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حیذس صاسع) دٔٚیٗ ٕٞبیؾ ثیٗ إِّّی الیب٘ٛع ؿٙبػی خّیج فبسع ٚ ,دٕٞیٗ ٕٞبیؾ ػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی
وـٛس 29 ,اِی  30ث ,1392 ٕٟٗتٟشاٖ  ,ػبِٗ ٕٞبیـٟبی ٚصاست ٘یش.ٚ

14

ٔطبِؼ ٚ ٝثشسػی ٌشدؿٍشی دسیبیی  ٚپتب٘ؼیّٟبی آٖ دس ایشاٖ ثب اػتفبد ٜاص تىٙیه  SWOTپشٚیض ثبٚسصبد ٚ
ٟٔذی ٚیؼی صاد .ٜاِٚیٗ ٕٞبیؾ ّٔی پذافٙذ غیشػبُٔ دس ػّ ْٛدسیبیی.
ایشاٖ.

 29-28آثبٖ  1393ثٙذسػجبع .

15
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سٚدخب٘ ٝوبس ٚ ٖٚتٛػؼ ٝؿٟشٞب  ٚح ٓٞ ٝٔٛثؼتش 8-6 ,اػفٙذ  ,1393اٛٞاص.

27

ثشسػی ٔمبیؼ ٝای ػیؼتٓ ٞبی ػٙتی  ٚوٙتشَ اص سا ٜدٚس ػالئٓ وٕه ٘بٚثشی  ,یٛػف ثشٙٔٚذ  ،ثٟشٚص أشایی
 ،پشٚیض ثبٚسصبد٘ ,ـشی ٝػّ ٚ ْٛفٙبٚسی دسیب ,ؿٕبسِ 1394 , 76 ٜیٙهmagiran.com/p1511619 :

یضٚ پشٚ , ٔصجبح ػبیجب٘ی,سٛشیٟ ػب٘بص ؿ,ٖبدس اصّی ایشاٙی ٘ظبْ ٔذیشیتی ثٞ ثبصدٝ ٔمبیؼٚ  ٌیشیٜا٘ذاص

28

6 ,ذػیٟٙٔ ّْٛیٗ دس ػٛ٘ بیٞ سیٚبٕٙبیؾ ّٔی وبسثشد فٞ ٗٔیٛ ػٚ فشا٘غ ثیٗ إِّّیٙٔیٗ وٚ د. سصبدٚثب
ػیٚ فشدٜ دا٘ـٍب,ذٟ ٔـ2015 ٝسیٛ ف25 , 1394 ذٙاػف
"Review and Evaluation of Maritime Accidents and Rescue in Iranian Territorial Waters",
Afshar Baharlou, Ahmad Talebizadeh and Parviz Bavarsad. AENSI: American Eurasian
Network for Scientific Information , Open Access Journal. (CC BY).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.2015.
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http://www.aensiweb.com/old/jasa/rjfh/2015/May/528-53
Bagherpour, H. and Bavarsad, P. 2015 "Location Ordination for LNG Fuelling Station in

30

the Persian Gulf Ports of Iran Using Analytic Hierarchy Process (AHP)," Journal of the
PERSIAN GULF, (Marine Science)/Vol. 6/No. 20/June 2015/12/1-12 .
ٚ ٍؼتب٘یٙ ثیتب ت.ٖالت فبػذ ؿذ٘ی ایشاٛ ای تجبست خبسجی دسیبیی ٔحصٝ٘بی ػشخبٟ ظشفیتٚ بٟثشسػی چبِـ

