رزومه کاری – احمد دنیامالی
مشخصات فردی
 نام و نام خانوادگی :احمد دنیامالی
 تاریخ تولد1339 :
 محل تولد :بندر انزلی

سوابق تحصیلی
 :)1392( دکترای برنامه ریزی شهری ،دانشگاه علوم و تحقیقات ایران ،تهران
عنوان پایان نامه :طراحی فضاهای تفریحی شهر تهران
1366( تا  :)1371کارشناسی ارشد مهندسی معماری و شهر سازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
عنوان پایان نامه :طراحی دانشگاه بهشهر مازندران (وابسته به دانشگاه علم و صنعت تهران)
دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی ارشد در سراسر کشور در سال تحصیلی 71-70

سوابق حرفه ای
 1389( تاکنون)

رئیس هیأت مدیره شرکت کریت عمران
مسئولیت ها :مشاوره مدیریت ،خدمات مدیریت طرح و پیمان ،انجام قراردادهای طرح وساخت و غیره.
پروژه های شاخص:
 مدیریت طرح مجموعه فرهنگی ،تفریحی ،ورزشی و خدماتی هزار و یک شهر با مساحت 138
هکتار در منطقه  22تهران (از  1389تا کنون)
 مدیریت طرح فاز امکانسنجی توسعه عمران شهری ونک و تونل حقانی-ونک-مالصدرا
 مدیریت طرح مجموعه تفریحی گردشگری ،فرهنگی،ورزشی و خدماتی بهارستان ،با مساحت 70
هکتار در شهر جدید بهارستان ،اصفهان
 مدیریت طرح فاز امکانسنجی مونوریل بوستان نهج البالغه (فاز  1و )2
 مدیریت طرح و سرمایه گذار پروژه مجموعه فرهنگی و تفریحی نیاوران در پارک نیاوران
 مدیریت طرح پروژه مجتمع اداری-تجاری الهیه
 1384( تا )1388

معاون فنی-عمرانی شهرداری تهران

مسئولیت ها و پروژه های شاخص:
 مدیر اجرایی تونل صدر-نیایش ()1388
 رئیس هیأت مدیره شرکت یادمان سازه ،مجری ساخت برج میالد ( 1384تا )1388
 مجری طرح و مدیر پروژه احداث تونل توحید ()1386

 رئیس هیأت مدیره سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران ( 1384تا  )1388و مجری ساخت
تونل رسالت

 رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی خاکریز آب ،مجری پروژه تونلهای جمعآوری آبهای سطحی
( 1385تا )1388
 رئیس هیأت مدیره شرکت نوسازی عباس آباد ( 1384تا  ،)1387مجری ساخت مجموعه اراضی
عباس آباد و پارک آب و آتش

 رئیس هیأت مدیره سازمان نوسازی شهر تهران ( بافت فرسوده ) ( 1384تا  ،)1387احداث بیش از
 30هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران
 رئیس هیأت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ( 1384تا )1388
 رئیس هیأت مدیره سازمان مشاور شهرداری تهران ( 1384تا )1388

 عضو هیأت مدیره شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تهران ( 1386تا )1388
 عضو هیأت مدیره متروی تهران ( 1386تا )1388

 1381( تا )1384

معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی کشور
مسئولیت ها و پروژه های شاخص:

 پروژه طرح توسعه و تجهیز فاز  2بندر شهید رجایی در بندر عباس با بودجه  500میلیون دالر
 احداث بندر استراتژیک امیرآباد بهشهر ،مازندران

 پروژه تجهیز ناوگان دریایی سار )SAR (Search & Rescue

 تجهیز بنادر ایران به برج های مراقبتی
 1380( تا )1381

معاون فنی و مهندسی و عضو هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی کشور
مسئولیت ها و پروژه های شاخص:

 طرح تجهیز بنادر کانتینری ایران

 طرح توسعه بنادر (بنادر عباس ،بوشهر ،چابهار ،امام خمینی ،نوشهر و بندر انزلی)

