بسمهتعالی

نام و نامخانوادگي :حكيمه امانيپور
رتبه علمي :استادیار
آدرس :خوزستان ،خرمشهر ،دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر ،دانشکده منابع طبیعي ،گروه محیط زیست
ایمیلh_amanipoor@yahoo.com :

 .1سوابق تحصيلي
 .1اخذ مدرك كارشناسي زمینشناسي از دانشگاه شهيد چمران اهواز1376-1380 ،
 .2اخذ مدرك كارشناسي ارشد زمینشناسي با گرایش مهندسي از دانشگاه فردوسي مشهد.1380-1383 ،
عنوان پایان نامه كارشناسي ارشد :بررسي مكانيسم سقوط سنگ و پهنهبندی خطر در منطقه اسفيدان بجنورد.
 .3اخذ مدرك دكتري تخصصي زمینشناسي با گرایش مهندسي از دانشگاه فردوسي مشهد.1387-1391 ،
عنوان پایان نامه دكتري :تعيين مدل ژئومكانيكي الیه مخزني بنگستان ميدان نفتي منصوری.
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 .2سوابق آموزشي
 .1-2مقطع کارشناسي زمينشناسي
 .1زمینشناسي تاریخي
 .2-2مقطع کارشناسي مهندسي نفت
 .2زمینشناسي عمومي
 .3زمینشناسي ساختماني
 .4زمینشناسي نفت
 .5مکانیک سنگ
 .3-2مقطع کارشناسي شيالت
 .1خاكشناسي عمومي
.2

هیدرولوژي عمومي

.3

آشنایي با كامپیوتر

.4

مساحي و نقشه برداري

 .4-2مقطع کارشناسي محيطزیست
 .1طراحي زونهاي مناطق حفاظتشده
 .2آشنایي با كامپیوتر
 .3خاكشناسي
 .4رسم فني
 .5آلودگي آب و خاك
 .6مدیریت پسماند
 .5-2مقطع کارشناسي ارشد زمينشناسي زیستمحيطي
 .1زمینشناسي شهري
 .2خطرهاي زمینشناختي
 .3آلودگي خاك
 .4آلودگي آب
 .5موضوعات خاص در زمینشناسي زیستمحیطي
 .6زمینشناسي زیستمحیطي در پروژههاي مهندسي
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 .6-2مقطع کارشناسي ارشد ژئومورفولوژی
 .1آبشناسي سطوح زیرزمیني
 .2اثرات زیستمحیطي توسعه منابع آب
 .3آمار و مدلسازي در ژئومورفولوژي
 .4ژئومورفولوژي و سنگشناسي

 .3سوابق پژوهشي
 .1-3راهنمایي پایاننامه کارشناسي ارشد
.1

سیده زهرا میري" ،ساخت مدل ژئومكانيكي الیههای مخزني ميدان رگ سفيد" ،بهمن  ،1392دانشگاه آزاد
اسالمي واحد امیدیه.

.2

محسن احمدي" ،تحليل پایداری چاه براساس انتخاب معيار شكست مناسب (ميدان نفتي گچساران)" ،بهمن
 ،1393دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیه.

.3

حبیب موسوي" ،ارزیابي ژئومكانيكي و پتروفيزیكي الیه مخزني بنگستان جهت انتخاب الیه کاندید عمليات
الیه شكافي" ،بهمن  ،1393دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیه.

.4

محسن رجبيبهشتآباد" ،تحليل پایداری چاه توسط معيارهای شكست مور-کلمب و موگي-کلمب در یكي
از مخازن جنوب غرب ایران" ،شهریور ،1393دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیه.

.5

علي سلیمانيمجد" ،بهينهسازی آب تزریقي در فرآیند سيالبزني آب با استفاده از روش الگوریتم ژنتيک در
یكي از مخازن نفتي شكافدار ایران" ،بهمن  ،1393دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیه.

.6

باقر بهمئي" ،بهينهسازی راندمان متههای حفاری براساس مدل سرعت حفاری وارن و معادله هزینه"،
اردیبهشت  ،1394دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیه.

