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 نحوه عضویت در انجمن

كليه افرادی كه سوابق تحصيلی، پژوهشی، مطالعاتی،         

اجرایی و یا شغلی آنها مرتبط با مهندسی سواحل و                 

های دریایی باشد، واجد شرایط عضویت در انجمن             سازه

باشند. های دریایی ایران می      مهندسی سواحل و سازه      

های تحصيلی كه به طور مستقيم با موضوع فعاليت           رشته

 انجمن در ارتباط هستند عبارتند از: 

  سواحلمهندسی 

  بندرمهندسی 

  دریاییهای سازه 

  دریاییزیست محيط 

  دریافيزیك 

  سواحلمدیریت 

  های مرتبط.رشتهو سایر 

 انواع عضویت:

 عضویت حقيقی:الف( 

 (عضویت پيوسته7

كليه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد          

توانند باشند، می   های پيش گفته       در یكی از رشته      

 .عضویت پيوسته درآیند به

 :( عضویت وابسته2

 5اشخاصی كه دارای درجه كارشناسی هستند و مدت          

های پيش گفته شاغل       سال به نحوی در یكی از رشته         

 .باشند

 :( عضویت دانشجویی9

كليه دانشجویانی كه در مقطع كارشناسی ارشد یا             

 .دكترای رشته های پيش گفته به تحصيل اشتغال دارند

 ( عضویت افتخاری:4

های ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در           شخصيت

های پيش گفته حائز اهميت خاص باشد، یا در         رشته    زمينه

  ای نموده های مؤثر و ارزنده    پيشبرد اهداف انجمن كمك    

 باشند.

 عضویت حقوقی:ب( 

های   كه در زمينه    هاییموسسات و سازمان    ها،شركت

توانند به عضویت     علمی و پژوهشی مربوط فعاليت دارند می    

 حقوقی انجمن درآیند.

-كليه اعضای حقيقی و حقوقی انجمن از تخفيفات ویژه

شوند. همچنين  های آموزشی برخوردار می    ای در كارگاه   

مطابق تفاهمنامه فيمابين سازمان بنادر و دریانوردی و            

های دریایی ایران، جهت     انجمن مهندسی سواحل و سازه     

برای اعضای    ICOPMASالمللی  شركت در كنفرانس بين   

حقيقی و حقوقی انجمن امتيازاتی در نظر گرفته شده              

 است.

 حق عضویت:

بنا بر مصوبه اولين مجمع عمومی انجمن در خرداد ماه          

 حق عضویت ساالنه انجمن به شرح زیر است: 7932سال 

 

 

 

هزینه ثبت نام در انجمن باید به شماره حساب                 

شعبه بازار بزرگ    بانك صادرات ایران    0706452576000

به نام انجمن مهندسی سواحل      (4993ميرداماد )كد شعبه  

شماره كارت    و یا به      های دریایی ایران واریز     و سازه 

 منتقل گردد.  2023-3005-6373-6091

 نوع عضویت مبلغ عضویت

هزار تومان 30  دانشجویی 

 حقیقی 
هزار تومان 20  وابسته 

هزار تومان 15  پیوسته 

 افتخاری -

هزار تومان 400  حقوقی 
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هاای دریاایای     المللی سواحل، بنادر و سااهه     برگزاری سیزدهمین همایش بین   
ICOPMAS 2018 

