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 سوابق آموزشي – 2
 سال خاتمه سال شروع نام دانشگاه گرايش –رشته  يليمقطع تحص

 18/9/86 1/11/82 سيستان و بلوچستان زمين شناسي  کارشناسي

کارشناسي 

 ارشد

 زمين شناسي مهندسي

 )ژئوتكنيک(
 6/6/90 1/11/87 تهران دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

 (92نعتي مالک اشتر تهران )سالدانشگاه صروزانه  5 ي مشهد وروزانه دانشگاه فردوس 6 کسب رتبه دکتری

 یاماهواره ریآباد )شمال غرب زاهدان( با استفاده از تصاومنطقه نصرت 1:50000نقشه  هيته عنوان پروژه کارشناسي 

 ودهای منطقه کمرتأثير پارامترهای زمين شناسي مهندسي بر ناپایداری شيب عنوان پروژه کارشناسي ارشد 

 

 )تدريس دروس كارشناسي يا كارشناسي ارشد(زشيسوابق آمو - 3
 نام مؤسسه یا دانشگاه سال تحصيلي مقطع نام درس ردیف

 دانشگاه پيام نور طبس 93-92 کارشناسي مهندسيزمين شناسي  1

 دانشگاه پيام نور طبس 93-92 کارشناسي زمين شناسي سنجش ازدوردر 2

  دانشگاه پيام نور طبس 93-92 ارشناسيک وژی(ئولروژهيد) زیرزميني آب های 3

 دانشگاه پيام نور طبس 93-92 کارشناسي آب شناسي کاربردی 4

 دانشگاه پيام نور طبس 93-92 کارشناسي کاربردی  مهندسيزمين شناسي  5

 سوابق پژوهشي  - 4
 جي:خلي و خارايشهاي داارها و هممقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخلي و خارجي و يا كنفرانسها و سمين

سال  نام مجله يا كنفرانس عنوان مقاله رديف

 انتشار

نام نويسندگان به ترتيب ذكر 

 شده در مقاله

1 

 يروانيو اثر آن بر ش يلرزه احتمال نيشتاب زم نهيشيب

)شمال استان  کيناميكمرود به روش شبه د يروستا

 سمنان(

 انيرفاش يمرتض - بياد مداح ۱۳۹۵ يمهندس يشناس نيفصلنامه زم

 در شهر بهاباد هايروانيشي و تحليل پايداري سازهيشب 2
همايش و نشست تخصصي مديريت 

 شهري و توسعه پايدار

ارديبهشت 

1392 

احمد اديب، اكرم كوثري، 

 معصومه زارع، مرتضي اشرفيان

3 

 يهايروانيش يداريبر ناپا بيپاشنه ش ياثر تنش رو

 يخاك

 مرود(ك يروستا ي)مطالعه مورد

 يشناس نيكنفرانس زم نيمهفت

 رانيا ستيزطيو مح يمهندس

 شاهرود يصنعت دانشگاه

 وريشهر

1390 

دكتر احمد ، انياشرف يمرتض

 يشعاع نياءالديدكتر ض، بياد

4 
هاي كرتاسه پسين شمال غرب بيوستراتيگرافي نهشته

 آبادنصرتزاهدان، منطقه 

سومين همايش معدن و علوم 

واحد  اد اسالميانشگاه آزوابسته د

 طبس

اسفند 

1386 
 مرتضي اشرفيان، عليرضا پروانه
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 :فعاليت ها  - 5

 كارفرما نام طرح رديف

سال 

اجراي 

 طرح

 سمت در طرح

1 

و  کیژئوتکن ک،یزیمطالعات ژئوف

روستا در خراسان  ۱5 یمقاوم ساز

 یشمال

 - یمسکن خراسان شمال ادیبن

مشاور  نیمهندس شرکت

 انیرانیاساخت  نیزم

۹8-

۹۹ 
 همکار

در خطر روستا  15طالعات معضو اصلي در در این پروژه 

 بوده ام. لرزهزمين لغزش، سيل و زمين 

 چند طراحي مكانيابي و ،مرتبطسازه ای تهيه نقشه های 

و غيره از  ، کانال انتقال آبوار سيل بند بتونيتر دیصد م

 در این پروژه بوده است.جمله اقدامات اینجانب 

2 

و  يآبراهه ا ييايميژئوش ييجو يمطالعات پ

و  يدر دو محدوده معصب نيسنگ يكان

 قائن(-شمال فردوس )پهنه فردوس

اد معدني شركت تهيه و توليد مو

 – ايريتيکت ركش –ايران 

  آيمکو شركت

98-

99 

 همکار

 یشبكه نمونه بردار نهيبهطراحي تهيه طرح اکتشاف و 

 نمونه 600برداشت و  ،نيسنگ يو کان یآبراهه ا یيايميژئوش

 کيلومتر مربع 100دو پهنه  کاني سنگين و ابراهه ای در

 انجام داده ام.

