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انجمــن مهندســي دريايــي ايــران افتخــار دارد كــه بيســت و دوميــن همايــش صنايــع دريايــي را
بــه كمــك كليــه متخصصيــن ،مديــران ،دانشــگاهيان و پژوهشــگران ايــن حــوزه برگــزار نمايــد .يــادآور
مــي شــود كــه ايــن انجمــن از ســال  1378شــروع بــه برگــزاري همايــش هــاي صنايــع دريايــي نمــود
و برگــزاري اوليــن همايــش در ســال  78بــا حمايــت ســازمان برنامــه و بودجــه ،دفتــر مطالعــات علمــي
و صنعتــي رياســت جمهــوري بــا اســتقبال خوبــي از طــرف مســئولين وقــت همچــون معاونيــن وزراي
دفــاع ،فرماندهــان نيــروي دريايــي ســپاه و ارتــش و مديــران ارشــد دريايــي ،رياســت محتــرم ســازمان
برنامــه و بودجــه ،وزراي صنايــع و معــادن و راه و ترابــري قــرار گرفــت .از آن تاريخ تاكنــون  20همايش در
تهــران ،بندرعبــاس ،بوشــهر ،جزيــره كيــش ،اســتان مازندران ،اســتان خوزســتان و اســتان گيــان برگزار
گرديــده اســت و بــه اذعــان خيلــي از متخصصــان ،كارشناســان و حتــي برخــي از مســئولين و مديــران،
ايــن همايــش هــا نتايــج نســبتاً قابــل قبولي داشــته و تعامــل و همــكاري خوبــي در بخش هــاي مختلف
اجرايــي جهــت حــل مســائل و مشــكالت بوجــود آمــده اســت.
بــي شــك رشــد فعاليــت هــاي فراســاحلي كشــور در ســه دهــه گذشــته مرهــون تــاش مديــران و
مســئوالن دلســوز ،فعاليــت هــاي دانشــگاهي و پژوهشــگاه هــاي تــراز اول ،همــت متخصصيــن
و انديشــمندان و توجــه سياســت گــذاران و تصميــم گيــران بــوده اســت .طراحــي ،ســاخت ،نصــب،
بهــره بــرداري ،بازرســي و تعميــرو نگهــداري از ســرمايه هــاي عظيــم مياديــن مشــترك پــارس جنوبــي
در خليــج فــارس شــامل ســكوها ،خطــوط لولــه ،گــوي هــاي شــناور و امثالهــم تنهــا نمونــه اي از ايــن
دســتاوردهاي فناورانــه ،ارزشــمند و افتخارآميــز محســوب مــي گــردد.
ً
از آغــاز ســال  1400و پــس از يــك دوران فتــرت در فعاليــت انجمــن ،مجــددا فعاليــت هــا در اين انجمن
ســخت كــوش شــروع گرديــد .بــا اضافه شــدن محــور جديــد «توســعه دريــا محــور» بــه ده محورموجود
همايــش ،حضــور صاحبنظــران و توجــه ويــژه بــه تبــادل تجربيــات بيــن قشــرهاي علمــي و عملياتــي
جامعــه دريايــي در ايــن همايــش ،بســتري مناســب بوجــود آورده كــه مجــددا ً دســتاوردهاي اين صنعت
مهــم و اســتراتژيك و فرصــت هــاي پيــش رو را در بيســت و دوميــن همايــش صنايــع دريايــي و در
روزهــاي بيســت و هفتــم و بيســت و هشــتم بهمــن مــاه  1400بــا حضــور متخصصيــن ،مديــران و
برنامــه ريــزان ارشــد و صاحبنظــر آغــاز نماييــم .مقــاالت متنوعــي در حــوزه هــاي مختلــف از جملــه
طراحــي و ســاخت شــناورهاي دريايــي ،مديريــت و اقتصــاد دريايــي ،فنــاوري هــاي نويــن و انــرژي هــاي
تجديدپذيــر دريايــي واصــل شــد و كليــه مقــاالت دريافتــي حداقــل توســط  3نفــر داوري گرديــده و
ســپس توســط ســرگروه متخصــص آن حــوزه نهايــي گرديــده اســت .از مجمــوع  184مقالــه دريافتــي،
تعــداد  149مقالــه پذیرفتــه شــده اســت کــه تعــداد  70مقالــه در قالــب ارائــه شــفاهي و تعــداد  7كارگاه
آموزشــي نيــز بصــورت همزمــان برنامــه ريــزي جهــت ارائــه در همايــش گرديــده اســت.
رســيدن بــه افــق هــاي دوردســت و روشــن ،تــاش و همــكاري خســنگي ناپذير همــگان را طلــب نموده
و در نهايــت يــادآور مــي شــوم كــه توســعه صنعــت اســتراتژيك دريايــي نــه تنهــا همــت و تــاش بلكــه
نيازمنــد عــزم ملــي و سياســتگذاري در ســطوح بــاالي ممكلتــي اســت و لــذا در اينجــا وظيفــه خــود
مــي دانــم همراهــي همــه جانبــه كليــه شــركت هــا ،دانشــگاه هــا و ارگان هــاي دريايــي ،هيــات علمــي
دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــا ،متخصصيــن و مديــران صنايــع ،نويســندگان ،داوران ،اعضــاي كميتــه
علمــي ،اجرايــي و اطــاع رســاني انجمــن كــه در برگــزاري ايــن گــرد هــم آيــي مســاعدت نمــوده انــد
صميمانــه تشــكر و قدردانــي نمــوده و توســعه صنايــع دريايــي و توفيــق روزافــزون دســت انــدركاران
صحنــه تــاش ســخت و دريــادالن ايــن خطــه را از خداونــد متعــال آرزو نمايــم.