.7

احسان جعفربیگي" ،تعيين تعداد واحدهای جریان هيدروليكي در یكي از مخازن کربناته جنوب ایران (در
سازند سروک)" ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیه.

.8

علیرضا چگین" ،تعيين فشارهای مرجع جهت پيشبيني الیه مناسب برای عمليات شكاف هيدروليكي (مخزن
سروک ميدان آزادگان)" ،شهریور  ،1394دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیه.

.9

سیاوش ساجديیگانه" ،تعيين معادلهی درجهی اشباع آب در سازند آسماری در یكي از ميادین جنوب
غربي ایران" ،شهریور  ،1394دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیه.

 .10عبدالهادي علواني" ،ارزیابي توان توليد سازند گدوان با بررسي چاه آزمایي ،اطالعات حاصل از  UVو
بررسي ليتولوژی این سازند در یكي از ميادین مرزی جنوب غربي ایران" ،شهریور  ،1394دانشگاه آزاد
اسالمي واحد امیدیه.
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 .11كیومرث مهري" ،بررسي زمينآماری پتانسيل توليدی سنگ مخزن آسماری ،ميدان نفتي بيبي حكيمه"،
دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیه.
 .12مسعود جهانگیريفرد" ،بررسي اثرات ساختگاه سد گتوندعليا بر کيفيت آب رودخانه کارون در پایيندست
سد" ،تیر  ،1395دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .13مریم غظنفريشبانکاره" ،پهنهبندی رسوبات سواحل خورهای پتروشيمي و جعفری براساس عوامل موثر در
تجمع و انتقال فلزات" ،شهریور  ،1395دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .14صدیقه ثقفیانخو" ،زیستدسترسپذیری فلزات سنگين (سرب ،کادميوم ،نيكل ،کروم و روی) در رسوبات
آب خور پتروشيمي و خور جعفری" ،شهریور  ،1395دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .15مرضیه كالهكج" ،مطالعه غلظت آرسنيک در نمونههای آب و تاثير آن بر برنج ميداوود ،خوزستان" ،شهریور
 ،1395دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .16مریم صفربیرانوند" ،مدلسازی زمينآماری کيفيت آب زیرزميني (مطالعه موردی :دشت مرکزی لرستان)"،
دي  ،1395دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .17سارا رشنودي" ،فلوئور در منابع آب زیرزميني و بيماری فلوئورسيس دنداني در ساکنين منطقه سوری ،شهر
رومشگان ،استان لرستان" ،بهمن  ،1395دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .18مرجان سعیدي" ،مكانیابي دفن پسماندهای جامد حفاری (مطالعه موردی :ميدان نفتي مارون)" ،شهریور
 ،1396دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .19لیال رحیمي" ،اثر شوری آب آبياری بر خصوصيات خاکهای کشاورزی (مطالعه موردی :رودخانه
بهمنشير)" ،شهریور  ،1396دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .20صدیقه آقابکي آلوقره" ،مطالعه زیست دسترسپذیری جيوه در رسوبات خور پتروشيمي و خور جعفری"،
بهمن  ،1395دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .21میالد خدابخشي سورشجاني" ،ارزیابي تاثير پسآبهای شهرک صنعتي بر منابع آب زیرزميني (مطالعه
موردی :آبخوان بروجن)" ،شهریور  ،1397دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .22زینب قرباني" ،مدلسازی کيفيت آب رودخانه دز (بازه سدتنظيمي دز-بندقير)" ،شهریور  ،1397دانشگاه علوم
و فنون دریایي خرمشهر.
 .23طاهره صالحي سرآسیاب" ،زمينشناسي پزشكي منطقه دهدشت با تاکيد بر جایگاه زمينشناختي در اختالالت
تيروئيد" ،شهریور  ،1397دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .24امین لطفعلي آینه" ،ارزیابي اثرات زیستمحيطي خط یک قطار شهری اهواز" ،دانشگاه علوم و فنون دریایي
خرمشهر.
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 .25مرضیه نوروزي ،مطالعه غلظت فلزات سنگين در پساب صنایع و رسوب رودخانه تمبي در مسجدسليمان-
خوزستان ،شهریور  ،1398دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .26سولماز خدابخشي سورشجاني" ،مطالعه غلظت فلزات سنگين در خاک و تاثير بر سبزیجات منطقه کوت
عبداهلل-خوزستان" ،شهریور  ،1398دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .27فاطمه لجمیري" ،مطالعه غلظت فلزات سنگين در تاالب ميانگران در شهرستان ایذه" ،شهریور  ،1398دانشگاه
علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .28هومان بختیاري" ،بررسي تجمع فلزات سنگين در سياالت و خردههای حفاری (مطالعه موردی :ميدان نفتي
آب تيمور)" ،دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .29دانیال زنگنه" ،ارزیابي توزیع آلودگي فلزات سنگين (مطالعه موردی :ميدان آب تيمور)" ،دانشگاه علوم و
فنون دریایي خرمشهر.
 .30سجاد معیني" ،پهنهبندی آلودگيهای هيدروکربني در محدودهی ميدان نفتي آبتيمور" ،دانشگاه علوم و
فنون دریایي خرمشهر.
 .31المیرا ناصري كریموند" ،مطالعه آلودگي فلزات سنگين در تاالب ناصری" ،دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .32حمید فرحاني " ،مطالعه غلظت فلزات سنگين در خاک و سبزیجات شهرستان رامهرمز ،استان خوزستان"،
دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .33سعدوني" ،پراکنش  PAHSدر طوفانهای گرد و غبار مناطق ساحلي -دریایي آبادان و خرمشهر ،با تاکيد
بر شاخصهای غلظت و ماندگاری جبهه غبار" ،دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.