3 

 ينمونه بردار ييجو يمطالعات پ

در  نيسنگ يو كان يهه اآبرا ييايميژئوش

 گليمحدوده سار

شركت تهيه و توليد مواد معدني 

 – ايريتيکشركت  –ايران 

  مکوآي شركت

98 

 همکار

 یشبكه نمونه بردار نهيبه يطراحو  تشافتهيه طرح اک

 گلیدر محدوده سار نيسنگ يو کان یآبراهه ا یيايميژئوش

 ام.انجام دادهخراسان شمالي 

4 
 پلي متال معدنطالي اكتشاف  مشاور

 سينقان
 98 ييفشرآقاي 

 مجري

متر  500 تحليلجانمایي و  طراحي  مشاوره و در این پروژه

RC است. شدهام انج غزه گيریمتر م 150 و 

5 
 شركت – ديشركت پارس اكس ديعب يوسرب و راكتشاف 

 كربن يكان

۹7-

۹8 

 کارشناس شرکت

6 
 شركت – ديشركت پارس اكس اكتشاف خاک نسوز چاه رخنه

 كربن يكان

 کارشناس شرکت 97

7 

ميني جهت كنترل ه بردراي زعمليات نقش

معدن طال، ايستگاه هاي نقشه برداري سه 

 مس و آهن كوه دم

د معدني شركت تهيه و توليد موا

 شركت خصوصصي –ايران 

 

97 

 مجري

 ميزانبا هدف تعيين نقشه برداری مطالعات این پروژه در 

جود در محدوده معدني و یک پارچه خطای ایستگاه های مو

با تجهيزات شخصي خودم انجام شده سازی ایستگاه ها 

 .است

8 

افي به شناسي توپو گر تهيه نقشه زمين

 2فلورين  ومتر مربع معدنكيل 7/6 مساحت

 مهدي طبسكمر 

توسعه و سرمايه گذاري  شركت

 معدن طبس –نور 
97 

 مجري

با استفاده از تصاویر ماهواره ای، تهيه نقشه زمين شناسي 

 .قيق نقشه برداریساخت ایستگاه د ی زميني وبرداشت ها

 چاه رخنهزغال سنگ معدن  9
شركت  –اكسيد پارس شركت 

 كاني كربن

97-

96 

 دفتر فنيئول اكتشاف و سم

در این شرکت مسئول حفاری و کار های مرتبط با زمين 

در این بازه تهيه یک نقشه زمين  .بودمشناسي و اکتشاف 

يه جود و داده های زميني، تهشناسي با توجه به اطالعات مو

 کنترل نقشه های هيپسومتری ودیتا بيس گمانه ها، 

 ن و پروفيل هایه پالتهيو  کروالسيون الیه های زغال

ی دیتابيس توليد، فروش، اکتشاف و ، راه اندازمربوطه

 استخراج معدن از فعاليت های اینجانب بوده است.

10 
زون چهار، هفت و هشت يال شمالي معدن 

 زغال سنگ پروده 

-شركت زغال سنگ طبس 

-ان شركت ذوب آهن اصفه

 ذوب آهنكت پويش معادن شر

93-

95 

 ير زمينين شناسي معدن زمسئول واحد زمي

-نقشه بردار و زمين وع پروژه به عنواندر این شرکت از شر

ث احداشناس هدایت نه دهانه تونل را به عهده گرفتم. 

ایستگاه نقشه برداری با تجهيات شخصي در  15حدود 
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با  معدني از قبيل وینچ و نوار نقالهنصب تجهيزات  محدوده و

بود انجام  اختيار من شرکت که در ت نقشه برداریجهزات

مسئوليت  فقط به تدریج، با گسترش کار نقشه بردرای. دماد

را بر عهده پيشروی و طراحي ضمن واحد زمين شناسي 

 گرفتم.

