دکتر احمـد دنیـامالی
تولد ، 1339 :بنـدر انـزلی
سوابق تحصیلی
دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،تهران ()1392


عنوان پایاننامه :طراحی فضاهای تفریحی شهر تهران

کارشناسی ارشد مهندسی معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ()1371


دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد



عنوان پایاننامه :طراحی پردیس دانشگاهی بهشهر (وابسته به دانشگاه علم و صنعت)

سوابق مدنی
عضو شورای اسالمی شهر تهران و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل ()1392 – 96

سوابق فنی و اجرایی
عضو مجمع شرکت نوسازی عباس آباد (متولی منطقه فرهنگی و گردشگری تهران) (تا اکنون – )1384
معاون فنی عمرانی شهرداری تهران ()1384 – 88
پروژههای شاخص دوره مسئولیت:
برج میالد ،تونل توحید ،تونل رسالت ،پارک آبوآتش و پل طبیعت ،بیشاز 30هزار واحد مسکونی در محدودهی بافت
فرسوده ،مجموعه تونلهای جمعآوری آبهای سطحی ،تونل نیایش ،موزه دفاع مقدس ،پردیس تئاتر تهران ،پردیس
سینمایی ملت.
مسئولیتهای اصلی:


رئیس هیأتمدیره سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران ()1384 – 88



رئیس هیأتمدیره سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی ()1384 – 88



رئیس هیأتمدیره سازمان مشاور شهرداری تهران ()1384 – 88



رئیس هیأتمدیره شرکت یادمان سازه ،مجری ساخت برج میالد ()1384 – 88



مجری طرح و مدیر پروژه احداث تونل توحید ()1386 – 88



مجری طرح تکمیل ساخت تونل رسالت ()1384 – 85



مدیر اجرایی تونل نیایش ،بزرگترین تونل شهری کشور ()1388



رئیس هیأتمدیره شرکت خاکریز آب ،مجری تونلهای جمعآور ی آبهای سطحی ()1385 – 88



رئیس هیأتمدیره شرکت نوسازی عباس آباد ،مجری ساخت مجموعه اراضی عباس آباد و پارک آبوآتش
()1384 – 87



رئیس هیأتمدیره سازمان نوسازی شهر تهران ،مجری ساخت بیش از  30هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده
تهران ()1384 – 87

عضو هیأتمدیره شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تهران ()1384 – 86
پروژههای شاخص:
پردیس سینمایی ملت ،آسماننمای گنبد مینا ،موزه دفاع مقدس ،باغ کتاب تهران

عضو هیأتمدیره متروی تهران ()1384 – 88

معاون وزیر راه و ترابر ی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران ()1381 – 84
پروژههای شاخص دوره مسئولیت:


توسعه بندر انزلی و الحاق اراضی نیروی دریایی به بندرگاه ،احداث ساختمان اداری جدید بندر



احداث و تجهیز فاز  2بندر شهید رجایی در بندر عباس



احداث بندر استراتژیک امیرآباد بهشهر ،مازندران



پروژه تجهیز ناوگان دریایی سار )SAR (Search & Rescue



تجهیز بنادر ایران به برجهای مراقبتی

معاون فنی و مهندسی و عضو هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی کشور ()1380 – 81
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پروژههای شاخص دوره مسئولیت:


تجهیز بنادر کانتینری ایران



توسعه بنادر بندرانزلی ،بوشهر ،بندرعباس چابهار ،امام خمینی ،نوشهر

عضو هیأت مدیره مهندسین مشاور مترا ()1376 – 86
پروژههای شاخص:


توسعه خطوط راهآهن سراسری ایران



طراحی ایستگاههای جدید راهآهن سراسری ایران

معاون فنی و زیر بنایی راه آهن جمهور ی اسالمی ()1376 – 80
مسئولیتها و پروژههای شاخص:


مجری طرح دو خطه کردن راه آهن تهران-مشهد



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 طرحهای تونلی راه آهن و باز سازی تونلهای موجود راه آهن کشور



مجری طرح تامین ،نگهداری پلهای راه آهن

عضو هیأت مدیره مهندسین مشاور فجر و توسعه ،وابسته به جهاد دانشگاهی ()1379 – 85
پروژه های شاخص:


مدیریت طرح پروژههای فنی و عمرانی مناطق  22گانه شهرداری تهران



تدوین طرحهای جامع و تفصیلی در مناطق اقتصادی سهالن ،اروند ،میبد ،چابهار و...



تدوین مطالعات برنامهریزی فضایی در تهران ،خراسان شمالی ،خرمآباد ،بوشهر ،قزوین و ...



تدوین طرحهای ساماندهی و توانمندسازی بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی در تهران و شهرهای متعدد کشور

موسس و مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه صادرات بندرانزلی ()1375 – 76
اولین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی ()1374 – 75

سوابق مدیریت ورزش
نایبرئیس کنفدراسیون قایقرانی آسیا ( ACCتا اکنون – )1394
عضو هیأترئیسه فدراسیون جهانی کانوئیگ  ICFو مسئول توسعه کانوئینگ در آسیا (تا اکنون – )1388
معاون فدراسیون جهانی دراگون بوت ( IDBFتا اکنون – )1386
رئیس هیأت مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی ( 1385 – 86و )1395 – 96
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عضو هیأترئیسه فدراسیون جهانی ورزشهای پهلوانی و زورخانهای ()1386 – 96
رئیس فدراسیون قایقرانی ایران ()1383 – 91
موفقیتهای شاخص:


تأسیس رشتههای روئینگ ،بادبانی و دراگونبوت برای اولین بار در ایران



قهرمانی تیم آبهای آرام ایران در سالهای  1388 ،1386و  1390در آسیا



هفت مدال طال ،نقره و برنز در بازیهای آسیایی گوآنجو سال 1389

سوابق علمی فرهنگی
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه معماری و شهرسازی ،واحد رباط کریم ()1387 – 90
عضو شورای آموزش و پرورش تهران (تا اکنون – )1392
عضو شورای مشورتی توسعه تهران (تا اکنون – )1392
عضو هیأت امنای دانشگاه گیالن ()1380 – 84
عضو هیأت امنای دانشگاه علوم دریایی چابهار ()1380 – 84
عضو هیأت امنای دانشگاه علوم دریایی بوشهر ()1380 – 84
مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشكده معمارى وشهرسازى ()1371 – 74
ترجمه کتاب «شهرهای آینده رقابت جهانی ،رهبری محلی»  -مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ()1395
ترجمه کتاب «برنامهریزی و مدیریت شهری با رویکرد چشماندازسازی شهری  -راهنمای تهیه استراتژی توسعه شهری » CDS
 -نشر کیان ()1396

سوابق دفاع مقدس و دوران سازندگی
فرماندهی گردان پیاده و فرمانده مهندسی زرهی لشگر  25کربال در  8سال جنگ ()1359 – 67
پروژههای شاخص:


پروژههای راهسازی ،استحکامات ،سنگرهای تجمعی و ...



شرکت در عملیاتهای مختلف رمضان ،کربالی 1و 4و  ،5والفجر مقدماتی ،والفجر  4و  5و  6و  7و ( 8فاو) و مرصاد



برادر شهید قدرت دنیامالی

مدیریت پروژههای مختلف کشوری در بخش راه ،سدسازی ،سازههای دریایی ()1372 - 76
پروژه های شاخص:


بازسازی اسکلههای بندر امام خمینی



سد کارون  ،3کرخه و سلمان فارسی



موجشکن کنگان



خط لوله گاز  NGL1000به پاالیشگاه بیدبلند
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