 .2-3مشاوره پایاننامه کارشناسي ارشد
 .1خدیجه كرد" ،مدلسازی نوسان آبهای زیرزميني دشت دزفول-اندیمشک در ارتباط با رودخانه دز"،
بهمن  ،1395دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .2محمدعلي روشني" ،پهنهبندی حساسيت زمينلغزش منطقه سادات حسيني در حاشيه رودخانه کارون"،
دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 .3حمد سلماني پوركوتي" ،ارزیابی توزیع میکروپالستیکها در رسوبات سطحی خور موسی" ،دانشگاه علوم و
فنون دریایي خرمشهر.

 .3-3مقاالت ارائه شده در همایش و سمينارها
.1

غالمرضا لشکريپور ،محمد غفوري ،حکیمه اماني پور ،عفت یوسفي" .تاثير فرآیندهای زمينشناسي بر خواص
ژئوتكنيكي ساختگاه سد بيدواز" .ششمین كنفرانس مهندسي عمران ،دانشگاه صنعتي اصفهان 15 ،اردیبهشت .1382
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.2

محمد غفوري ،حکیمه امانيپور ،عفت یوسفي ،بتول علیمحمدي ،زهرا كاظميپوراسفرجاني" .بررسي تاثير شرایط و
ساختارهای تكتونيكي بر ناپایداری تودههای سنگي منطقه شاندیز" .سومین كنفرانس زمینشناسي مهندسي و
محیطزیست ایران ،دانشگاه بوعلي سینا همدان.1382 ،

.3

حکیمه امانيپور ،حسین صادقي ،محمد غفوري" .کاربرد شبكههای عصبي مصنوعي جهت تخمين احتمال وقوع
زمين لغزش در منطقه اسفيدان بجنورد" .پنجمین كنفرانس سیستمهاي هوشمند ،دانشگاه فردوسي مشهد.1382 ،

.4

محمد آبدیده ،حکیمه امانيپور" .کاربرد روشهای آماری در مطالعه خصوصيات پتروفيزیكي مخازن
هيدروکربني" .چهاردهمین همایش انجمن زمینشناسي و بیست و هشتمین گردهمایي علوم زمین ،دانشگاه ارومیه-27 ،
 25شهریور .1389