طراحي اصالح  ،قدیمي مارپيچکروالسيون گمانه های 

تهيه و  ری اینجانب،کاروز های  نمشاور در اوليشرکت 

از جمله  تونل ي دروناکتشافحفاری دستگاه ری بكارگي

 است.آن مستند ده است که نتایج اینجانب بواقدامات 

استخدام  ومدیریت جدید شرکت و معدن با سفانه االبته مت

و تغيير معدن  ه شرایطابقه اما نا آشنا ببا سزمين شناس 

شرکت اوليه به طرح اصلي معدن  سنگيتونل چهار شيب 

  .ردرقم خوتعطيلي این معدن  وژه وشكست پر ،مشاور

11 

ي و توپوگرافي معدن شناسنيزمتهيه نقشه 

كال شور طبس به مساحت  سنگزغال

 هکتار 2500ريبي تق

-پرديس صدرپاژ  معدنيگروه 

 آقاي چو ان يي سوي
94 

 مجري

و شناسي و توپوگرافي منطقه در این پروژه تهيه نقشه زمين

ه رداشت و ترسيم بر عهديزان زغال و باطله، بورد مبرآ

 GISو  CADها در محيط بوده است. تهيه نقشه باینجان

 بوده است.

12 

 

ضي كشاورزي به تهيه نقشه كاداستر ارا

 هکتار 2000ش از يمساحت ب
 94 جهاد كشاورزي طبس

 مجري

های کاداستر بر عهده برداشت و تهيه نقشهدر این پروژه 

 GISو  CADحيط ها در موده است. تهيه نقشهاینجانب ب

 بوده است.

13 

ي شناسنيزمي توپوگرافي، هانقشههيه ت

سطحي، تراز ساختاري )هيپسومتري(، 

ي هانقشهو  هاهيالمق ي عهانقشه

منطقه چاه  سنگزغالتخراجي معدن اس

 رخنه طبس. 

 93 شركت پارس اكسيد

 مجري

طراحي، برآورد  ،در این پروژه مسئوليت برداشت زميني

هده این جانب ع بر دشدهيق یهانقشهيه به همراه ته احجام

 بوده است.

14 
تعيين حريم رودخانه هاي محدوده 

  1:200قشه شهرستان طبس و تهيه ن
 93 رستان طبسشهرداري شه

 مجري

 تفسيربرداشت زميني به همراه مسئوليت  پروژهدر این  

 است. اینجانببر عهده های هوایي و ماهواره ای عكس

15 
معدن  يليگزارش اكتشاف تکم هيحالاص

 (شمال غرب بهاباد) سنگ ثامنزغال
 همکار 93 ينيدحسيدرضاسيآقاي س

16 

تهيه نقشه زمين شناسي و توپوگرافي 

زغال سنگ كال شور طبس به عدن م

 هکتار 15مساحت تقريبي 

-پاژ گروه معدني پرديس صدر

 آقاي چو ان يي سوي
93 

 مجري

و ه شناسي و توپوگرافي منطقينژه تهيه نقشه زمدر این پرو

حفر ترانشه، برداشت و  به همراهد ميزان زغال و باطله برآور

ژه با کشف در این پرو هده اینجانب بوده است.ترسيم بر ع

 گرفت.جان  ال تعطيلدر حمعدن ذخيره جدید 

17 

ها با بنادر و اسکله يابينو مکا يپهنه بند

 سواحل يکيژئوتکن يهايتوجه به بررس

 خزر يايدر

ش هبردي ارترا ييايدر يروين

 رانيا ياسالم يجمهور
91-92 

 مجري

و زمين شناسي  GISور و علم سنجش از د پروژهدر این 

  مهندسي به کار برده شده است.

18 
-آهن اردكانخطه راهدو  انتيوارپروژه 

 چادرملو

 -رانيا ياسالم يآهن جمهورراه

 -يفن يهاكل خط و سازه اداره
وسعه و ساختمان شركت ت

 راه)توسار(

90-91 

جانشين مدير رست گروه نقشه برداري و سپس سرپ

 .فني كارگاه

ابتدا اینجانب سرپرست سه اکيپ نقشه برداری در این پروژه 

ارگاه بوده؛ عالوه بر طراحي یر فني در کو سپس جانشين مد

و ساخت نرم افزار هایي مثل محاسبه نرخ پيشروی و 

م ، ساخت نرار رفته در تونل و مسير راهمحاسبه مصالح به ک
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طراحي هندسي و نظارت بر ير، افزار انبارداری، طراحي مس

متر و شروع  120اجرای سه پل به طول تقریبي هر کدام 

 نب بوده است.عهده اینجا دهانه دوم تونل بر

شناسي مهندسي همچنين در این پروژه برداشت های زمين

ومتي توده سنگ مثل های مقاو سپس محاسبه پارامتر

RMR  و Q  م که نتایج پایداری تونل ارائه داده ا و تحليل

 بسيار جالب و موفقيت آميزی به دنبال داشت.