31

ـتٟ اسدیج31 ٚ 30 . یٗ دس کشبٍرسی ٍ علَم داهیٛ٘ بیٟـٕٞٚبیؾ ػشاػشی پظٞ ِٗیٚ ا.سصبدٚیض ثبٚپش
.1395
شٟؿٛذس ثٙی ثٚسد وبٛٔ : ٖالت فبػذ ؿذ٘ی دس ایشاٛا٘غ تجبست ٔحصٛٔ بػبییٙس ؿٛظٕٙ ثFMEA ُتحّی
سٛشیٟ ؿ20 .شیٟ ؿٝػؼٛ التصبد دس تٚ ٕبیؾ ثیٗ إِّّی ا٘ؼجبْ ٔذیشیتٞ .سصبدٚیض ثبٚ پشٚ ٍؼتب٘یٙثیتب ت
 تجشیض.1395
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پبیبى ًبهِ ّبی کبرشٌبسی

هحقق

راٌّوب

هشبٍر

داًشگبُ

سبل

ارشذ ٍ دکتزی
1 .12

٘مؾ ثٙبدس أبْ (س ٚ )ٜػمج ٝاسدٖ دس تشا٘ضیت
ا٘ٛاع وبال ث ٝػشاق

غالٔحؼیٗ
جٕـیذی

پشٚیض ثبٚسصبد

آلبیبٖ ٔؼؼٛد ٘یىی
تجبس  ٚثبثت لذْ

2 .12

أىبٖ ػٙجی افضایؾ تشا٘ضیت وبالی آػیبی
ٔشوضی  ٚلفمبص اص ٔجذا ثٙذس أبْ خٕیٙی (س)ٜ
دس ٔمبیؼ ٝثب ثٙذس ؿٟیذ سجبیی
طشح ػبٔب٘ذٞی ٔشاوض آٔٛصؽ دسیبیی ایشاٖ
ثش اػبع ٘یبصٞبی آتی

وشیٓ
جؼفشی

ثٟشٚص أشایی

پشٚیض ثبٚسصبد

4 .12

٘مؾ التصبد دسیبیی ثٙذس چبثٟبس دس التصبد
اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ ایشاٖ
ثشسػی ػٛأُ سلبثت ثٙذسی ٔیبٖ پبیب٘ٞ ٝبی
وب٘تیٙشی ثٙبدس ؿٟیذ سجبیی  ٚججُ ػّی أبسات
ٔتحذ ٜػشثی
٘مؾ ٔٙبطك آصاد تجبسی دس استمب ثٙبدس ایشاٖ
ث ٝثٙبدس ٘ؼُ ػ ٚ ْٛچٟبسْ
ثشسػی ػٛأُ تبثیشٌزاس دس افضایؾ سػٛة
وبال دس ثٙذس أبْ حٕیٙی (س ٚ )ٜتؼییٗ ٔیضاٖ
إٞیت آٖ ٞب ثب اػتفبد ٜاص فشایٙذ تحّیُ
ػّؼّٔ ٝشاتجی فبصی
ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚپیؾ ثیٙی سٌشػی٘ٛی
چٙذٔتغیش ٜتجبست غالت دس ثٙذس أبْ خٕیٙی
ثشسػی اثشات ػیؼتٓ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذٚجٟی
دس ثٟجٛد ػّٕىشد ثٙذس ؿٟیذ سجبیی
أىبٖ ػٙجی ایجبد صیشػبخت ٞبی جبیٍبٜ
ػٛخت سػب٘ی اَ.اٖ.جی دس ثٙبدس خّیج فبسع
ایشاٖ
ثشسػی تٙبػت ػٛأُ ظشفیتی ٛٔ ٚلؼیت
ٔىب٘ی ثٙذس ثٛؿٟش ث ٝػٛٙاٖ یه ٔشوض ثبس
ّٔی ٙٔ ٚطم ٝای حُٕ ٘ ٚمُ تشا٘ضیتی ٚ
چٙذٚجٟی ثب اػتفبد ٜاص ؿی ٜٛثشآٚسد
ػٙبسیٛیی
ا٘ذاصٌ ٜیشی  ٚستج ٝثٙذی ویفیت خذٔبت
ثٙذسی ثب اػتفبد ٜاص اثضاس ػشٚوٛاَ  ٚتحّیُ
ػّؼّٔ ٝشا٘جی (ٔٛسد ٔطبِؼ :ٝثٙذس ث ٛؿٟش)
ؿٙبػبیی  ٚاِٛٚیت ثٙذی ػٛأُ ٔٛثش ثش
لبثّیت ٞبی پبیب٘ٞ ٝبی ٔشصی اػتبٖ
آرسثبیجبٖ غشثی دس تشا٘ضیت وبال ث/ٝاص ثٙبدس
دسیبیی ٔذیتشا٘ٛٔ( ٝسد ٔطبِؼ : ٝپبیب٘ٔ ٝشصی
تٕشچیٗ)
ثشسػی اثش خصٛصی ػبصی ثٙذس ثش ػّٕىشد
ثٙبدس ایشاٖ (ٔٛسد ٔطبِؼ :ٝثٙذس ث ٛؿٟش)

