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انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران
 

 اعالم مقاالت برتر جهت ارائه شفاهی و پوستر در 

 ICOPMAS 2014 يازدهمین همايش بین المللی سواحل، بنادر و سازه هاي دريايی

 130-96823988: تلفن تماس

 130-96823988: دورنما

icomsea@yahoo.com 

:پست الکترونیک   

http:\\icomsea.ir  

کمیته تخصصی انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران مطابق تفاهم نامه با دبیرخانه همایش بین الممميميمی     

سواحل، بنادر و سازه های دریایی طی نشستی مشترك با اعضای کمیته عيمی یازدهمین همایش، مقاالت برتر را جمهم    

 .ارائه بصورت شفاهی و پوستر انتخاب نمودند

با توجه به : با اعالم این خبر افزودICOPMAS2014دبیرانجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران و همایش 

خالمهمه    726استقبال گسترده دانش پژوهان و متخصصین داخيی و خارجی از این همایش بین المييی و دریاف  بیش از 

داور داخيی و خمارجمی        5مقاله مبسوط توسط دبیرخانه همایش ، مقاالت دریافتی از طریق سامانه به هنگام برای حدود 

 . جه  ارزیابی بر اساس شاخص های از پیش تعیین و اعالم شده ارسال گردید

مهندس اله یار اشاره نمود پیرو تصمیم متخذه در جيسه کمیته عيمی همایش مقرر گردید جه  انتخاب نهایی ممقماالت     

برتر به منظور ارائه شفاهی و پوستر، اعضای کمیته عيمی داخيی و کمیته تخصصی انجمن مهندسی سواحل و سازه همای    

دریایی ایران، نسب  به بررسی ارزیابی های هورت گرفته اقدام نموده که نهایتاً تعدادی از مقاله ها را جه  ارائه شفایی 

 . و ارائه بصورت پوستر انتخاب نمودند

شایان ذکر اس  یازدهمین همایش بین المييی سواحل، بنادر و سازه های دریایی با حضور اساتید، دانمش پمژوهمان و          

آذر ماه سال جماری در       5لغای   3متخصصین داخيی و بین المييی و نیز مدیران و کارشناسان ارگانهای دریایی از تاریخ 

 . محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد گردید

 

http://icopmas.pmo.ir
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انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران
 

 تعیین اعضاي كمیته هاي تخصصی انجمن توسط مسئولین مرتبط

 130-96823988: تلفن تماس

 130-96823988: دورنما

icomsea@yahoo.com 

:پست الکترونیک   

http:\\icomsea.ir  

شهریور ماه، مسئولین کمیته های تخصصی انجمن نسب  به تعیین اعضای هر کمیته از ممیمان    22و  01در جيسه های مورخ 

 .  اساتید برجسته داخيی و خارجی اقدام کردند

 . در این جيسات نسب  به شرح وظایف ذیل برای کمیته های تخصصی تاکید گردید

  مرتبط ( داخيی و خارجی)اعضای حقیقی و حقوقی افزایش تعداد 

 های تخصصی مرتبط و بازنگری دوره ای آن  آوری، مطالعه و شناخ  وضعی  موجود کشور در زمینه جمع 

 ریزی برای ارتقاء دانش تخصصی اعضای انجمن و اجرای آن از طریق برنامه: 
 های تخصصی برگزاری سخنرانی .1

 های آموزشی برگزاری کارگاه .2

 های تخصصی ها و نمایشگاه برگزاری گردهمایی .3

 برگزاری بازدیدهای تخصصی  .4

 های تخصصی های فکر در زمینه ایجاد اتاق .5

 های تخصصی های شاخص در زمینه ها وچهره تقدیر از فعالی  .7

 (پنج ساله)و بيند مدت ( یک ساله)های کوتاه مدت  تدوین و به روز رسانی برنامه 

 برگزاری جيسات منظم با شرک  متخصصین و عالقمندان 

  های گروه به هیات مدیره انجمن ارائه گزارش فعالی 

 ریزی برای ارتقاء تخصصی عموم جامعه و اجرای آن از طریق برنامه: 
 ایجاد ارتباط، همکاری و ارائه مشاوره به کيیه ارگانها، نهادها و مراکز تخصصی .1

