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 ای حرفهمشخصات تحصیلی و 

 1383سازه های دريايی ، دانشگاه تهران، -کارشناس ارشد مهندسی عمران 

 1374عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی ،  -کارشناس مهندس عمران 

 عضو نظام مهندسی ساختمان و دارای پروانه اشتغال پايه يک مهندسی عمران 

  های دريايی مهندسی سواحل و سازهعضو انجمن 

 انجمن مهندسی دريايی ايران ارشد عضو 

  1381کارشناس همکار بيمه های مهندسی و مسئوليت  شرکت های بيمه از سال 

 ای سوابق حرفه

 تا کنون( 1391مهندسين مشاور هندسه پارس ) های دريايی های بندرسازی و سازه مدير گروه پروژه 

 های چند منظوره کوچک در سواحل جنوبی کشور شکن مطالعه و طراحی موج های پروژه -

 کخدماتی تنب-بندر صادراتی و مهندسی کارگاهی و طراحی مطالعههای  پروژه -

 پروژه مطالعات زيست محيطی، اليروبی و ساماندهی بندر و خور تياب -

 راسکو عسلويهبندر ف «نظارت»و  «مشاور کارفرما »، «مطالعات طرح جامع »های  هژپرو -

 ايکو سازی ايزو پروژه طرح جامع مجتمع کشتی -

 تاسيسات زيربنايی بندر خليج فارس بر احداث پروژه نظارت -

 های مسافری بندرتجاری کيش طراحی اسکله -

 پروژه مطالعات توسعه اسکله و حوضچه بندر خليج فارس -

 بندر شهيد رجايیپروژه مطالعات طراحی و نظارت محوطه نگهداری کانتينر شرکت سينا در  -

 پروژه تعيين کاربری اراضی پشتيبانی فاز سه بندرخليج فارس -

 پروژه پايش و مطالعات شبيه سازی سواحل مکران -

 های اقتصادی در بنادر سنجی طرح مطالعات امکان -

 تنی بندر تجاری کيش 35000پروژه مطالعات طراحی و نظارت بر احداث اسکله  -

 توسعه موج شکن شرقی و احداث اسکله های رو رو در بندر تجاری کيش پروژه مطالعات طراحی و نظارت بر -

 هکتاری بندر نفتی خليج فارس 100مطالعات بررسی و تعيين کاربری اراضی خشکی پسکرانه پروژه  -

 بندر شهيد رجايی 19تا  16و بازسازی اسکله های  20طراحی و نظارت تعميرات اساسی اسکله پروژه  -

 ختی بندر تجاری کيشازی اسکله بلوکی و ترميم اسکله سوپروژه ترميم و بازس -

 های مجتمع  بندری شهيد رجايی)فاز اول( مطالعات امکان سنجی افزايش ظرفيت دريايی اسکلهپروژه  -

 پروژه ساماندهی ورودی و ايجاد کريدور سرپوشيده و اتصال آن به سالن مسافری بندر شهيد حقانی -

 

 



 پست اسکله جهت پهلوگير شناور های  5شامل احداث . مدير پروژه فاز اول توسعه اسکله های بندر تجاری کيش

 (1387-1390)تدارکاتی ، فله بر و کانتينری

  پيمانکار «مرحله نخست -طرح توسعه مجتمع بندر شهيد رجايی»مدير پروژه(EPC با مشخصات ذيل : طراحی ،تامين )

 جهت پهلوگيری کشتی های نسل هفتم ، احداث ترمينال کانتينری ، اليروبی و احيای ها مصالح و اجرای اسکله

 (1383-1386)اراضی

 يد طرح توسعه مجتمع بندر شه "عضو تيم تهيه اسناد مناقصه و برنامه ريزی اجرايی و طراحی تجهيز کارگاه پروژه

 (1382)"مرحله نخست -رجايی

  (1382)"مصالح بدنه موج شکن بندر بزرگ پارس"مديريت پروژه حمل دريايی 

 (1378-1381)طراحی و اجرای حوضچه توسعه و اسکله های بندر شهيد باهنر وژه مدير پر 

 (1374-1377)کارشناس دفتر فنی پيمانکار شامل پروژه های اجرايی آموزشی ، اداری و ورزشی در استان تهران 

 ومطالعات مقاالت

 «سازه های دريايی ويژه »تاليف کتاب تخصصی در زمينه سازه های دريايی با عنوان  -

تحت اثر   بهينه سازی آرايش شمع و دال» با موضوع ارائه دو مقاله در هفتمين کنگره بين المللی مهندسی عمران -
 « ”nlp”های پارامتر مشخصه و غير خطی روش، به در حوض های خشک دريايی بارگذاری ثقلی و زلزله

ارزيابی و مقايسه پايه  »:  بنادر و سازه های دريايی با عنوانارائه مقاله در هفتمين همايش بين المللی مهندسی سواحل، -
 «های پليمری فوق روان کننده ها و ارزيابی آنها در سازه های دريايی

طرح اختالط بتن »:  بنادر و سازه های دريايی با عنوانهندسی سواحل،ارائه مقاله در يازدهمين همايش بين المللی م -
CBM4  روسازی ترمينال کانتينری جديد بندر شهيد رجايی با روش جايگزين» 

 «سنجی احداث مزارع بادی در سواحل مکران امکان» :المللی صنايع فراساحل با عنوان ارائه مقاله در ششمين همايش بين -

بررسی تاثير ميزان ميکروسيليس بر افزايش دوام بتن در سواحل :»بيستمين همايش صنايع دريايی با عنوان  ارائه مقاله در -
 «استان هرمزگان و تعيين محدوده مناسب جهت ساخت نمونه های آزمايشگاهی طرح اختالط

رابطه با استفاده از فونداسيون های وزنی در سکوهای دريايی ، سونامی : شناخت پديده ،مکانيسم مطالعات تخصصی در  -

 ت و دوام بتنمفيزيکی و نحوه وقوع ، اثر افزودنی های مختلف در مقاو

 

 

 

 

 

 

 