.5

محمد آبدیده ،حکیمه امانيپور" .آناليز شكستگيها و ریزش دیواره چاه در مخازن نفتي با استفاده از
نمودارهای تصویری (مطالعه موردی :یكي از ميادین جنوب غربي ایران)" .چهاردهمین همایش انجمن زمین
شناسي و بیست و هشتمین گردهمایي علوم زمین ،دانشگاه ارومیه 25-27 ،شهریور .1389

.6

حسن داروئي ،محمد آبدیده ،حکیمه امانيپور" ،بهينهسازی انتخاب مته برای حفاری یكي از ميادین نفتي جنوب
غرب ایران با کمک پارامترهای ژئومكانيكي" .اولین كنفرانس ملي ژئومکانیک نفت ،تهران 22-24 ،اردیبهشت
.1394

.7

حسن داروئي ،محمد آبدیده ،حکیمه امانيپور" ،مقایسه انواع روشهای ژئومكانيكي جهت بهينهسازی انتخاب
مته حفاری (مطالعه موردی ميدان آزادگان جنوبي)" .اولین كنفرانس ملي ژئومکانیک نفت ،تهران22-24 ،
اردیبهشت .1394

.8

حسن داروئي ،محمد آبدیده ،حکیمه امانيپور" ،بررسي موردی هزینه حفاری واحد طول و انرژی ویژه بر
اساس مته" .چهارمین همایش علمي مخازن هیدروكربوري و صنایع باالدستي علوم و صنایع وابسته ،تهران 7 ،خرداد .1394

.9

احسان جعفربیگي ،حکیمه امانيپور" ،تعيين تعداد واحدهای جریاني در یک مخزن کربناته با استفاده از
مفهوم شاخص منطقه جریاني و روش پالت اصالح شده لورنز (در سازند سروک)" .كنفرانس بینالمللي یافته
هاي نوین پژوهشي در شیمي و مهندسي شیمي ،تهران 26 ،شهریور .1394

 .10حکیمه امانيپور ،محمد غفوري ،غالمرضا لشکري پور ،حسن صادقي" ،تحليل ميدان تنش با استفاده از دادههای
چاهپيمایي و گسيختگي چاه :مطالعه موردی مخزن بنگستان ميدان نفتي منصوری" ،سومین كنفرانس بین
المللي نفت ،گاز و پتروشیمي ،تهران 22-23 ،آذر .1394
 .11صدیقه ثقفیانخو ،صدیقه بطالبلوئي ،حکیمه اماني پور ،جواد درویشيخاتوني ،كمال غانمي" ،بررسي غلظت فلزات
سنگين ( )Cd, Cr, Ni, Pb, Znدر آب و رسوبات سواحل شمال غربي خليج فارس در بندرامامخميني"،
نوزدهمین همایش انجمن زمینشناسي و نهمین همایش زمینشناسي پیام نور ،دانشگاه پیام نور تهران 26-27 ،آذر .1394
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 .12صدیقه ثقفیانخو ،صدیقه بطالبلوئي ،حکیمه امانيپور ،جواد درویشيخاتوني" ،توزیع و ارزیابي فلزات سنگين