19 

 

 يهاگزارش پايان عمليات اكتشاف خاک

 خور شمال شرق يعتصن
 91 يقدرت اهلل محمدآقاي 

 همکار

ایجاد راه  در این پروژه عالوه بر تهيه گزارش مسئوليت

 کار اکتشافيسينه و  هحفر ترانش  ،حفر گمانه ،سيدستر

تهيه  ،نمونه برداری و انجام آزمایشات ، برداشت و ترسيم

و مدل سازی معدني،  نقشه توپوگرافي و زمين شناسي

بر  کانسار يو قطع ياحتمال رهيذخ نيتخم ن وطراحي معد

 عهده اینجانب بوده است.

20 
ي خاكي شمال هايروانيشپايدار سازي 

 استان سمنان

 -تان سمنانبنياد مسکن اس

و  يشناس نيزم قاتيمركز تحق

 كاو نيزم ستيزطيمح

89-

90 

 همکار

زمين ای در زمينه گستردهصحرایي در این پروژه مطالعات 

ای، تعيين بيشينه شتاب لرزهو  ی منطقههاگسل لغزش،

 مطالعات هيدرولوژی منطقه بر عهده اینجانب بوده است.

مایشات و نمونه گيری و تعيين نوع آزهمچنين حفاری 

ات همچنين طراحي چندین ها و آزمایشکنترل کيفي نمونه

 250دیوار حائل وزني و گابيون در مجموع به طول تقریبي 

 ب بوده است.بر عهده اینجان متر

21 
بررسي مخاطرات پيراموني تعدادي از 

 روستاهاي استان خراسان شمالي

 -بنياد مسکن خراسان شمالي
 و يشناس نيزم قاتيمركز تحق

 كاو نيزم تسيزطيمح

89-

90 

 همکار

نمونه گيری و  ین پروژه مطالعات صحرایي حفر گمانهدر ا

اینجانب های تحليل نتایج آزمایشات از فعاليتمدل سازی و 

 ه است.بود

22 
مکان يابي و مطالعات زمين شناسي 

 مهندسي سايت پسمانگور انارک

ز مرك -سازمان انرژي اتمي

و  يشناس نيزم قاتيتحق

 كاو نيمز ستيزطيمح

89-

90 

 همکار

پروژه مطالعه و بررسي نتایج حاصل از آزمایشات در این 

ژئوتكنيكي )فيزیكي و مقاومتي( و همچنين مدل سازی و 

اری فضاهای زیر زميني بر عهده اینجانب بوده پاید تحليل

  است.

23 

ي فيزيکي و ديناميکي هايژگيوتشخيص 

ر راي كاهش ريسک زلزله در شهخاک ب

 يزد تانميبد اس

 يسازمان مسکن و شهرساز

 نيزم قاتيمركز تحق -زدياستان 

 كاو نيزم ستيزطيو مح يشناس

90 
 همکار

  زمایشگاهيی نمونه های آمطالعه بر رو

24 
ي شهر الرزهريز پهنه بندي ژئوتکنيک 

 اردكان يزد

 يسازمان مسکن و شهرساز

شاور مهندسين م-زدياستان 

 زمين ساخت ايرانيان

90 
 همکار

 عه بر روی نمونه های آزمایشگاهيطالم

25 
بررسي ژئوتکنيکي سايت كاركنان 

 استانداري يزد

 يسازمان مسکن و شهرساز

ن مشاور مهندسي -زدين استا

 زمين ساخت ايرانيان

89 
 همکار

 مطالعه بر روی نمونه های آزمایشگاهي

26 

ي، طراحي، اربردنقشهي، ابيمطالعات مکان

ت، شبکه فال، آسخاكي براورد عمليات

مجتمع متره و برآورد مالي  زهکشي،

 21به مساحت تقريبي  ديهوک يدامدار

قال و و همچنين راه ارتباطي، انت هکتار

  ضيع آبشبکه تو

 طبس -جهاد كشاورزي يزد
89-

87 

 مجري طرح

با توجه به تجربياتي که در کار قبلي کسب شد این کار نيز 

 موفقيت به سر انجام رسيد.با 
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27 

