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 احمدذوالقدري
 کارآفرین

 طرح اندیش ومحقق  - مخترع
 

    
 

                                                                       
امر نوآوري) دروَزتِمورد دکترین ( 4یافته هاي با دست  , غیر وابستهمستقل و  ه )(خبرارشد  کارشناس 

 & Surveyکارشناسی . هايقریب سیصد مورد کار انجام جمله بازیافت ازتشخیص و تعیین خسارات و 
Adjust  

 

 . دکتراي مدیریت مهندسی
 

 تجربی ـ مواردتخصصی
 اتعملی دراجراي خاص  هايکار سوابق اب) Surveyor-Adjuster( خسارات تعیین و تشخیص خبرة کارشناسِ .1

 یلیونم ها صد باحصول فارس درخلیج وعراق ایران جنگ سال هشت  ولدرط بخصوص کشتیو کاال خسارات کارشناسی
   Arbitration)  (London international للیلما بین داوري در ن آ هاي نظر اظهار از مواردي هک  ادلهاثبات دالر

 کارشناسان ويس ازشده اعالم غیرممکن ،کارهاي مواردي در و اسـت قرارگرفته قضاوت و رسیدگیها مالك
 سی کارشنا دکترین ( ست ا داده انجام کامل موفقیت با را  ذیربط المللی بین کارشناسی سازمانهاي و داخلی

 )کاال
  ازجملـه ذیربط اشخـاصستاخودر هب که فارسدرخلیج ازنجاتمختلفی موارد باانجام ، دریا در نجات مهندس .2

London Salvage Association ) ( استپذیرفته صورت  موفقیت با .  
 به اه پروژه اجراي با همزمان  کارشناسی عملیات سیستماتیک دستگاههاي  ساخت و راحیط ـ مهندسی .3

    مجري و سازنده -اندیش طرح عنوان
 (Loss ADJUSTER)  خسارات کننده تعیین .4
 Expert)   . (Recovery  بازیافت و کاال خسارات تقلیل امر در مبتکر و متخصص .5
 (Draft and Ulage Surveyor) درکشتیها جامد و مایع فله کاالي میزان کننده تعیین -6
 )بیمـه حقوقـی مشـاور (نقـل و حمـل و دریـائی درامورحقوقـی لعمط و بـیمه متخصص-7

 اختراع ـ ابتکار ـ فنی دانش
   . ساختمان مصالح جهت امریکا در شده منتشر سریع شکست نتوا با قیر ونِامولسی ساخت فنی دانش .1
    )رسیده ثبت به اختراع(  غیرکشاورزي ازخاکهاي پخت بدون آجرهاي ساخت فنی دانش .2
  ایران شمال زدهزلزله قمناط درامربازسازي صنایع وزارت تائیدبه نوآوریها و ساختمانی مصالح مبتکرساخت .3
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 حفاظت نسازما از نامه تقدیر دریافت با آلودگیهاي از زیست محیط حفظ و بریهاسنگ يال تثبیت مبتکر .4
  زیست محیط

 (Sarothane-SBP Cold glaze) منـا تحـت اورتـانپـلی رپلیم مختلف موارد ساخـت فنی دانش .5
 .گوناگون وکاربریهاي فلزات ضدخورندگی صنعتی مصارف جهت

  PUR جنس از برق جریانات عایق ازجمله مختلفـه درکاربریهـاي سیــال الستیـک تساخ فنی دانش .6
 شدید هاي زلزله تحمل باخـواص مقاوم و سبک بناهاي ساخـت جهـت پرلیـت تثبیـت مبتکر .7
 ثبت به(                 زیرآب و Splash Zone درنواحی دریایی پایلهاي پوشش روش و دستگاهها مخترع .8

 آمریکا در شده منتشر   )      رسیده
 و پژوهش دست در(               انفجار مقابل در مقاوم حایل هاي دیواره و ضدگلوله هاي جلیقه ساخت اختراع .9

 )  آزمایش
 )رسیده ثبت به (  هوشمند رطوبتی اريآبی روش اختراع .10
 ) رسیده ثبت بۀ( ، سدها دریاچه زیرآب گیرهاي حفره اختراع .11
 ثبت به( عیابدا سیستمهاي و خاص پلیمرهاي اجراي و تولید باروش سدها بتنی هاي سازه تعمیرات  اختراع .12

 )رسیده
 ثبت به راعاخت  (تعویض به نیاز بدون و موجود وضع در ساختمانها هاي شیشه ضدزلزله پوشش تولید و طرح .13

 )رسیده
 بتنی اپرونهاي ترمیم و تعمیر رجریاند بتن قیعم و سطحی حفاظت پوششهاي مجري و پژوهشگر - مبتکر .14

