا و تگزا  بهه شهدت در                

مهتهر     15اي كه نر  پسروي گاهاً به       حال فرسايش هستند به گونه    
پي عامل اصلي اين نهر        سيسيرسد. رودخانه مي   در سال نيز مي   

فرسايش قابل توجه است چرا كه به دليل احداث سد، ميزان ماسهه         

موجود به شدت كاهش يافته است. يكي از عوامل تاثهيهرگهذار در          
تگزا  نيز استخراج آبهاي زيرزميني در اثر رشد سريع مهنهطهقهه              

 هوستون است.

 شیوه تحقیق
ميهلهيهون     1/3اي توسط ساحل ماسه 50000در اين مطالعه،    

 Gerbenانهد.     اي مورد تحهلهيهل قهرار گهرفهتهه             تصوير ماهواره 

Hagenaars     محقق موسسهDeltares  اين پروژه يهك     ” گويد:   مي
مجموعه اطالعات عظيم و گسترده است كه ما با استفاده از گوگل            

آغاز شده اسهت      1314ها از سال    قادر به تحليل آن بوديم.  بررسي       
اي از ناسا نيز در همين سال منتشر شهد.           كه اولين تصوير ماهواره   

جهت اعتبارسنجي اين شيوه جديد، سواحلي مانند استراليا، هلند و           
هاي وسيعي بهودنهد مهورد        گيرياياالت متحده را كه داراي اندازه     

توسعه بيشتر اين نوع فناوري به شهدت بهه       “   مقايسه قرار داديم.  
دسترسي به مكانهاي آزمايشي جامع با كيفيت باال در انواع مختلف           
سواحل در سراسر جهان بستگي دارد . يك طرح بين المللي به نام              

ICON(International Coastline Observatories Network     شبهكهه
بين المللي مشاهدات خط ساحلي( مقتضيات اين تحقيق را فراههم            

 مي كند.

 های پیش روچالش
هاي مهديهريهتهي مهنهاسهب           با وجود اينكه مي توان با شيوه      

فرسايش را كنترل كرد، اما مشكالتي در سطوح منهطهقهه اي و                
اسهت.  محلي، به ويژه در اياالت متحده و آفريقا، شناسهايهي شهده             

-توانند به مواردي مانند ساخت بنادر يا زيرساخت       عوامل محلي مي  
تواند اثر منهفهي بهر        هاي ديگر مرتبط باشند، كه بعضي اوقات مي       

ديناميك ساحلي طبيعي داشته باشد. شايان ذكر است كه مهاسهه              
براي محافظت از ساحل هميشه در دستر  نيست و سوال اصلهي            
پيش رو اين است كه آيا شن و ماسه مورد نياز براي حفظ تهمهام                 

 سواحل به ميزان كافي وجود خواهد داشت؟  
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