ي، طراحي، بردارنقشهي، ابيمکانات مطالع

، آسفالت، شبکه براورد عمليات خاكي

مجتمع متره و برآورد مالي و  زهکشي

 20حت تقريبي به مسااصفهک  يدامدار

و همچنين راه ارتباطي، انتقال و هکتار 

  شبکه توضيع آب

 طبس -جهاد كشاورزي يزد
89-

87 

 طرح مجري

در همچنين و  کار قبلي تجربياتبا توجه به تخصص و 

نقشه برداری و راه سازی داشتم انتقال آب، زمينه مشاوره 

 این پروژه را به سر انجام رساندم.

28 

ي، طراحي، بردارنقشه، يابيعات مکانمطال

، آسفالت، شبکه براورد عمليات خاكي

مجتمع  متره و برآورد مالي زهکشي،

 20مساحت تقريبي  بهكريت  يدامدار

 هکتار 

 87 طبس -يزدزي هاد كشاورج

 همکار

این پروژه با همكاری کادر جهاد کشاورزی طبس و با 

 .امكانات محدود انجام شد

29 
خط  يبردارو نقشه يابيريمطالعات مس

 در چندين روستاي طبس انتقال آب

 -آب و فاضالب روستايي يزد

 طبس

86-

90 
 مجري طرح

29 

آباد منطقه نصرت 1:50000نقشه  هيته

 ريبا استفاده از تصاو ان(غرب زاهد )شمال

در مورد  يقاتيو انجام تحق ياماهواره

 يهاگسل يسازانيو نما هيناح کيتکتون

 بار نياول يه براپنهان منطق

 دانشگاه سيستان و بلوچستان
85-

86 

 كارشناسي نامهانيپابخشي از 

فزار هایي که در در پایان نامه کار شناسي سعي کردن نرم ا

ه بودم به اجرا بگزارم. مثل نرم وختتحصيل آم طول دوران

 Arcو  Ilwisاز قبيل   GISافزار های سنجش از دور و 

View 

29 
منطقه ده  يژژئومورفولو 1:50000نقشه  هيته

 سلم )جنوب نهبندان(
 83 دانشگاه سيستان و بلوچستان

 همکار

وایي و نرم افزار هایي های هدر این پروژه با استفاده از عكس

 نجام گرفت.ا Arc Viewن هچو

 

 هاي تخصصي:دوره

 محل برگزاري نام دوره رديف
 برگزاريسال 

 دوره
 شرح

1 
The JORC Coode 

 

سعه و سازمان تو

معادن و نوسازي 

 صنايع ايران و

سازمان نظام مهندسي 

 معدن استان تهران

 ک جهت ارائه مستندات اكتشافآشنايي با كد جر 17/07/96

2 
زرگ ب مين شناسيتهيه نقشه هاي ز

 مقياس

نظام مهندسي معدن 

 استان خراسان جنوبي
01/02/96 

ي سشنانيزمي هانقشهدر زمينه تهيه  نظرتبادلآشنايي و 

 رتبه نظام مهندسي معدن ارتقاءهمچنين  و سنگزغال

3 
مسئول بازرسي ايمني و بهداشت 

 در معادن

ن آموزش فني و سازما

 اي كشورحرفه
08/04/95 

داشت در معادن به خصوص معادن بهايمني و  آشنايي با

 .سنگزغالي نيرزميز

 MGE203اتوكد پيشرفته كد  4
 معدن مهندسي نظام

 نوبيج خراسان استان
 رتبه نظام مهندسي معدن ارتقاءجهت  24/05/94

5 

روز در  30دوره كارآموزي به مدت 

سنگ ن زغالطرح تجهيز معاد

 طبس

معادن زغال سنگ 

 پروده طبس
 84ان تابست

ها؛ در مورد وره ضمن آشنايي با محيط كار و نيازمنديد اين

سنگ، نقشه برداري در معادن ايمني در معادن زغال

شناسي و معدن در كاربرد زمينو به طور كلي زيرزميني 

هاي اكتشاف سطحي و سنگ مثل: آشنايي با روشمعادن زغال

برداشت و رسطحي، نمونه برداري از ترانشه و تونل يا نحوه زي

سيم مقاطع زمين شناسي گمانه، ترانشه، تونل كسب و تر

 زمينه ساز فعاليت هاي بعدي اينجانب شده است.

 