ػجذِجیذ
اختیبسی
اسدوب٘ی
ٟٔذی
ٚیؼی صادٜ
ٔشیٓ وشٔی

ٟٔذی ایشإ٘ٙؾ

پشٚیض ثبٚسصبد ٰ ٚ
وبپیتبٖ ٕٔذ ػّی
ؿٟجب
ثٟشٚص أشایی

پشٚیض ثبٚسصبد

ثٟشٚص أشایی

ایٛة صبِحی

پشٚیض ثبٚسصبد

ثٟشٚص أشایی

آسؽ
خذاثخؾ
سضبیی

پشٚیض ثبٚسصبد

ثٟشٚص أشایی

دا٘ـٍب ٜخّیج
فبسع
دا٘ـٍب ٜخّیج
فبسع

٘بٞیذ حجـی

پشٚیض ثبٚسصبد

ثٟشٚص أشایی

ػّی ثب ٚلبس
صػیٕی
حؼیٗ
ثبلشپٛس

پشٚیض ثبٚسصبد

ثٟشٚص أشایی

پشٚیض ثبٚسصبد

ػیذ حؼیٗ ٔٛػٛی
صادٌبٖ

دا٘ـٍب ٜخّیج
فبسع
دا٘ـٍب ٜخّیج
فبسع
دا٘ـٍب ٜأیشوجیش

1393

احٕذ یضداٖ
پٙبٞی

پشٚیض ثبٚسصبد

ٟٔذی ػؼیذ ویبػت

دا٘ـٍب ٜأیشوجیش

1393

فبطٕٝ
ػّیٕب٘ی

پشٚیض ثبٚسصبد

ثٟشٚص أشایی

دا٘ـٍب ٜخّیج
فبسع

1394

ػیذٜ
ؿىشی أیٙی

پشٚیض ثبٚسصبد

ثٟشٚص أشایی

دا٘ـٍب ٜخّیج
فبسع

1394

صبدق
جٕـیذی

پشٚیض ثبٚسصبد

ثٟشٚص أشایی

دا٘ـٍب ٜخّیج
فبسع

1394

3 .12

5 .12

6 .12
7 .12

8 .12
9 .12
10 .12

11 .12

12 .12

13 .12

14 .12

پشٚیض ثبٚسصبد

أیش وجیش-
دا٘ـىذ ٜوـتی
ػبصی
أیش وجیش-
دا٘ـىذ ٜوـتی
ػبصی
أیش وجیش-
دا٘ـىذ ٜوـتی
ػبصی
دا٘ـٍب ٜخّیج
فبسع
دا٘ـٍب ٜخّیج
فبسع