(Cd,

) Cr, Ni, Pb, Znدر رسوبات شمال غرب خور موسي ،بندر امام خميني" ،سي و چهارمین گردهمایي و دومین
كنگره بینالمللي علوم زمین ،سازمان زمین شناسي ،تهران 3-5 ،اسفند .1394
 .13مریم غظنفريشبانکاره ،حکیمه امانيپور ،صدیقه بطالبلوئي ،جواد درویشيخاتوني" ،بررسي اثر خصوصيات فيزیكي و
شيميایي رسوبات بر تجمع فلزات سنگين ( )Cr, Ni, Znدر سواحل شمالغرب خور موسي" ،سي و چهارمین
گردهمایي و دومین كنگره بینالمللي علوم زمین ،سازمان زمین شناسي ،تهران 3-5 ،اسفند .1394
 .14مسعود جهانگیريفرد ،حکیمه امانيپور ،صدیقه بطالبلوئي ،كمال غانمي" ،ارزیابي کيفيت آب رودخانه کارون در
پایيندست سد گتوندعليا" ،سي و چهارمین گردهمایي و دومین كنگره بینالمللي علوم زمین ،سازمان زمین شناسي،
تهران 3-5 ،اسفند .1394
 .15مریم غظنفريشبانکاره ،حکیمه امانيپور ،صدیقه بطالبلوئي ،جواد درویشيخاتوني" ،تحليل زمينآماری توزیع
ویژگيهای موثر بر فرآیند جذب/واجذب فلزات سنگين در رسوبات سواحل شمالغرب خور موسي"،
بیستمین همایش انجمن زمینشناسي ایران ،دانشگاه تهران 16-18 ،شهریور .1395
 .16مرضیه كاله كج ،صدیقه بطالبلوئي ،حکیمه امانيپور ،سروش مدبري" ،بررسي آرسنيک در منابع آبياری و برنج
منطقه ميدادوود ،خوزستان و تاثير آن بر امنيت غذایي" ،بیستمین همایش انجمن زمینشناسي ایران ،دانشگاه
تهران 16-18 ،شهریور .1395
 .17مریم صفربیرانوند ،حکیمه امانيپور ،صدیقه بطالبلوئي ،كمال غانمي ،بهروز ابراهیمي" ،بررسي کيفيت آبخوان
دشت مرکزی لرستان با تاکيد بر آلودگي نيترات" ،نهمین همایش ملي زمینشناسي مهندسي و محیط زیست ایران،
دانشگاه خوارزمي ،تهران 6-7 ،مهر .1395
 .18كشاورزي فرد ،حکیمه امانيپور" ،بررسي نقش رسانه در حفظ ارزشهای زیستمحيطي توسط جامعه شهری"،
هشتمین همایش ملي و نمایشگاه تخصصي مهندسي محیطزیست ،تهران 17-18 ،آبان .1395
 .19سارا رشنودي ،صدیقه بطالبلوئي ،حکیمه امانيپور ،محمدرضا كتابداري" ،بررسي فلوئور در آبهای زیرزميني،
مطالعه منطقهای سوری ،رومشگان ،لرستان" ،دومین همایش ملي توسعه پایدار دریا محور ،دانشگاه علوم و فنون
دریایي خرمشهر 6-7 ،بهمن .1395
 .20خدیجه كرد ،هیوا علميزاده ،حکیمه امانيپور" ،مدلسازی نوسان آبهای زیرزميني در ارتباط با
ژئومورفولوژی دشت دزفول‐اندیمشک" ،سومین كنفرانس بینالمللي مهندسي محیطزیست ،تهران 15 ،اسفند .1395
 .21مرجان سعیدي ،حکیمه امانيپور ،صدیقه بطالبلوئي ،مهدي موميپور" ،کاربرد روش بولين در مكانیابي دفن
پسماندهای جامد حفاری ميدان نفتي مارون" ،سي و ششمین گردهمایي و سومین كنگره بینالمللي تخصصي علوم
زمین ،تهران 15 ،اسفند.1396 ،
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 .22مرجان سعیدي ،حکیمه امانيپور ،صدیقه بطالبلوئي ،مهدي موميپور" ،مكانیابي پسماندهای جامد حفاری با
استفاده از روش ( Fuzzy-AHPمطالعه موردی :ميدان مارون) " ،سي و ششمین گردهمایي و سومین كنگره
بینالمللي تخصصي علوم زمین ،تهران 15 ،اسفند.1396 ،
 .23طاهره صالحي سرآسیاب ،صدیقه بطالبلوئي ،حکیمه امانيپور" ،زمينشناسي پزشكي منطقه دهدشت با تأکيد بر
جایگاه زمينشناسي در اختالالت تيروئيد" ،سومین همایش بینالمللي و بیست و یکمین همایش ملي بهداشت محیط،
زنجان 7 ،اسفند.1397 ،