 1378( تا )1380

معاون فنی و زیر بنایی راه آهن جمهوری اسالمی
مسئولیت ها و پروژه های شاخص:

 عضو هیأت مدیره مهندسین مشاور مترا  ،طراح پروژه های اصلی راه آهن ایران ( 1378تا  )1388و
توسعه خطوط جدید راه آهن شهری تهران
 مجری طرح دو خطه کردن راه آهن تهران-مشهد

 مجری طرح احداث خط سریع السیر تهران-قم-اصفهان
 مجری طرح سیگنالینگ شبکه راه آهن ایران

 مجری طرح ارتباطات مخابراتی باسیم و بی سیم راه آهن کشور
 مجری طرح توسعه فیبر نوری در همه شبکه های راه آهن
 مجری طرح بازسازی و نوسازی شبکه حمل و نقل ریلی
 مجری طرح جوش درز ریل کل شبکه ایران

 مجری طرح های تونلی راه آهن و باز سازی تونلهای موجود راه آهن کشور
 مجری طرح تامین ،نگهداری پلهای راه آهن

 مجری مطالعات راه آهن دیر الزور-ابوکمال در سوریه
 1379( تا )1385

عضو هیأت مدیره مهندسین مشاور فجر و توسعه ،وابسته به جهاد دانشگاهی
مسئولیت ها و پروژه های شاخص:

 احداث ساختمان اداری شهرداری منطقه  7تهران

 احداث ساختمان اداره کل بنادر و کشتیرانی بندر انزلی
 1377( تا )1378

موسس و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صادرات بندر انزلی
 1376( تا )1377

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی
 1372( تا )1376
مسئولیت ها و پروژه های شاخص:

 مدیریت پروژه های مختلف در سطح کشور در بخش راه ،سد سازی ،سازه های دریایی
 مشارکت در ساخت سد کارون  3و سد کرخه

عضویت در مجامع و سایر سوابق حرفه ای
 1383( تاکنون)  :رئیس فدراسیون قایقرانی ایران
مسئولیت ها و موفقیت های شاخص:

 1388( تا کنون) :عضو هیأت مدیره فدراسیون جهانی کانوئیگ )(ICF
 1388( تا کنون) :مسئول توسعه کانوئینگ در قاره آسیا
 :)1386( معاون فدراسیون جهانی دراگون بوت

 قهرمانی تیم آبهای آرام ایران در سالهای  1388 ،1386و  1390در آسیا
 مدال های طال در قایقرانی در بازی های آسیایی گوآنجو سال 1389

 1388( تاکنون) :عضو هیأت رئیسه فدراسیون جهانی ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای
 1385( تا  :)1387رییس هیات مدیره باشگاه ملوان انزلی
 1384( تاکنون) :عضو مجمع شرکت نوسازی عباس آباد
 عضو کارگروه صنعتی سازی مسکن ،شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران (مپسا)
 1380( تا  :)1384عضو هیأت امنای دانشگاه گیالن
 1380( تا  :)1384عضو هیأت امنای دانشگاه علوم دریایی چابهار
 1380( تا  :)1384عضو هیأت امنای دانشگاه علوم دریایی بوشهر
 1359( تا  : )1367فرماندهی گردان و مسئول مهندسی لشگر  25کربال در  8سال دفاع مقدس
پروژه های شاخص:
 پروژه های آماده سازی ،استحکامات و ساخت و ساز های مرتبط

 شرکت در عملیات های مختلف رمضان ،کربالی 1و 4و  ، 5والفجر مقدماتی ،والفجر  5و  6و 8
(فاو) و عملیات مرصاد

سوابق تدریس
 1387( تا  :)1389استاد دانشگاه آزاد اسالمی ،رشته معماری و شهرسازی ،واحد رباط کریم
 1371( تا  :)1374استاد دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده معمارى وشهرسازى