1379

1379

1379

1393
1393

1393
1393

1393
1393

 -13سَابق تذریس
ًبم داًشگبُ یب هَسسِ آهَسشی

عٌبٍیي درٍس

هذت

دا٘ـٍب ٜػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ _دا٘ـىذٜ

اػتبتیه  ٚآسؿیتىت وـتی

ؿٟشیٛس
1376

دسیب٘ٛسدی  ٚػّ ْٛدسیبیی چبثٟبس
ٔشوض آٔٛصؽ ػبِی  ٚدا٘ـٍب ٜدسیب٘ٛسدی  ٚػّْٛ

اص َٛتشاثشی,التصبد حُٕ ٘ ٚمُ,ثبصاسیبثی ٔ ٚذیشیت

دسیبیی چبثٟبس

ثبصاس ,پظٞٚؾ ػّٕیبتی ,سٚؽ تحمیك,اصٔ ٚ َٛجب٘ی

1385-1377

وب٘تیٙشٔ,ذیشیت تٛصیغ فیضیىیٔ ,ذیشیت ثٙذسی,
ٔذیشیت تذاسوبت ,اػتبتیه  ٚآسؿیتىت وـتی
دا٘ـٍب ٜػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی خشٔـٟش

اص٘ َٛبٚثشی ,التصبد ؿیالتیٔ,ذیشیت  ٚاثشات آٖ ثش

ٟٔ 1385ش

دسیبٞب  ,پـتیجب٘ی  ٚتٛصیغ ,سٚؽ تحمیك ,اص َٛحُٕ ٚ

1389

٘مُ ،جغشافیبی حُٕ ٘ ٚمُ  ،ػیبػتٟبی حُٕ ٘ ٚمُ
دسیبیی ،اص ٚ َٛا٘ٛاع ٔٙبطك آصاد ،اص َٛپـتیجب٘ی ثیٗ
إِّّی ،التصبد دسیبیی ،التصبد تشاثشی ،ػیـؼتٕٟبی
حُٕ ٘ ٚمُ دسیبییٔ ،ذیشیت پبیب٘ٞ ٝب ،ػیبػتٍضاسی
دسیبییٔ ،ذیشیت ثٙبدس
دا٘ـٍب ٜخّیج فبسع ثٛؿٟش

ٔذیشیت آثضی پشٚسی ،حُٕ ٘ ٚمُ ،IT ٚ

 1389تب وٖٛٙ

وٛٙا٘ؼیٟ٘ٛبی ثیٗ إِّّی حُٕ ٘ ٚمُ دسیبیی ،التصبد
حُٕ ٘ ٚمُ دسیبیی ،حُٕ ٘ ٚمُ تشویجی ،تشا٘ضیت وبال،
ثش٘بٔ ٝسیضی حُٕ ٘مُ دسیبیی ،اص َٛپـتیجب٘ی
دسیبییٔ ،ذِؼبصی حُٕ ٘ ٚمُ دسیبیی
دا٘ـٍب ٜآصاد –ٚاحذ ػّ ْٛدسیبیی خبسي

ٔذِؼبصی حُٕ ٘ ٚمُ  ٚپـتیب٘ی ,پـتیجب٘ی ِ ٚچؼتیه

1394-1392

ثیٗ إُِّ ,التصبد پیـشفت ٝدسیبیی
دا٘ـٍب ٜآصاد –ٚاحذ ػّ ْٛدسیبیی خبسي

دسیب٘ٛسدی اِىتش٘ٚیىی-وبس ثب وبالی ّٔٛا٘ی  ٚتؼبدَ

1371-1368

وـتی(اػتبتیه ٔ ٚحبػجبت) ٛٞاؿٙبػی دسیبیی
ٔشوض آٔٛصؽ ثٙذس ؿٟیذ سجبیی(وبسدا٘ی  ٚحیٗ

دسیب٘ٛسدی اِىتش٘ٚیىی_ حُٕ ٘ ٚمُ وبالٞبی خطش٘بن

خذٔت)

_ ػّٕیبت تخّی ٚ ٝثبسٌیشی ثٙذسی

ػبصٔبٖ ثٙبدس  ٚوـتیشا٘ی ٕٔ,تحٗ آصٔبیـبت

دسیب٘ٛسدی اِىتش٘ٚیىی-وبس ثب وبالّٛٔ -ا٘ی  -اداسٜ

ٌٛاٞیٙبٔٞ ٝبی ؿبیؼتٍی افؼشاٖ وـتی ٞبی

تؼبدَ وـتی (اػتبتیه ٔ ٚحبػجبت)