-المللی سواحل، بنادر و ساازه    سيزدهمين همایش بين  

آذر ماه  1تا  5در روزهای   ICOPMAS 2018های دریایی  

در محل هتل المپيك تهران برگزار گردید. این همایش به           

عنوان یكی از رویدادهای برجسته عالامای در كشاور و                

منطقه، با هموار سازی بستری مناسب برای تبادل آخریان          

های علمی و تجربيات اجرایای، اتاا            دستاوردها و نوآوری  

فكری جهت ارتقاء دانش مهندسی سواحل و بنادر ایاجااد      

المللی بارای ناماایاان سااخاتان                ای بين   نموده و عرصه  

های محققين و متخصصايان داخالای جاهات                توانمندی

 های آتی را فراهم می آورد.  همكاری

ایجاد فضای مناسب جهت بحث و تبادل نظر و انتاقاال     

تجربيات ميان متخصصين و دست اندركاران ماهانادسای           

های دریایی از كشورهای مختلاف و          سواحل، بنادر و سازه   

اطالع از آخرین دستاوردهای علمی، فنی و تجربی آنها از            

دیگر اهداف این همایش می باشد. همچنين بساتار الزم              

سازی طرح های زیربنایی، بكارگيری راهكارهاا         جهت بهينه 

هاای ناویان         و رویكردهای جدید جهت ارتقاء سياساتام        

روز و بهينه در حاوزه        های به   مدیریتی و استفاده از فناوری    

سواحل، بنادر و سازه های دریایی نيز باا بارگازاری ایان                

همایش مهيا می گردد.  در این دوره از همایش متخصصان 

 كشور جهان حضور داشتند. 90و اندشمندانی از بيش از 

 ICOPMASاز اقدامات مثبت این دوره از هاماایاش            

انگليسی بودن زبان همایش بوده است كاه در راساتاای              

ميزبانی ایران از دهمين كنفرانس بين المللی ماهانادسای            

 COPEDEC 2020سواحل در كشورهای در حال توسعه        

 به وقوع پيوسته است.

مطابق گزارش ارائه شده توسط آقای دكتار ماحاسان             

سلطانپور، رئيس كميته علمی سيزدهمين دوره از ایان            

خالصه مقاله مبسوط توسط دانشجویاان و          250همایش،  

متخصصان داخلی و خارجی ارسال گردیده است و پس از           

مقاله به عاناوان       17مقاله برای ارائه شفاهی و        00داوری،  

مقاله( برگزیده شدند. الزم باه ذكار        757پوستر )مجموعاً  

داور خاارجای        2داور داخلی و      9است هر چكيده توسط     

 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

 http://icopmas.pmo.irمنبع: 

 

 

 

 

 

 



4 

 7931سال  -شماره ششم   های دریایی ایرانخبرنامه انجمن مهندسی سواحل و سازه

های دریایی ایران در تهیه باولا ان          همکااری انجمن مهندسی سواحل و ساهه     
ICOPMAS 

 

الملالای ساواحال،       در سيزدهمين دوره از همایش بين     

، كاماياتاه       ICOPMAS 2018های دریایی    بنادر و سازه  

اجرایی برای اولين بار در تاریخ این همایش اقدام به انتشار           

آوری اطالعات و تهياه     بولتن این همایش كرده است. جمع      

و تدوین این بولتن به عهده انجمن مهندسی ساواحال و              

 های دریایی ایران بوده است.سازه

های دریایی ایاران باه       انجمن مهندسی سواحل و سازه    

عنوان یكی از حاميان معنوی این همایش، باا هاماكااری             

اقدام به تهيه و تدوین این گازارش          ICOPMASدبيرخانه  

نسبتًا جامع از تاریخچه این همایش دوساالنه كرده اسات.          

هاای  هدف از تهيه این گزارش، ارائه آمار و ارقامی از دوره           

توان به افازایاش      پيشين بوده است كه با نگاهی به آن می        

كيفيت و مقبوليت این همایش در ميان جامعه مهنادسای           

های دریایی داخل و خارج از كشور پی برد.         سواحل و سازه  

از وبسایت كنفراناس باه     “  بولتن” این گزارش تحت عنوان     

 قابل دریافت است.  icopmas.pmo.irنشانی 

باشد كه ضمن فاراهام      تدوین این گزارش به نحوی می     

های مختلف این هماایاش،   كردن امكان مقایسه ميان دوره   

كليه مشاركت كنندگان، اشخاص حقيقی و حقوقی را كاه          

اند در یك نگااه باه        در چهار دوره اخير حضور موثر داشته      

 تصویر بكشد. 

توان از این بولتن دریاافات        از جمله نكات بارزی كه می     

حامی در    72افزایش حاميان معنوی این همایش از تعداد        

اشاره كارد   2070حامی در سال  76، به تعداد 2076سال  

در    ICOPMASای از مقبوليت و افزایش اعتبار        كه نشانه 

 باشد. المللی و داخلی میميان جوامع علمی بين

 های تشكيل دهنده این گزارش عبارتند از:سرفصل

  مقدمه ای برICOPMAS 

 دستاوردهای كنفرانس 

           رؤسا و دبيران اجرایی و علمی همایش در ادوار

 پيشين

 محورهای همایش 

 هاسخنرانان كليدی و عنوان سخنرانی 

 كشورهای شركت كننده 

 تعداد مقاالت دریافتی و پذیرفته شده 

 سخنرانان افتتاحيه و اختتاميه 

 هاها و نوآوریرونمایی از طرح 

 های برگزار شدهعناوین كارگاه 

 دارانعناوین غرفه 

 ایحاميان معنوی، مالی و رسانه 
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 JCMEبرگزاری جلسه هیئت تحریریه نشریه 

