اسحاق علی مير
متولد  – 5331زابل  ،دارای ديپلم رياضی و تحصيالت عالی و دانشگاهی
در کشور انگلستان
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فارغ التحصيل در رشته مهندسی دريايی از انگلستان ( ادينبورا )  ،دارای مدرک سرمهندسی و فوق
سرمهندسی دريايی ( همطراز با مدرک دکترا ) و همچنين دارای مدرک عالی استراتژيک از سازمان مديريت
صنعتی ايران و مديريت آموزش های دريايی از کشور ژاپن .
حدود  51سال در پست های مديريتی از جمله مدير آموزش و پژوهش  ،قايم مقام اداری  ،مدير فنی عملياتی
و مدير دفتر تحقيق و توسعه و پروژه های ساخت در کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران  .عضو هياُت مديره
موُسسه آموزشی کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران ( به مدت 9سال )  ،مدير عامل و عضو هياُت مديره
موُسسه علوم دريايی نفتکش پارس به مدت  3سال ( شرکت زير مجموعه شرکت ملی نفتکش ايران ) .
ترجمه و انتشار کتاب آشنايی با مهندسی دريايی ( کشتی )  .تاُليف و انتشار کتاب آلودگی محيط زيست
درياها در دو نوبت ( سال  5331و سال  5393با بازنگری صورت گرفته ) .کتاب اخير بعنوان يکی از کتب
مرجع و منبع آزمون کارشناسی ارشد منابع طبيعی و مهندسی محيط زيست بوده و همچنين کتاب برتر و
منتخب سمينار مشترک محيط زيست سال  93دانشگاه تهران و سازمان محيط زيست کشور  .ارايه مقاالت
متعدد تخصصی در داخل و در خارج از کشور .
حضور در پروژه های ساخت کشتی در کشورهای خارج و برنامه ريزی برای ساخت کشتی و کانتينر در داخل
و خارج از کشور و کنترل و نظارت الزم .
تدريس دروس تخصصی مهندسی کشتی و کشتی سازی در مراکز آموزشی و دانشگاه ها از جمله دانشگاه
صنعتی اميرکبير  ،دانشگاه صنعتی شريف  ،دانشگاه سيستان و بلوچستان و موُسسه آموزشی کشتيرانی
جمهوری اسالمی ايران  .همکاری در برگزاری امتحانات شايستگی در سازمان بنادر و دريانوردی
تاُليف طرح ها و برنامه های اختصاصی از جمله جامع آموزش برای گروه شرکت ملی نفتکش  ،طراحی و
تاييد طرح پنجساله استراتژيک آموزش و تامين نيروی انسانی موُسسه نفتکش پارس و طرح مديريت فنی
مهندسی ( استاندارد بين المللی ) برای مهندسان ناظر شرکت های کشتيرانی و صنايع دريايی.
م شارکت فعال در سمينارها  ،گردهم آيی ها و کنفرانس های داخلی و خارجی ( همآيش های ارگان های
دريايی کشور  ،همآيش های صنايع دريايی  ،کنفرانس های سازمان جهانی کار ( ژنو ) در زمينه ام.ال.سی و
ساير موارد مرتبط با کار دريانوردان  ،کنفرانس اس.تی.سی.دبليو سازمان بين المللی دريانوردان در لندن )
اتحاديه جهانی مالکان کشتيرانی ها ( لندن ) و غيره .

Page 1 of 1