تجبسی الیب٘ٛػی

1371-1363

1372-1367

14

هسئَلیتْبی اجزایی فعلی ٍ قبلی

 - 1 .14وبسؿٙبع دا٘ـٍب ٜػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ

چبثٟبس-دا٘ـىذٜ

دا٘ـٍب ٜػیؼتبٖ ٚ

دسیب٘ٛسدی  ٚػّ ْٛدسیبیی

ثّٛچؼتبٖ

 - 2 .14ػضٞ ٛیبت ػّٕی دا٘ـٍب ٜػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ

چبثٟبس-دا٘ـىذٜ

دا٘ـٍب ٜػیؼتبٖ ٚ

ٔ ٚذیش ٌش ٜٚدسیب٘ٛسدی

دسیب٘ٛسدی  ٚػّ ْٛدسیبیی

ثّٛچؼتبٖ

ٔ - 3 .14ؼب ٖٚآٔٛصؿی دا٘ـىذ ٜدسیب٘ٛسدی

چبثٟبس-دا٘ـىذٜ

دا٘ـٍب ٜػیؼتبٖ ٚ

 1377/3/1تب

دسیب٘ٛسدی  ٚػّ ْٛدسیبیی

ثّٛچؼتبٖ

1382/1/20

ٔ - 4 .14ؼب ٖٚآٔٛصؿی ٔشوض آٔٛصؽ دسیب٘ٛسدی

چبثٟبسٔ -شوض آٔٛصؽ

ٚصاست ػّ, ْٛ

 1382/1/20تب

چبثٟبس

ػبِی دسیب٘ٛسدی چبثٟبس

تحمیمبت  ٚفٙبٚسی

1383/10/6

ٔ - 5 .14ؼب ٖٚآٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی دا٘ـٍب ٜدسیب٘ٛسدی دا٘ـٍب ٜدسیب٘ٛسدی چبثٟبس

ٚصاست ػّ, ْٛ

 1383/10/6تب

چبثٟبس

تحمیمبت  ٚفٙبٚسی

1385/5/15

خشٔـٟش_ دا٘ـٍب ٜػّٚ ْٛ

ٚصاست ػّ, ْٛ

 1385/5/15تب

ف ٖٛٙدسیبیی خشٔـٟش

تحمیمبت  ٚفٙبٚسی

1389/5/19

 - 7 .14ػشپشػت دا٘ـىذ ٜالتصبد ٔ ٚذیشیت دسیب ٚ

خشٔـٟش_ دا٘ـٍب ٜػّٚ ْٛ

ٚصاست ػّ, ْٛ

 1389-1386تب

ػشپشػت ٌش ٜٚحُٕ ٘ ٚمُ دسیبیی

ف ٖٛٙدسیبیی خشٔـٟش

تحمیمبت  ٚفٙبٚسی

15

ٔ - 8 .14ـبٚس سئیغ ٔ ٚؼیٗ دا٘ـىذ ٜػّ ٚ ْٛفٖٛٙ

دا٘ـٍب ٜخّیج فبسع ثٛؿٟش

ٚصاست ػّ, ْٛ

1389/7/7

تحمیمبت  ٚفٙبٚسی

1391/5/11

ٚصاست ػّ, ْٛ

 1391/5/11تب

تحمیمبت  ٚفٙبٚسی

وٖٛٙ

 - 6 .14سئیغ دا٘ـٍب ٜػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی خشٔـٟش

1372/5/1
1376/10/1

ؿٟشیٛس
دسیبیی
 – 9 .14ػشپشػت دا٘ـىذ ٜػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی

دا٘ـٍب ٜخّیج فبسع ثٛؿٟش

 -15عضَیت ّب در هجبهع داخلی
1

ػضٛوٕیت ٝتغییش ٘ظبْ آٔٛصؿی وـٛس ٚ( 1372-1369صاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ )

2

ػضٌ ٛش ٜٚػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی (ؿٛسای ػبِی ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی ٚصاست ػّ)ْٛ