-در حاشيه كنفرانس بين المللی سواحل، بنادر و ساازه         

های دریایی، جلسه هيئت تحریریه نشاریاه ماهانادسای              

نيز برگزار گردیاد. در         JCMEهای دریایی   سواحل و سازه  

این جلسه كه با حضور حداكثری اعضای هيئت تحریاریاه           

داخلی و خارجی برگزار شد، ضمن تقدیم نسخه اول ایان            

ژورنال به كليه اعضا، گزارشی از عملكرد ایان نشاریاه و               

انتشار نسخه اول توسط آقای دكتر محسن سالاطااناپاور،             

 ارائه گردید. JCMEسردبيرهمكار نشریه 

در این نشست صميمانه، اعضای هيئت تحریریه عاالوه         

های خود در خصوص حضاور در هايائات             بر ایراد تجربه  

ای را در     المللی، نكات ارزناده   تحریریه نشریات معتبر بين   

 راستای اعتال و افزایش كيفيت این نشریه ارائه كردند. 

شاامال      JCMEالزم به ذكر است نسخه اول نشریاه          

 باشد.می ICOPMAS 2016انتشار مقاالت كامل 

 

اسامی حاضرین در عكس )به ترتيب از سمت راسات(:            

دكتر بابك بنی جمالی )مدیر مسئول(، پروفساور باهاروز              

عسگریان )هيات تحریریه(، دكتر محمد جواد كاتااباداری            

   Tomoya Shibayama)هيات تحریریه(، پاروفساور       

)هاياات        Ioan Nistor)هيات تحریریاه(، پاروفساور           

)هاياات        Magnus Larsenتحریریه(، پاروفساور           

)هاياات       Han Ligteringenتحریریه(، پاروفساور           

تحریریه(، خانم مهندس منصوره مشاهادی،  پاروفساور              

 محسن سلطانپور )هيات تحریریه(.

نيز به شرح زیر      JCMEاعضای هيئت تحریریه ژورنال     

 باشد:می

 

 نام سمت

 جمالیدكتر بابك بنی مدیر مسئول

 پروفسور مهدی شفيعی فر سردبير

 پروفسور محسن سلطانپور سردبير همكار

 پروفسور بهروز عسگریان دبير تخصصی

 دكتر حبيب حكيم زاده دبير تخصصی

 دكتر محمدجواد كتابداری دبير تخصصی

 Prof. Magnus Larson دبير تخصصی

 Prof. Han Ligteringen دبير تخصصی

 Prof. Ioan Nistor دبير تخصصی

 پروفسور علی پاک دبير تخصصی

 Prof. Charitha Bandula دبير تخصصی

Pattiaratchi  

  Prof. Jun Sasaki دبير تخصصی

  Prof. Tomoya دبير تخصصی

Shibayama  

 Prof. Jentsje van der دبير تخصصی

Meer  
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 79های آموهشی برگزار شده توسط انجمن در پاییز کارگاه

 های توده سنگی و مركب در برابر سونامی شكندوره آموزشی راهنمای طراحی موج 

 جمالیمدرس: دكتر بابك بنی

 
 

  دوره آموزشیCoastal Disasters - Recent Tsunamis and Cyclone Storm Surges 

 Prof. Tomoya Shibayamaمدرس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دوره آموزشیTsunami - Induced Loads and Effects 

 Prof. Ioan Nistorمدرس: 
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 JCMEان شار اولین شماره نشریه 

های دریایی ایران اقدام    انجمن مهندسی سواحل و سازه    

-به انتشار اولين شماره از نشریه مهندسی سواحل و ساازه          

 Journal of Coasal and Marineهااای دریااایاای         

Engineering (JCME)   مانادی از     نموده است و با باهاره

اساتيد بنام و برجسته خارجی و داخلی در هيئت تحریریاه     

خود، سعی داشته است تا اولين نسخه از این نشاریاه از               

 كيفيت قابل قبولی برخوردار باشد. 