 )  یدهسر ثبت به اختراع(    فرودگاهها
 ثبت به(ینسنگ بار تحت هاي سازه دیده صدمه بتنهاي تعمیر و ترمیم درجریان پلیمر بتن مجري و سازنده .15

 ) رسیده
 ثبت بۀ ،عرااخت(           ساختمانها مصرفی انرژي در جویی صرفه% 40حدود با پلیمري پوشش نوعی ابداع .16

 ) رسیده
 امیر نشگاهدا آکادمیک تحقیقاتی طرح( سرویس درون فاضالبی بتنی هاي سازه نقص رفع و تعمیر روش ابداع .17

 ) کبیر
  اپوکسی و سرد لعاب از استفاده با  Polyurethane-Epoxy پلیمر از جدیدي نوع ساخت .18
 پوزیتیکام – کانکریتی و مسلح PUR پلیمر از لکترولیز ا سلولهاي ساخت .19
 خورنده گازهاي درمقابل خاص مقاومتهاي براي Poly Glass پلیمر ساخت .20
 و  رارتیح مبدلهاي – لوله خطوط انرژي حفظ کاربرد در پلیمري – امولسیونی بلوك پرلیت ساخت فناوري .21

 . شده اظهار اختراع ، مشابه امورو ساختمانها
 سالنها کف و ساختمانها و فرودگاهها اپرونهاي براي  اءاجر سرد انبساط هاي درز پلیمري پرکنندة  ساخت .22
 دریائی و خشکی خوردگی ضد صنایع در اجراء گرم بجاي اجراء سرد جزئی دو پلیمر نوعی ساخت .23
  دریا سترب در جایگذاري لرزش و کوبش مقابل در مقاومت توان با دریائی شمعهاي پوشش پلیمر نوعی ساخت .24

 رسیده ثبت هب اختراعات سایر
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 هاي هزینه سوم یک حدود با ( مسلح پلیمر با نفتی مشتقات مخازن کف تعویض جایگزین بازسازي  -1
 . ) کربنی فوالد به نسبت پایداري درصد دویست از بیش و اقتصادي جوئی صرفه  امر در متعارف

  ساحلی امواج از برق انرژي کسب -2
  یائیدر هاي سازه و  کننده خنک برجهاي براي ساج چوب یجایگزین در معمولی چوبهاي تقویت روش -3
  خانگی آب هتصفی و بادي – خورشیدي کن شیرین آب -4
 انرژي اتالف و حوادث از جلوگیري جهت قوي فشار برق هاي مقره غالفی پوشش -5
  سرمایش ازدیاد و آب و برق مصرف تقلیل منظور به آبی کولرهاي کننده ایزوله محافظ ساخت فناوري -6
 عوامل لدرمقاب بناها بلند عمر ایجاد يبرا مسلح بتون صنعتدر آرماتورها ضدخوردگی پوشش فناوري -7

 .مخرب
  آب رحضورد PURپلیمر بلند عمر و چسبندگی يونیر با بتونی هاي سازه تعمیرات روش ابداع و فناوري -8
 . مرتبه بلند ساختمانهاي براي زلزله ضد و سبک نیمه و سبک هاي دیواره ساخت فناوري -9
 باز و جا در جایگزین عنوان به گاز و نفت و آب هاي لوله ساخت در لیمرپ بتون کاربرد و ساخت فناوري -10

 .شده تخریب بتونی هاي سازه و ستونها سازي
 صنعتی ايچوبه ساخت در پالم روغنی درخت خوشۀ فیبر و دانه پوست بازیافت آزمایشی تحقیقاتی امور -11

   که  یر کبیره داوري دانشگاه امتایید شد .   مشترك طرح  عنوان به مالزي و ایران در سنگین و سخت
  به ثبت رسیده است 1395اردیبهشت سال 

 در امور صنعت ساختمان  Saro Seal پلیمر ساخت  اختراع امور انحام -12
 اختراع ثبت اقدام دست در ساختمان و برق صنعت هاي سازه ساخت در خشکبار پوست بازیافت  -13
  یشآزما و تحقیق دست در سلولزي صنعتی ايه سازه ساخت در کاج میوة خالی هاي خوشه بازیافت -14
 ثبت و ایشآزم و تحقیق دست در.  صنعتی ضایعات از استفاده با روان شنهاي و گردها ریز تثبیت طرح -15
 توسعه و قتحقی و آزمایش دست در.  اماکن گرمایش در ها شومینه انرژي ضایعات از انرژي تامین طرح -16
دون نیاز ب   هفته ایانپتعطیالت    ساعته 48 زمانی فاصله در صنعتی اماکن کف پوششهاي ساخت فناوري -17

