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انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران
 

 حضور انجمن در نمايشگاه جانبي همايش سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي 

(ICOPMAS2014) 

 130-96823988تلفن تماس:                                          

 130-96823988دورنما: 

icomsea@yahoo.com 

 پست الکترونیک :

http:\\icomsea.ir  

( يك غرفه به انجمجمجن     ICOPMAS 2014درنمايشگاه جانبي يازدهمين همايش سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي ) 

اختصاص يافت. دراين غرفه كارشناسان مربوطه ضمن معرفي فعاليتهاي انممن  نسبت به ثبت نام شركت كنندگان اقدام 

 نمودند. 

( و رئيس كمجسجيجون نجاوبجري         PIANCاز نكات مهم ميتوان به حضور دبيركل انممن زيرساخت هاي حمل و نقل آبي) 

 ( اشاره كرد كه از نزديك با فعاليتهاي انممن آشنا شدند.RecComتفريحي )

همچنين اطالع رساني مناسب و  ثبت نام از  شركت كنندگان جهت دوره ژئومورفولوژي ساحلي با بررسي مثالجهجايجي از      

كه توسج  رجرفسجور              ”  عنوان سواحل جنوبي ايران از ديد يك دانشمند ژئومورفولوژيست و ديرينه شناس ” سواحل مكران با 

 ”Risk  ”.از دانشگاه مك مستر كانادا در موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران برگزار گرديد بعمل آمد 
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انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران
 

 برگزاري نوزدهمين جلسه هيات مديره وتمديد احكام اعضاء

 130-96823988تلفن تماس:                                       

 130-96823988دورنما: 

icomsea@yahoo.com 

 پست الکترونیک :

http:\\icomsea.ir  

نوزدهمين جلسه هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء برگزار گرديد. دراين جلسه اعضاء ضمن تبادل  80/11/39در مورخه 

نظر در خصوص احكام اعضاء و راًي گيري انمام شده به اين توافق رسيدند كه احكام افراد مشروحه ذيل بمدت يكسجال  

 تمديد گردد.

 آقاي مهندس عليرضا كبريايي بسمت رئيس هياًت مديره .1

 آقاي دكتر محسن سلطانپور بسمت نائب رئيس  .2

 آقاي دكتر حميد رضا آبائي بسمت خزانه دار .0

 آقاي مهندس محمد رضا الهيار بسمت دبير انممن .4
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انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران
 

 اهم فعاليتهاي انجام شده

 130-96823988تلفن تماس:                                       

 130-96823988دورنما: 

icomsea@yahoo.com 

 پست الکترونیک :

http:\\icomsea.ir  

 

 ريگيري اخذ مموز نشريه علمي و رژوهشي 

 ريگيري موضوعات مالياتي 

 )انمام مراحل عقد تفاهم نامه با انممن بين المللي زيرساخت هاي حمل و نقل آبي )ريانك 

 بررسي موضوع موج شكن هاي شناور 

  1080بررسي روش ارزيابي انممن درسال 

 بررسي نقش انممن در تهيه فهرست بهاء دريايي 

 معرفي نمايندگان انممن جهت برنامه ششم توسعه كشور 

  تهيه بروشور و استند جهت غرفه انممن در همايشICOPMAS2014 
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انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران
 

 سايت هاي مرتبط

 130-96823988تلفن تماس: 

 130-96823988دورنما: 

icomsea@yahoo.com 

 پست الکترونیک :

http:\\icomsea.ir  

 همايش هاي مهندسي سواحل و بنادر و سازه هاي دريايي

 http://icopmas.pmo.irپايگاه اينترنتي: 

 

 ايران PIANCانجمن 

توانيد با شماره زير تماس حاصل نموده و يا از طريق ايميل و  هاي انجمن مي براي اطالع از نحوه عضوگيري و فعاليت

 اطالعات الزم را كسب نماييد. مراجعه به سايت،

   pianc@pmo.irپست الكترونيكي: 
 http://pianc.pmo.irپايگاه اينترنتي: 

 
 پايش و مطالعات شبيه سازي سواحل ايران 

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

 

  پايگاه داده مشخصه هاي دريايي

 http://marinedata.pmo.ir پايگاه اينترنتي:  
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انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران
 

 سايت هاي مرتبط

 130-96823988تلفن تماس: 

 130-96823988دورنما: 

icomsea@yahoo.com 

 پست الکترونیک :

http:\\icomsea.ir  

 PMODynamicsافزار مدل ايراني  نرم

  http://pmodynamics.pmo.ir/fa/homeپايگاه اينترنتي:    

 

 مطالعات مهندسي ارزش

 http://ve.pmo.ir/fa/homeپايگاه اينترنتي:    

 

 

 

 مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور 

 http://iraniczm.pmo.ir/fa/homeپايگاه اينترنتي:    

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