3

ػض٘ ٚ ٛبئت سئیغ ا٘جٕٗ ػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی وـٛس (ا٘جٕٗ ػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی)

4

سئیغ وٕیت ٝػّ ْٛا٘ؼب٘ی دسیب (ٚصاست ػّ) ْٛ

5

ػضٞٛیبت تحشیشی٘ ٝـشی ٝػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی (ا٘جٕٗ ػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی وـٛس)

6
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 -16راُ اًذاسیْبی هْن علوی
1

تٟی ,ٝتذٚیٗ  ٚطشاحی سا ٜا٘ذاصی سؿتٔ ٝذیشیت  ٚثبصسٌب٘ی دسیبیی ثب ػٌ ٝشایؾ ثٙذس  ٚوـتیشا٘یٌٕ,شویٙٔ,بطك ٚیظٜ
ثشای اِٚیٗ ثبس دس ایشاٖ دس ػبَ 1379

2

٘بظش فٙی ػبخت وبسٌبٟٞبی چٟبسٌب٘ ٝآٔٛصؿٟبی وٛتبٔ ٜذت دا٘ـٍب ٜدسیب٘ٛسدی چبثٟبس  ٚسا ٜا٘ذاصی دٚسٞ ٜبی آٖ

3

اخز ٔجٛص ایض 2001 ٚثشای دا٘ـٍب ٜدسیب٘ٛسدی چبثٟبس ٕ٘ ٚبیٙذ ٜتباالختیبس سیبػت دا٘ـٍب ٜدسیب٘ٛسدی چبثٟبس دس ػیؼتٓ
ویفیت اِضأبت وٛٙا٘ؼیSTCW95 ٖٛ

4

سا ٜا٘ذاصی ػیؼتٓ أتحب٘بت ٌٛ ٚاٞیٙبٔٞ ٝبی ؿبیؼتٍی دسیب٘ٛسدی وـٛس دس ػبَ 1366

5

ػضٛیت دس وٕیت ٝتغیش ٘ظبْ آٔٛصؿی ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٕٞ ٚىبسی دس سا ٜا٘ذاصی ٙٞشػتبٟ٘بی دسیبیی ػبَ
1366

6

تٛػؼ ٝداتٙـىذ ٜدسیب٘ٛسدی  ٚػّ ْٛدسیبیی چبثٟبس اص دا٘ـىذ ٜثٔ ٝشوض آٔٛصؽ ػبِی  ٚػپغ دا٘ـٍب ٜثب ػ ٝدا٘ـىذٚ ٜ
ٞیبت أٙبی ٔؼتمُ دس ػبَ 1379

7

تٛػؼ ٝداتٙـٍب ٜػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی خشٔـٟش اص یه دا٘ـىذ 7 ٚ ٜسؿت ٝث 4 ٝدا٘ـىذ 20 ٚ ٜسؿت ٝاص ػبَ  1385تب 1389

8

سا ٜا٘ذاصی سؿت ٝوبسؿٙبػی اسؿذ حُٕ ٘ ٚمُ دسیبیی  ٚصؿتٞ ٝبی وبسؿٙبػی ٔذیشیت  ٚثبصسٌب٘ی دسیبیی ٚ ،التصبد حُٕ
٘ ٚمُ دس دا٘ـٍب ٜػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی خشٔـٟش دس ػبِٟبی  1385تب 1389

9

تٟی ,ٝتذٚیٗ  ٚطشاحی  ٚسا ٜا٘ذاصی سؿت ٝوبسؿٙبػی اسؿذ ٔذیشیت حُٕ ٘ ٚمُ ثیٗ لبس ٜای دسیبیی دس دا٘ـٍب ٜخّیج
فبسع ثٛؿٟش دس ػبَ 1390

10

سا ٜا٘ذاصی دا٘ـىذ ٜػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیبیی دا٘ـٍب ٜخّیج فبسع ثٛؿٟش