 .4-3مقاالت ارائهشده در مجالت داخلي
 .1مرضیه كاله كج ،صدیقه بطالبلوئي ،حکیمه امانيپور ،سروش مدبري " ،بررسي غلظت آرسنيک در نمونههای برنج
و دوز ورودی به انسان در منطقه ميداوود ،خوزستان " ،مجله سالمت و محیط زیست ،دوره نهم ،شماره چهارم،
ص .(ISC) 1395 ،544-537
 .2مرضیه كاله كج ،صدیقه بطالبلوئي ،حکیمه امانيپور ،سروش مدبري" ،ارزیابي ریسک سالمتي آرسنيک در منابع
آب آشاميدني و آبياری و برنج منطقه ميداوود در استان خوزستان" ،مجله تحقیقات نظام سالمت ،سال سوم،
شماره  ،2ص .(ISC) 1396 ،296-292
 .3مریم صفربیرانوند ،حکیمه امانيپور ،صدیقه بطالبلوئي ،كمال غانمي ،بهروز ابراهیمي" ،بررسي هيدروژئوشيمي منابع
آب زیرزميني دشت مرکزی لرستان" ،مهندسي منابع آب ،دوره  ،12شماره  - 40شماره پیاپي  ،1بهار  ،1398صفحه
.(ISC) 51-60
.4

صدیقه آقابکي آلوقره ،صدیقه بطالبلویي ،حکیمه امانيپور ،كامران گرایش" ،دستيابي زیستي جيوه در رسوبات خوریات

پتروشيمي و جعفری ،بندر امام" ،فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط زیست ،در دست چاپ )،(ISC
.10.22034/jest.2020.28123.3704
 .5صدیقه آقابکي آلوقره ،صدیقه بطالبلویي ،حکیمه امانيپور ،كامران گرایش ،بررسي غلظت جيوه در رسوبات خورموسي

(خوریات پتروشيمي و جعفری ،بندرامام)" ،مطالعات علوم محیط زیست ،در دست چاپ ).(ISC
 .6طاهره صالحي سرآسیاب ،صدیقه بطالبلوئي ،حکیمه امانيپور" ،زمين شيمي و زیستدسترسپذیری عنصر ید در آب

و خاک منطقه دهدشت ،استان کهگيلویه و بویراحمد" ،مطالعات علوم محیط زیست ،دوره  ،4شماره  ،1398 ،2صفحه
.(ISC) 1299-1306
 .7سارا رشنودي ،صدیقه بطالبلوئي ،حکیمه امانيپور ،محمدرضا كتابداري" ،بررسي غلظت فلوئور در منابع آبهای

آشاميدني و خطر احتمالي آن بر ساکنين منطقه سوری ،لرستان" ،فصلنامه یافته ،سال بیست و یکم شماره ،1398 ،3
.(ISC) 76-85
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 .9-3طرحهای پژوهشی
 .1ارزیابی پتروفیزیکی مخازن بهوسیله روشهای آماری ،همکار طرح ،1389 ،سازمان متقاضی :دانشگگاه آزاد اسگیمی وا گد
امیدیه
 .2زونبندی پیشرفته زمینشناسی بهمنظور افزایش بهرهوری از میادین نفتی ایران با استفاده از آنالیز موجک ،همکار طگرح،
 ،1390سازمان متقاضی :دانشگاه آزاد اسیمی وا د امیدیه.
 .3مدلسازی زمینآماری خصوصیات ژئومکانیکی سنگ مخزن ،همکار طرح ،1390 ،سازمان متقاضی :دانشگاه آزاد اسگیمی
وا د امیدیه.
 .4مدلسازی شاخص بهرهدهی سنگ مخزن آسماری با استفاده از روشهگای زمینآمگاری و شگهکه عصگهی ،مجگری طگرح،
 ،1397سازمان متقاضی :دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
.5

تخمین نفت ذخیره درجای مخزن با استفاده از مدلسازی سه بعدی زمینآماری (مطالعه مگوردی یکگی از میگادین نفتگی
فیت قاره ،جنوب ایران) ،مجری طرح ،در ال اجرا ،سازمان متقاضی :دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
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