
 

 

خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و 

 سازه هاي دريايی ايران

 1131مرداد ماه  1شماره 

 دبیرخانه انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي دريايی ايران

(ICOMSEA) 

 826-88608188: تلفن تماس

 826-88608188: دورنما

 icomsea@yahoo.com:پست الکترونیک 

 نامه معرفی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي دريايی ايران ويژه



 

 



 

 

انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران كه پس از اخذ مجوز قانوني از كمیسیون انجمن هاي علمممي   

اداره كمل ثمبمت            -فعالیت علمي و تخصصي خود را آغاز نموده بود، توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

شركت ها و موسسات غیرتجاري به عنوان موسسه غیرتجاري به ثبت رسید و با چاپ آگهي ثبت مربموهمه در     

 .رسمیت يافت 02/80/66روزنامه رسمي كشور در تاريخ 

 

 

 

 

انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران با شماره ثبت              

موسسه اي غيرانتفاعي و مردم نهاد متشكل از مهندسين،            77333

متخصصين، دانش پژوهان و اساتيد دانشگاه هاي كشور در زمينه             

با هدف ايجاد حلقه     سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي است كه            

ارتباهي بین سازمانها و ارگان هاي دولتي، شركت هاي مهندسین            

مشاور، دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتي در عرصه داخلي و بین الملل             

گیرد كه از سالها تجربه علمي،         تشکیل شده و از اعضايي بهره مي       

تخصصي و اجرايي در زمینه مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي             

 . برخوردارند

 

 

 

خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و 
خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي دريايی

 

 

 معرفی انجمن

 826-88608188: تلفن تماس

 826-88608188: دورنما

 icomsea@yahoo.com:پست الکترونیک 
http:\\icomsea.ir  
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 مهندس عليرضا كبريايي

 رئيس هيات مديره انجمن

 

 

 

 
 

 

 

خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي 
خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي دريايی

 

 

 اعضاي هیات مديره

 826-88608188: تلفن تماس

 826-88608188: دورنما

 icomsea@yahoo.com:پست الکترونیک 
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 دكتر محسن سلطان پور

 نائب رئيس انجمن

 دكتر حميد رضا آبايي

 خزانه دار  انجمن

 

 مهندس محمد رضا الهيار 

 دبير انجمن

 دكتر مهدي شفيعي فر

 عضو اصلي

 دكتر مجيد جندقي عاليي

 عضو اصلي

 دكتر  بابك بني جمالي 

 عضو اصلي

 دكتر عباس يگانه بختياري

عضو علي البدل هيات مديره  

 دكتر احمد رضا مصطفي قره باغي

عضو علي البدل هيات مديره  

 مهندس محمد راستي

 بازرس اصلي انجمن

 

 مهندس محمود توكلي

 بازرس اصلي انجمن

 

 مهندس محمد حسين نعمتي

 بازرس علي البدل انجمن

 

 بازرسین انجمن

http://icopmas.pmo.ir


 

 

 

 

خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي 
خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي دريايی

 

 

 826-88608188: تلفن تماس

 826-88608188: دورنما

 icomsea@yahoo.com:پست الکترونیک 

http:\\icomsea.ir  

 

3 

http://icopmas.pmo.ir


 

 

 گسترش، پيشبرد و اعتالي علمي جامعه دريايي كشور، ارتقاي كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي 

 ژوهشي و دانشگاهي  توسعه ارتباطات بين صنعت و مراكز پ 

 ايجاد بسترهاي الزم جهت انجام تحقيقات علمي و كاربردي در سطح ملي و بين المللي 

  ترويج و ارتقا اخالق مهندسي 

 حمايت از پژوهشگران ، متخصصين و نوآوري هاي علمي و فناوري هاي نوين 

  آگاهي عمومي و اشاعه فرهنگ دريايي در راستاي توسعه پايدار در مناطق ساحلي ارتقا 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي 
خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي دريايی

 

 

 اهداف انجمن

 826-88608188: تلفن تماس

 826-88608188: دورنما
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  جلسه هيات مديره انجمن  51برگزاري 

 تنظيم سند راهبردي ده ساله انجمن 

  29حمايت معنوي از كنگره ملي خليج فارس آذر 

  29حمايت معنوي از جشواره اقتصاد دريا آذر  

 29بين المللي علوم زمين آذر  حمايت معنوي از نخستين كنگره 

 مطالعات پايش و شبيه سازي سواحل مكران  حضور نماينده انجمن در كمیته فني 

 ژه توسعه مدل رياضي پيش بيني امواج و جريانات سه بعدي خليج فارس پرو حضور نماينده انجمن در كمیته فني 

  29حمايت معنوي از كنفرانس بين المللي انجمن اقتصاد انرژي ايران اسفند 

 نويس سند جامع توسعه دريايي كشور  همکاري در پیش 

 جهت همكاري در كميته تدوين آيين نامه ، شيوه نامه و دستور العمل هاي اجرايي وزارت علوم معرفي نماينده 

 نماينده در خصوص ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور معرفي  

 دوره همايش سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي در كتابخانه مذكور  53در بايگاني مقاالت  همکاري با كتابخانه ملي 