 به توقف کارها
 . ه است.به ثبت رسید 1395اختراع بازیافت پوست خشکبار در کاربرد صنعت برق و ساختمان که سال  -18

 
 

 کاري سوابق
 وعوق با رنمقا1359 سال تا 1347 ازسال خوزستان استان در ملی هبیم کلنمایندگی عنوان کسب -1

 قعرا و ایران جنگ
 سساتؤم و  یخارج و یایران سازمانهاي دعوت مورد خسارات مختلفه امور انجام در وابسته غیر کارشناس -2

 انقالب با مقارن 1357 سال تا 1350 سال از کشتی و کاال اسینکارش خدمات امور در ذیربط الملل بین
. 

 1362 لغایت1359 درسالهـاي ).I.G.S (ایران کارشناسان گروه کااليارشد وکارشناس سسمؤ عضو -3
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 دعوت مورد (.S.R.A ) خسارات تعدیل و ،بازیابیکارشناسیسسهؤم ارشد کارشناس وسسؤم -4
 دولتی قتصاديا سازمانهاي و ملل وسازمان لویـدز چون متقاضیانی و کارشناسـی لمللیا بین يسازمانهـا

 1367سال تا کشور
 کشورگردید در وئیدار گیاه این حیات اتنج به منتج که  باریجه  گیاه و مغص درمورد حقیقاتیت کار انجام  -5

. 
 نجات رام در توفیقاتی حصول با 1366 تا 1362 درسالهاي نجات ایران شرکتفنی ومدیر نجات مهندس -6

 در ایید شده ت یایران  سالویور تنها بعنوان لندن اسوسیشن سالویج دعوت مورد. فارس خلیج در یهاکشت
 .فارس خلیج

 1388 سال تا 1368 ازسال پی بن ساروج بازرگانی صنعتی شرکت مدیره هیئت ورئیس مدیرعامل -7
  PETRO CHEM COAT شرکت عامل مدیر و ایران  پی بن ساروج شرکت  مدیره هیئت رئیس -8

  کنون تا 1388 سال از مالزي
 دکترین

 آکادمیک حقیقاتت نتایج هدیه و کشور در اورانیوم معادن وجود ثبات ا قمحق اولین(  ملی اقتصاد دکترین .1
 بدون) البانق کل دادستانی طریق از 1358 سال در هموطنان به تهران دانشگاه اتمی فیزیک در حاصله
 .بحثم آن از مطلق گیري کناره همزمان و پیشنهادي امتیازات پذیرش یا یزهجا ههیچگون دریافت

 ایران کشتی رددرمو)  خسارات تعدیل و بازیابی ، کارشناسی(  گانه سه مراحل درانجام کارشناسی دکترین .2
  اسالمی جمهوري کشتیرانی و لندن P&I Club درخواست به میزان

 کاالي ورددرم خسارت نهایی تعیین و سازي جدا ، بازیافت ، تشخیص مراحل درانجام کارشناسی دکترین .3
 .لندن کالب آي اند پی و لویدز بیمه و ملل مانساز درخواست به YAEIZA کشتی فله

 روندهپ که Pacific کشتی کاالي خسارات نهایی وضعیت تعیین و تشخیص درانجام کارشناسی دکترین .4
 گردید قضاوت شده انجام کارشناسی و ستدالالت ا ساس برا لمللی ا بین درداوري آن

 اجحر و توقیف منجربه که Sarita-L کشتی محموله درمورد ) تعیین و تشخیص(کارشناسی دکترین .5
 کشتی

  یدگرد
 رشناسانکا رسای که کارشناسیهائی رسانیدن ثمر به امر در تخصصی – علمی توان ادعاي اثبات . دکترین توضیح
 . اند نبوده آنها انجام به قادر ذیربط المللی بین و ایرانی

 
  دکترا

 INTER  دانشگاه توسط مهندسی مدیریت ترايدک پذیرش تایید و مهندسی – مدیریتی سوابق  ارزشیابی
Pacific مهندسی مدیریت رشته در دکترا مدرك اخذ با  دکترا دوران وگذراندن آمریکا . 