اولين شماره از این نشریه شامل مقاالت كامل منتخاب          

باشد. پس از اعالم فراخاوان در         می  ICOPMAS 2016از  

اختتاميه دوازدهمين دوره از هماایاش بايان الامالالای                 

ICOPMAS  ،90            مقاله كامل به این نشریه ارساال شاده

مقاله در نخستين شماره  70است و بعد از ارزیابی مقاالت،      

 منتشر گردیده است. JCMEاز نشریه 

منادی  ای رایگان است كه با بهره     نشریه  JCMEژورنال  

از سيستم داوری بسته، آخرین دستااورهاا در ماقاوالاه                

 نماید.های دریایی را منتشر میمهندسی سواحل و سازه

 محورهای اصلی این نشریه عبارتند از:

 هيدوردیناميك 

 رسوب 

 مدیریت مناطق ساحلی و بنادر 

 مهندسی بندر 

 های ساحلیسازه 

 مهندسی فراساحل و خط لوله 

همچنين الزم به ذكر است مطابق تفاهمنامه منعقد        

هاای  گردیده ميان انجمن مهندسی سواحال و ساازه          

، ICOPMASدریایی ایران و دبيرخانه دائمی همایش        

ناياز تاوساط        ICOPMAS 2018انتشار مقاالت كامل  

 پذیرد.صورت می JCMEنشریه 
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 IAHRتفاهمنامه مش رک انجمن هیدرولیک ایران با 

با هماهنگی و دعوت بعمل آمده توسط انجمن                 

در   7931آذرماه    6شنبه    ، روز سه  (IHA)هيدروليك ایران   

المللی سواحل، بنادر و        حاشيه سيزدهمين همایش بين     

، نشست    (ICOPMAS 2018)های دریایی           سازه

ای بين اعضای اتحادیه علوم آب ایران و مشاور              صميمانه

المللی مهندسی    راهبردی و مدیر اجرایی اسبق انجمن بين      

 برگزار گردید. (IAHR)و تحقيقات آب و محيط زیست 

 

در این نشست رئيس انجمن هيدروليك ایران، جناب          

آقای دكتر مسعود منتظری نمين ضمن ارائه گزارشی از            

های انجمن طی ربع قرن گذشته و معرفی اتحادیه            فعاليت

های دو طرف را برای         های تقویت همكاری     آب، زمينه 

المللی مهندسی و تحقيقات آب  مشاور راهبردی انجمن بين

و محيط زیست، جناب آقای دكتر كریستوفر جورج تشریح         

آذرماه با توافق طرفين      1نمودند. همچنين روز چهارشنبه     

های مشترک با      یادداشت تفاهمی برای انجام همكاری       

IAHR     های مشاركت بيشتر انجمن      تنظيم گردید تا زمينه

 المللی فراهم گردد. هيدروليك ایران با این انجمن بين

در این یادداشت تفاهم بر همكاری تحقيقاتی در               

های هيدروليك رودخانه و دریا، توسعه منابع آب و             زمينه

های آموزشی    اكوهيدروليك، همكاری در برگزاری دوره       

های مهندسی آب و مدیریت منابع آب،          مشترک در زمينه  

المللی،   های بين   همكاری در برگزاری مشترک كنگره       

های آموزشی در مسائل جهانی آب،         ها و كارگاه    كنفرانس

، IAHRعضویت قانونی انجمن هيدروليك ایران در              

های دانشجویی از طریق شبكه       همكاری در ارتقای فعاليت   

 و ... تاكيد شده است. IAHRای  دانشجویان جوان حرفه

این یادداشت تفاهم به امضای دكتر مسعود منتظری           

دكتر    (IHA)نمين، رئيس انجمن هيدروليك ایران            

المللی    كریستوفر جورج، مشاور راهبردی انجمن بين           

رسيده    (IAHR)مهندسی و تحقيقات آب و محيط زیست        

 است.
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 7931سال  -شماره ششم   های دریایی ایرانخبرنامه انجمن مهندسی سواحل و سازه

 ایران PIANCمعرفی 

PIANC        یك انجمن جهانی

تخصصی غيرسياسی و غير        

باشد كه به عنوان     انتفاعی می 

ترین انجمن دریایی با      قدیمی

هدف ارتقاء دانش علمی و فنی      

های در زمينه زیر ساخت         

 7005ونقل آبی در سال      حمل

 در كشور بلژیك تأسيس گردیده است.