الف

بسمه تعالی

بیست و دومین
 27و 28بهمن ماه 1400

دکتر محمد مونسان
دبير كميته علمي بیست و دومین همایش صنایع دریایی

Marine Industries Conference
16,17 Feb. 2022 - Iran

یکــی از مشــکالت حــاد در مســیر «رســوب دانــش» در کشــورهای توســعه نیافته یــا در حال توســعه،
«مستندســازی» بــوده اســت بــه گونــه ای که مســتندات علمــی اندکــی از پروژه هــای تحقیقاتــی بزرگ
یــا دانشــمندان و مهندســین و دانشــجویان ایــن کشــورها تولیــد و منتشــر مــی گــردد .کشــور ایــران نیز
تــا حــد زیــادی درگیــر ایــن مشــکل اســت کــه ریشــه تاریخــی و فرهنگــی دارد .برگــزاری همایــش های
علمــی در ایــران و دریافــت مقــاالت علمــی ،یکــی از ابزارهــای مستندســازی و نشــر دانــش در ایــران
اســت کــه همــه اقشــار جامعــه علمــی ،از دانشــجویان تــا اســاتید و محققــان میتواننــد در ســطوح علمی
مختلــف ،مقالــه ارائــه کننــد و دانــش خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد کــه یــک اقدام ارزشــمند
و مقــدس اســت.
جامعــه علمــی دریایــی ایــران ،در مقایســه بــا ســایر رشــته هــا ،یــک جامعــه کوچکتــر و البتــه منســجم
بــوده اســت کــه در دو دهــه اخیــر ،مقــاالت علمــی متعــدد و متنوعــی در همایــش هــای قبلــی ارائــه
نمــوده اســت ولــی متاســفانه در ســالهای اخیــر شــاهد کاهــش رغبــت اســاتید دانشــگاه هــای مطــرح
دریایــی ایــران بــرای ارائــه مقــاالت فارســی در همایــش دریایــی بــوده ایــم .شــاید یکــی از علــل آن ایــن
باشــد کــه اغلــب ایــن اســاتید ،ارتقــاء رتبــه هــای علمــی دانشــیاری و اســتادی خــود در دانشــگاه هــا را
طــی کــرده و دیگــر خــود را نیازمنــد ارائــه مقــاالت فارســی نمــی بیننــد یــا صرفــا بــه دنبــال مقــاالت
التیــن در ژورنــال هــای خارجــی هســتند .ایــن در حالیســت کــه مهمتریــن رســالت اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاه هــا ،بــه عنــوان مهمتریــن متولیــان علمی کشــور ،کمک بــه «رســوب دانش» در کشــور
اســت کــه مهمتریــن ابــزار آن نیــز همیــن مقــاالت فارســی در همایــش هــا و مجــات داخلــی اســت.
در ایــن دوره از همایــش صنایــع دریایــی ،بــرای اینکــه بتــوان از نظــرات کارشناســی مهندســین و
کارشناســان در همــه ســطوح (مثــا مهندســین دارای تجربــه عملــی در کارخانجــات) اســتفاده نمــود،
برخــی مقــاالت کــه در قالــب رایــج مقــاالت علمــی نمــی گنجیــد در قالــب «گــزارش فنــی» پذیــرش