 و دانشگاهی  های مطالعاتی دانشجویی ایجاد ارتباط، همکاری و ارائه مشاوره به مراکز آموزشی در زمینه پروژه .2

 های تخصصی همکاری با مراکز تحقیقاتی در زمینه .3

 های مرتبط داخيی و خارجی همکاری با انجمن .4

 ....ها و ها، دستورالعمل های ارائه آیین نامه های مرتبط  در زمینه همکاری با ارگان .5

 ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز تخصصی بین المييی  .6

 ...انتشار دستاوردهای تخصصی در قالب مقاله، کتاب و .7

 های مرتبط در وبگاه انجمن ایجاد و به روز رسانی محتوایی بخش .8

http://icopmas.pmo.ir
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انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران
 

 سايت هاي مرتبط

 130-96823988: تلفن تماس

 130-96823988: دورنما

icomsea@yahoo.com 

:پست الکترونیک   

http:\\icomsea.ir  

 همايش هاي مهندسی سواحل و بنادر و سازه هاي دريايی

 ir.pmo.icopmas://http: پايگاه اينترنتی

 

 ايران PIANCانجمن 

توانید با شماره زير تماس حاصل نموده و يا از طريق ايمیل و  هاي انجمن می براي اطالع از نحوه عضوگیري و فعالیت

 .اطالعات الزم را كسب نمايید مراجعه به سايت،

   ir.pmo@pianc: پست الکترونیکی
 ir.pmo.pianc://http: پايگاه اينترنتی

 
 پايش و مطالعات شبیه سازي سواحل ايران 

 home/fa/ir.pmo.irancoasts://http :  پايگاه اينترنتی

 

  پايگاه داده مشخصه هاي دريايی

 ir.pmo.marinedata://http :  پايگاه اينترنتی

 

 

 

http://icopmas.pmo.ir
mailto:pianc@pmo.ir
http://pianc.pmo.ir
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انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران
 

 سايت هاي مرتبط

 130-96823988: تلفن تماس

 130-96823988: دورنما

icomsea@yahoo.com 

:پست الکترونیک   

http:\\icomsea.ir  

 PMODynamicsافزار مدل ايرانی  نرم

  home/fa/ir.pmo.pmodynamics://http:    پايگاه اينترنتی

 

 مطالعات مهندسی ارزش

 home/fa/ir.pmo.ve://http:    پايگاه اينترنتی

 

 

 

 مطالعات مديريت يکپارچه مناطق ساحلی كشور 

 home/fa/ir.pmo.iraniczm://http:    پايگاه اينترنتی

http://icopmas.pmo.ir
http://pmodynamics.pmo.ir/fa/home
http://ve.pmo.ir/fa/home
http://iraniczm.pmo.ir/fa/home


 

 