ایهای تخصصی ناوبری رودخانه      این انجمن دارای كميته        

) I n C o m ) (، دریانوردی     M a r C o m ) زیست ، محيط    

است كه     (YPCom( و متخصصين جوان      (EnviCom( دریایی

های فنی،   المللی در زمينه    متشكل از بهترین متخصصان بين         

های ترابری دریایی و    محيطی مربوط به زیرساخت   اقتصادی و زیست  

 باشند.های فنی میها و دستورالعملنامهدار تهيه آیينعهده

 های فعاليت این انجمن عبارتند از:زمينه

      ها و گزارشات تخصصی و پيشنهادهای       تهيه دستورالعمل

 فنی

     های بين المللیهای كاری و كميسيونتشكيل گروه 

     المللینقل دریایی بينوهای حملخط ارتباط كميسيون 

     سال یك بار 4المللی هر های بينبرگزاری كنگره 

         هایبرگزاری همایش  PIANC-COPEDEC     4هر 

 سال یك بار

      حمایت از متخصصين جوان 

سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از دولت جمهوری               

اولين و تنها عضو واجد        به عنوان   2070اسالمی ایران در سال       

انجمن جهانی   در فعاليت خود را   به طور رسمی   در خاورميانه  شرایط

با هدف ارتقای     آغاز نموده است و    زیرساخت های حمل و نقل آبی      

های مرتبط با موضوعات انجمن و تبادل       سطح علمی و فنی در عرصه     

المللی، یكی از بهترین     دانش و تجربيات متخصصان داخلی و بين        

رود. كليه امور مربوط به انجمن       های ملی انجمن به شمار می      بخش

در دبيرخانه بخش ملی پيانك ایران واقع در سازمان بنادر و                    

   گيرد.دریانوردی انجام می

 

 انواع عضویت:

 Qualifying Member 
عضویتی است كه در آن یك سازمان دولتی و یا غير دولتی بعنوان               

ها، جلسات و مجامع عمومی انجمن        نماینده یك كشور در كنگره      

 كند و دارای حق رای می باشد.پيانك شركت می

 Platinum Partner 

درازای پرداخت ساالنه مبالغی بيشتر از دیگر انواع عضویت ها دارای            

باشد؛ از قبيل درج لوگوی رنگی و بزرگ در كتاب       امتيازات زیادی می 

ساالنه، تمامی نشریات، وبسایت و تمامی كارگاهها و نمایشگاههای            

انجمن، در نظر گرفتن تخفيفات ویژه برای درج مطالب خاص علمی            

 و تبليغاتی در نشریات و كنگره ها.

 Corporate Member 
این عضویت كه همان عضویت حقوقی می باشد مربوط به سازمانهای          

عمومی و یا دولتی، شهرداری ها، سازمان های سياسی و اجارایای،               

انجمن های علمی و فنی، بنادر، اتا  های باازرگاانای و تاجاارت،                   

دانشگاه ها، شركت های مشاور و پيمانكار و ... می باشاد و باه دو                      

 دساااتاااه تاااقاااسااايااام بااانااادی مااای شاااود:                       

 شاااغاال(    20سااازمااانااهااای كااوچااك )بااا كاامااتاار از                   

 شاااغاال(    20سااازمااانااهااای باازرگ )بااا باايااش از                      

 2نام كاربری و رمز عبور و همين طاور       2سازمانهای كوچك      برای

نسخه از كليه نشریات چاپ شده انجمن ارسال می گاردد و بارای                

 نسخه. 4سازمانهای بزرگ 

 Individual Member 
این عضویت برای افراد حقيقی عالقه مند به حوزه مسائل ناوباری و              

 60۶سال بيش از  90حمل و نقل دریایی بوده وبرای دانشجویان زیر    

 مبلغ عضویت بعنوان تخفيف در نظر گرفته خواهد شد.

 National Section 
 Qualifyingسازمانی است در داخل یك كشور كه ابتدا به صورت         

Member         به عضویت انجمن درآمده و به منظور ایجاد عاالقاه و

حمایت از انجمن و همين طور پيشرفت متخصصين داخلای كشاور             

خود با جذب نيرو و سازماندهی سمينارها و كارگاه های مارتاباط و             

-سازنده، چاپ خبرنامه های مفيد، ایجاد وب سایت و ... فعاليت مای               

  كند.
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