شــدند.
همچنیــن در ایــن همایــش بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور ،جهــت کمــک بــه رســوب دانــش و
مستندســازی بهتــر ،از نویســندگان مقــاالت دعــوت شــد تــا عــاوه بــر ارائــه مقالــه در روزهــای همایش،
نســبت بــه تهیــه فیلــم  15-20دقیقــه ای و بارگــذاری در ســایت آپــارات اقــدام و لینــک اینترنتــی آن
را ارســال کننــد .مجموعــا تعــداد  70فیلــم توســط نویســندگان مقــاالت تهیــه شــد و لینــک اینترنتــی
آنهــا در جدولــی در ابتــدای دفترچــه چکیــده مقــاالت و همچنیــن در انتهــای چکیــده هــر مقالــه آدرس
دهــی گردیــد .امیــد اســت ایــن حرکــت نویــن ،بصــورت فراگیــر در همــه همایــش هــای علمــی ایــران
تکــرار گــردد.
یکــی از موضوعــات بســیار مهــم بــرای رشــد و توســعه فراگیــر کشــور ،موضــوع «توســعه دریامحــور»
اســت کــه خوشــبختانه در ســالیان اخیــر مــورد تاکیــد مقامــات ارشــد کشــور قــرار گرفته اســت .بدیهی
اســت کــه انجمــن مهندســی دریایــی ایــران و همایــش صنایــع دریایــی بایــد بیــش از ســایر نهادهــا در
ایــن حــوزه احســاس وظیفــه نمایــد .در یــک اشــتباه تاریخــی ،در قــرون گذشــته در اغلــب حکومتهــا،
تمرکــز بــر خشــکی بجــای تمرکــز بــر ســواحل و دریــا ،محــور توســعه بــوده اســت و بــه همیــن دلیــل
اســت کــه مــی بینیــم بزرگتریــن شــهرهای ایــران در مناطــق خشــک و بیابانــی و کم آب مســتقر شــده
انــد و در ســواحل ایــران ،هیــچ شــهر بــزرگ پرجمعیــت تاریخــی و باســتانی مهمی وجــود نــدارد .اصالح
و تغییــر ایــن نگــرش اشــتباه تاریخــی ،نیازمنــد همــت واال و همفکــری نخبــگان جامعــه و بخصــوص
نخبــگان جامعــه دریایــی اســت .امیدواریــم در همایــش های بعــدی صنایع دریایــی ،اهتمام بیشــتری در
ایــن حــوزه وجــود داشــته و مقــاالت بیشــتر و متنــوع تــری در حــوزه «توســعه دریامحــور» ارائــه گــردد.
از تمــام داورانــی کــه از دانشــگاه هــا ،ســازمان هــا و پژوهشــکده هــای مختلــف ،مــا را در داوری مقــاالت
ایــن همایــش بــدون هیچگونــه انتفــاع مالــی ،یــاری کردنــد صمیمانــه تشــکر میکنــم .اســامی ایــن
بزرگــواران در ابتــدای دفترچــه چکیــده مقــاالت ذکــر گردیــده اســت.

ب

از همکاری های دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با انجمن مهندسی دریایی ایران در برگزاری
بیست و دومین همایش صنایع دریایی صمیمانه تشکر می گردد.