 نامه همكاري مشترك بين انجمن و دبيرخانه همايش بين المللي سواحل ، بنادر و سازه هاي دريايي تفاهم  

 27كنگره مديريت توسعه صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي مرداد  حمايت معنوي از 

 

 

 

 
 

 

 

خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي 
خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي دريايی

 

 

 اقدامات مهم انجمن
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 icomsea@yahoo.com:پست الکترونیک 
http:\\icomsea.ir  

 

  

5 

http://icopmas.pmo.ir


 

 

  تشکیل گروه هاي تخصصي : 

  هوفان هاي حاره اي و سونامي، امواج، جريانات، اندازه گیري پارامترهاي دريايي، هیدروانفورماتیک: هیدرولیک دريا  .6

 هیدروگرافي و انتقال رسوب، مورفولوژي ساحلي: رسوب، فرسايش و تغییرات ساحلي  .2

 اسکله، موج شکن ها و سازه هاي حفاظت ساحلي، نگهداري و تعمیرات، تجهیزات و مصالح:سازه هاي ساحلي .3

 ...اليروبي و : هراحي و مهندسي بندر  .4

 ...خطوط لوله و : مهندسي فراساحل  .0

 سنجش از دور، محیط زيست و ايمني GISمديريت يکپارچه مناهق ساحلي، پدافند غیر عامل، : مديريت سواحل و بنادر  .1

 

 

 

 
 

 

 

خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي 
خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي دريايی

 

 

 برنامه هاي  در دست اقدام

 826-88608188: تلفن تماس
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 انتشار نشريه علمي پژوهشي 

 برگزاري سخنراني هاي علمي 

 برگزاري دوره هاي آموزشي 

 برگزاري بازديدهاي علمي 
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خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي 
خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي دريايی
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   اهداف ، وظايف ، گرو هاي تخصصي       :  پايگاه اينترنتي انجمن شامل

، بانك اطالعاتي متخصصين ، اخبار مهم دريايي ، كنفرانس ها و              

 .مي باشد... همايش هاي در دست اقدام و

   شرايط عضويت: 

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            

رشته هاي تحصيلي كه بطور مستقيم با موضوع            .  ايران مي باشند   

 : فعاليت انجمن در ارتباط هستند عبارتند از 

مهندسي سواحل ، مهندسي بندر ، سازه هاي دريايي ، فيزيك دريا ،                

 مديريت سواحل و ساير رشته هاي مرتبط 

به منظور كسب اطالعات بيشتر و تكميل فرم ثبت نام به پايگاه                  

 .اينترنتي انجمن مراجعه فرماييد

 

 

 

 

خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي 
خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي دريايی

 

 

 پايگاه اينترنتی انجمن
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  عضويت حقيقي: 

 اعطاي اشتراك رايگان نشريات خبري، علمي و تخصصي انجمن 

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

              فراهم نمودن تسهيالت ويژه جهت شركت در همايش بين المللي دوساالنهICOPMAS(        بر اساس تفاهم نامه همكاري با دبيرخانه همايش

ICOPMAS ) انجمن جهت ثبت نام در همايش( پيوسته، وابسته و دانشجويي)درصدي به اعضاي حقيقي  73ارائه تخفيف شامل 

 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 

  (از جمله سرويس كتابخانه ديجيتالي دريا)امكان استفاده اعضا از منابع موجود در كتابخانه هاي معتبر طرف قرارداد با انجمن 

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

 

 

 

 

 

خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي 
خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي دريايی

 

 

 مزاياي عضويت در انجمن

 826-88608188: تلفن تماس

 826-88608188: دورنما
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  عضويت حقوقي: 

 اعطاي اشتراك رايگان نشريات خبري، علمي و تخصصي انجمن 

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

              فراهم نمودن تسهيالت ويژه جهت شركت در همايش بين المللي دوساالنهICOPMAS   بر اساس تفاهم نامه همكاري با دبيرخانه همايش        )و نمايشگاه جانبي آن

ICOPMAS )شامل: 

رييس موسسات حقوقي   /درصدي به اعضاي حقوقي انجمن جهت ثبت نام پنج نفر از كارمندان خود در همايش يا پذيرش مديرعامل                       73ارائه تخفيف    .5

 بصورت رايگان در همايش

 درصدي به اعضاي حقوقي انجمن جهت اجاره غرفه در نمايشگاه جانبي همايش 93ارائه تخفيف  .9

 اختصاص دو كارگاه آموزشي به اعضاي حقوقي انجمن در حاشيه همايش در صورت تاييد موضوع توسط هيات منتخب كميته علمي .7

  (در همايش ها، نمايشگاه ها، سمينارها، و )چاپ لوگوي شركت در بنرها و استندهاي تبليغاتي انجمن... 

 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 برداري الزم ارائه بانك هاي اطالعاتي به 

 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 

 

 

 

خبرنامه الکترونیکی انجمن مهندسی سواحل و سازه هاي 
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 مزاياي عضويت در انجمن

 826-88608188: تلفن تماس
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از عالقمندان به تهیه خبرنامه دعوت مي گردد براي 

كسب اهالعات بیشتر با شماره تلفن زير تماس 

 .حاصل فرمايند

88608188-826 

http://icopmas.pmo.ir