  اجتماعی موارد
 با1350سال تا نگار خبر و ندهنویس عنوان به وعاتمطب با همکاري و ،اقتصاديادبی هاي دررشته نویسنده وشاعر

 ) عشقردفت(               و ) آیی می تو که میدانستم (کتاب سندهنوی) آذین – الف( تخلص
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 غذایی صنایع ملی کنگره دربرگزاري 1366-67 لهـاي سا در تهراندانشگاه دانشکدةفنی علمی هیئت عضو -1
 حل مصا المللیبین نمایشگاه سومین دربرگزاريساختمانیمصالحتخصصی ـ فنی کنگرهمبتکر نسخنرا -2

     نوآوریها درمبحث تهران ساختمانی
 بر اعزامی يشورو روسیه دریائی علوم داشجویان به) (Survey & Adjust کارشناسی علوم ایرانی مدرساولین   -3

 وابستۀ یرغ المللی بین کارشناس عنوان به 1366سال -  انزلی بندر در التیسکیب و سورموفسکی کشتیهاي روي
 .کارشناسیها انجام جریان در آموزشی کارگاههاي ذاريبرگ با یسسوئ – کتکناي

 کشور نعتص کارآفرینان گزینش اولین در صنعت وکارآفرین شایسته ازمدیرانیکی بعنوان صنایع زارتومنتخب -4
                                                                                        کشورقهرمانی درمسـابقـات شرکت قسـواببا ـبسابا پرش و سوارکاري ـ ورزشی رشته -5
  نایرا تکنولژي و علوم در پژوهش تعاونی عضو و کشور مخترعین انجمنعضو -6
  معادن و صنایع توسعه و تحقیق مراکز تخصصی انجمن عضو -7
 سال صدمین ختاری کتاب در درج براي کشور نفت صنعت  منتخب توانمندان زمرة در نفت وزارت توانمندان عضو -8

 ایران نفت صنعت
 کشور  نخبگان از حمایت انجمن عضو -9

  IMM مالزي مهندسی -تکنولوژي و مواد علوم انستیتو عضو -10
 NACE المللی بین خوردگی ملی مهندسی سازمان عضو -11
 سایلم مورد رد نفت وزارت توابع  بخصوص مختلف سازمانهاي دعوت به تخصصی علمی کنفرانسهاي انجام -12

 . معدن و صنعت وزیر تایید با ملی هاي سرمایه و صنعتی هاي سازه از افظتمح  روشهاي و خوردگی
 آبی یستمس دو  اساس بر مکزیک خلیج در شده حادث نفتی آلودگیهاي پاکسازي جهت  طرح یک  دهندة ارائه -13

   B.P. ( British Petroleum) شرکت و یزیانالوی ایالت زیست محیط ریاست به احلیس خشکی و
 .ژاپن دایچی فوکوشیما نیروگاههاي اتمی آلودگیهاي تثبیتهاو آوارخانه بازیافت جهت طرح یک دهندة هارائ  -14
 به سوري نآوارگا براي انرژي تبادل مقابل در ومقاوم درجا ساخته پیش هاي خانه ساخت طرح دهندة ارائه -15

 .ایران در ترکیه سفارت و ملل سازمان نمایندة
 

 اقدام دست در عاتاخترا و تحقیقاتی امور
 پذیرش  با راتذ از توده ساخت امر در نیوتن قوانین از برخورداري با روان شنهاي و گردها ریز تثبیت فناوري-1

 . گیاه رشد و ریشه تشگیل فرایند در شده تثبیت خاك
 مگر آب تامین با  خانگی شوفاژ و ساختمان درون به حرارت انتقال در دیواري ( شومینه )بخاریهاي انرژي بازیافت-2

 . نیاز مورد مصرفی
 و گاز – نفت بخصوص صنایع در مایعات نگهداري مخازن زیرین شبخ در پنهان خوردگی با مقابله راهکار-3

 پتروشیمی
 روش با دهی سسروی توقف به نیاز بدون و درجا طور به مایعات انتقال فوالدي هاي لوله نشتی انسداد فناوري-4

 . تینسارو پلیمرهاي کاربرد
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 ضخامت با  پناهها جان و سنگرها  يبرا ريافزا جنگ هاي گلوله تخریب مقابل در مقاوم قطعات ساخت فناوري-5
  جابجائی قابلیت و کم
 باالترین و وزن قلا حد با زلزله ارتعاشات باالترین مقابل در مقاوم  ساخته پیش ساختمان مصالح ساخت تکنولوژي-6

 . مرتبه بلند ساختمانهاي براي انرژي تبادل در مقاومت
 . التهاب و کوفتگی و ضربه از ناشی دردهاي درمان کاربرد در گیاهی داروي نوعی ساخت -7
 .آسم درمان و بهبود – تسکین براي  گیاهی صمغ از تنفسی امولسیون نوعی ساخت-8
 کاربرد تلفیقی چوب و سنگ و صدف در سازه هاي مهندسی معماري ساختمان .-9
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