برگزارکنندگان همایش

ج

انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری ارگانهای دریایی کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوا-دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

وزارت راه و شهرسازی

اتحادیه مالکان کشتی ایران

وزارت نفت

انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

انجمن علوم و فنون دریایی ایران

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

موسسه رده بندی آسیا

سازمان بنادر و دریانوردی

مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

سازمان صنایع دریایی

مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

سازمان شیالت ایران

شرکت ملی حفاری ایران

سازمان حفاظت محیط زیست

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

شرکت کشتیرانی والفجر

سازمان هواشناسی کشور

شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی

سازمان نقشهبرداری کشور

شرکت نفت و گاز پارس

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص)

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

قرارگاه سازندگی نوح(ع)

شرکت پتروپارس

دریابانی مرزبانی ناجا

شرکت حفاری شمال

شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت خزر

دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور

شرکت نفت فالت قاره ایران

صندوق توسعه صنایع دریایی

شرکت پایانه های نفتی ایران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرکت ملی نفتکش ایران

دانشکده علوم دریایی محمودآباد(دانشگاه صنعت نفت)

شرکت مهندسی و توسعه نفت

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

شرکتمجتمعکشتیسازیوصنایعفراساحلایران(ایزوایکو)

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شرکت صنایع فراساحل(صف)

دانشگاه صنعتی شاهرود

شرکت صنایع الکترونیک ایران(صاایران)

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

شرکت تایدواتر خاورمیانه
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دانشگاه صنعتی شریف

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

 27و 28بهمن ماه 1400

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

پژوهشگاه استاندارد
مؤسسه ردهبندی ایرانیان

بیست و دومین

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ستاد برگزاری همایش

بیست و دومین
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اکبر جبل عاملی ،شرکت ملی نفتکش ایران
حسن قمشی ،مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
حسن رضا صفری ،موسسه رده بندی ایرانیان
حبیب فرشی ستوده ،شورایعالی صنایع دریایی
علی اکبر بشیری ،سازمان بنادر و دریانوردی
بهمن حروفی ،صندوق توسعه صنایع دریایی
محمد اسمعیلی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
ناخدایکم اسماعیل نیک روان ،نیروی دریایی راهبردی ارتش
امیر حسینی آرانی ،نیروی دریایی راهبردی ارتش
ناخدایکم حمید معیری ،نیروی دریایی آجا
یوسف کرم الهی ،معاونت مهندسی ،پژوهشی و فناوری وزارت نفت
محمدامین فیض چکاب ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس بندرعباس
امیرحسین قره ،دانشگاه صنعتی شریف
مهدی عجمی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد دقیق ،شرکت نفت و گاز پارس
موعود نیک فرجام ،سازمان صنایع دریایی
حمیدرضا سهرابی ،نیروی دریایی سپاه
مهدی بابایی ،نیروی دریایی سپاه
ابراهیم سلیمانی ،سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه
محمدحسین صبری ،موسسه رده بندی آسیا
محمدحسن جعفری ،صنایع الکترونیک ایران
سیدحسین میرشفیعی ،شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
اردالن خادمی ،شرکت صنایع فراساحل ایران (صف)
احسان انصاری بنام ،شرکت پایانه های نفتی ایران
مصطفی بزرگی فر ،گروه دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
علی جلیلوند ،هلدینگ دریایی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا
اصغر اصغری ،شرکت تایدواتر خاورمیانه
حسین قربانی نیکجه ،قرارگاه سازندگی خاتم النبیا
محمدرضا صادقی ،گروه صنعتی صفا
امیر سماواتیان ،هلدینگ تجاری شرکت دریا بندر ناب کیش
امین حاجی محمدی ،مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
رویا شادمانی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
غالمعلی مرادی ،سازمان شیالت ایران
وحید چمن آرا ،سازمان شیالت ایران
سیدامید سعیدی ،دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور ،سازمان بنادر و دریانوردی
سعید بهبد ،انجمن مهندسی دریایی ایران

د

کمیته اجرایی همایش

هـ

دکتر محمد دقیق

دکتر امیرنظام براتی
دکترسعید کاظمی
مهندس امیررضا جعفری

بیست و دومین

دکتر محمد مونسان

مهندس محمد محمدی
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هیات داوران

ح

دکتر مهدی روانشادنیا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
مهندس بهزاد سیف الهی ،شرکت پرسام گستر دریا
دکتر محمد رضایی سنگتابی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمدرضا تابش پور ،دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدعلی لطف الهی یقین ،دانشگاه تبریز
دکتر حمیدرضا تهمک ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر محمد دقیق ،شرکت نفت و گاز پارس