 مزاياي عضويت حقیقی

 اعطاي اشتراك رايگان نشريات خبري، علمي و تخصصي انجمن 

           انجمن با تخفيف   (  يا با همكاري  )ارائه كتاب هاي تخصصي چاپ شده توسط

 ويژه

               فراهم نمودن تسهيالت ويژه جهت شركت در همايش بين المللي دوساالنه 

ICOPMAS(                  بر اساس تفاهم نامه همكاري با دبيرخانه همايش

ICOPMAS  )    پيوسته، )درصدي به اعضاي حقيقي        03شامل ارائه تخفيف

 انجمن جهت ثبت نام در همايش( وابسته و دانشجويي

               همكاري جهت تسهيل دريافت اطالعات علمي مورد نياز اعضا از ارگان هاي

 مربوطه

 درج اسامي اعضاي حقيقي در پايگاه اينترنتي انجمن 

                شركت در سمينارهاي علمي، كارگاه هاي آموزشي، و دوره هاي تخصصي

 برگزار شده توسط انجمن با تخفيف ويژه

                  درج مشخصات و رزومه كاري در بانك اطالعاتي متخصصين و ارائه آن به

 شركت ها و سازمان هاي مرتبط جهت همكاري

  دعوت از اعضا براي شركت در مجامع عمومي انجمن 

                  نظرخواهي ساالنه از اعضا و به كار گيري پيشنهادات آنها در فعاليت هاي

 انجمن و انعكاس موارد مرتبط به سازمان ها و ارگان هاي مربوطه

                امكان استفاده اعضا از منابع موجود در كتابخانه هاي معتبر طرف قرارداد با

 (از جمله سرويس كتابخانه ديجيتالي دريا)انجمن 

                استفاده از اعضاي حقيقي جهت انجام تحقيقات علمي و كاربردي در سطح

 المللي ملي و بين

 مزاياي عضويت حقوقی

 اعطاي اشتراك رايگان نشريات خبري، علمي و تخصصي انجمن 

           انجمن با تخفيف   (  يا با همكاري  )ارائه كتاب هاي تخصصي چاپ شده توسط

 ويژه

               فراهم نمودن تسهيالت ويژه جهت شركت در همايش بين المللي دوساالنه

ICOPMAS  بر اساس تفاهم نامه همكاري با دبيرخانه          )و نمايشگاه جانبي آن

 :شامل( ICOPMASهمايش 

درصدي به اعضاي حقوقي انجمن جهت ثبت نام پنج نفر از               03ارائه تخفيف    .1

رييس موسسات حقوقي بصورت /كارمندان خود در همايش يا پذيرش مديرعامل

 رايگان در همايش

درصدي به اعضاي حقوقي انجمن جهت اجاره غرفه در               23ارائه تخفيف     .2

 نمايشگاه جانبي همايش

اختصاص دو كارگاه آموزشي به اعضاي حقوقي انجمن در حاشيه همايش در                .0

 صورت تاييد موضوع توسط هيات منتخب كميته علمي
 

              در همايش ها،   )چاپ لوگوي شركت در بنرها و استندهاي تبليغاتي انجمن

 ...(نمايشگاه ها، سمينارها، و 

               همكاري جهت تسهيل دريافت اطالعات علمي مورد نياز اعضا از ارگان هاي

 مربوطه

 معرفي اعضاي حقوقي و رزومه كاري آنها در پايگاه اينترنتي انجمن 

 ارائه و چاپ اطالعات اعضاي حقوقي در سالنامه 

             امكان شركت كارشناسان اعضاي حقوقي در سمينارهاي علمي، كارگاه هاي

 آموزشي، و دوره هاي تخصصي برگزار شده توسط انجمن با تخفيف ويژه

 درج آگهي هاي اعضا در پايگاه اينترنتي و نشريات انجمن با تخفيف ويژه 

      روز متخصصين و پروژه هاي دريايي جهت بهره           ارائه بانك هاي اطالعاتي به

 برداري الزم

 دعوت از اعضا براي شركت در مجامع عمومي انجمن 

                  نظرخواهي ساالنه از اعضا و به كار گيري پيشنهادات آنها در فعاليت هاي

 انجمن و انعكاس موارد مرتبط به سازمان ها و ارگان هاي مربوطه

                امكان استفاده اعضا از منابع موجود در كتابخانه هاي معتبر طرف قرارداد با

 انجمن

 مزاياي عضويت در انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي دريايی ايران

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

سازه هاي دريايي مي باشد، واجد شرايط عضويت در انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران مي                  

: رشته هاي تحصيلي كه بطور مستقيم با موضوع فعاليت انجمن در ارتباط هستند عبارتند از                     .  باشند

مهندسي سواحل ، مهندسي بندر ، سازه هاي دريايي ، فيزيك دريا ، مديريت سواحل و ساير رشته هاي                      

 .به منظور كسب اطالعات بيشتر و تكميل فرم ثبت نام به پايگاه اينترنتي انجمن مراجعه فرماييد.  مرتبط

 130-96823988: تلفن تماس                                             

 130-96823988: دورنما

icomsea@yahoo.com 

:پست الکترونیک   

http:\\icomsea.ir  
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