بیست و دومین

دکتر محمد یزدان شناس ،دانشگاه علوم دریایی نوشهر

دکتر محمد سعید سیف ،دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عطاهلل قره چائی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر حامد بهرام نیا ،شرکت نفت فالت قاره
دکتر فرهود آذرسینا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
دکتر فتانه مرشد سلوک ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر جواد امینی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر مهدی دادخواه ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر کسری پورکرمانی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر علی شیرزادی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
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دکتر عبدالرحیم طاهری ،دانشگاه صنعت نفت

مهندس مریم رسولی ،سازمان بنادر و دریانوردی
دکتر احسان تقی پور ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر احمد حاجیوند ،دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
دکتر احمدرضا کهنسال ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر مجید عباسپور ،دانشگاه صنعتی شریف
دکتر امیرحمزه فرج الهی ،دانشگاه امام علی (ع)
دکتر حمیدرضا غفاری ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر عباس زارع نژاد ،دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره)
دکتر روزبه شفقت ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر فرشید جندقی عالئی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر محمد نوید مقیم ،پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا اصفهان
دکتر مهدی عجمی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
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دکتر جعفر سیاره ،دانشگاه علوم و فنون دریایی چابهار

هیات داوران

ط

دکتر رضا دزواره ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر احمد رضایی مزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندس سامان رضایی ،شرکت ملی نفتکش ایران
دکتر جعفر سجادی پارسا ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر امین نجفی ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر معصومه محمودی ،دانشگاه تهران
دکتر هومن حکیم زاده ،شرکت ملی نفتکش ایران

بیست و دومین

دکتر منصور کیانی مقدم ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دکتر رویا شادمانی ،سازمان گشترش و نوسازی
دکتر علیرضا عالی پور ،دانشگاه علوم دریایی نوشهر
دکتر حسن صیادی ،دانشگاه صنعتی شریف
دکتر پدرام عدالت ،دانشگاه صنعت نفت
دکتر موعود نیک فرجام ،دانشگاه صنعتی شریف
دکتر رستمی ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهندس سهیال شیبانی مقدم ،سازمان بنادر و دریانوردی
دکتر عبدالرضا اسماعیلی ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
مهندس الهه زهدی ،موسسه رده بندی ایرانیان
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دکتر مهدی سعید کیاست ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمد حسین کریمی ،سازمان صنایع دریایی
دکتر علی اصغر مقدس آهنگری ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر زهره سادات حقایقی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مصباح سایه بانی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس علی اکبر رفعتی ،سازمان بنادر و دریانوردی
دکتر همایون یوسفی ،دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
دکتر مجید سهرابپورMarine Systems Technologists ،
دکتر سجاد حاجی زاده ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر حسین نوروزی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر ابوذر اباذری ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر سید هامان هدایت مفیدی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر امیر سیه سرانی ،سازمان هواشناسی کشور
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مهندس محمد کوثر ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

هیات داوران

ی

دکتر امیر نظام براتی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
دکتر مهدی محمد مهدی زاده ،دانشگاه هرمزگان
دکتر مریم سیوف جهرمی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر مجتبی دهقان منشادی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهندس محمد محمدی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمدرضا امامی آزادی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بیست و دومین

دکتر احسان یاری ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر هاشم نوروزی ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر نرگس امراللهی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر حمید رضائی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهندس محسن صادقیان ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر مجید عمادی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مهرشاد مشرف جوادی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهندس محمد سعید شمشیری ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مصطفی جعفرزاده خطیبانی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مهندس ابوالفضل نعیم نژاد ،شرکت نفت فالت قاره
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مهندس پیمان مسعودزاده ،انجمن مهندسی دریایی ایران

دکتر محمد جواد کتابداری ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سید حمید سهرابی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر اشکان بابازاده ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر رضا شمسی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر ابوذر ابراهیمی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر کاوه سلیمانی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس امیرحسین پوراسماعیل ،موسسه رده بندی ایرانیان
دکتر حمید ملکی زاده ،دانشگاه علوم دریایی نوشهر
دکتر ابوذر ابراهیمی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر محمد رضا نگهداری ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر احسان طاهری ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
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دکتر محمد مونسان ،دانشگاه صنعتی شاهرود
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36
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