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 - 1مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي :مرتضي اشرفيان

وضعيت تأهل :متأهل

آدرس :طبس -زیبا شهر – امام حسين یک

سال تولد63/12/11 :

09134500488

تلفن تماس:

وضعيت نظام وظيفه :دارای کارت پایان خدمت

آدرس الكترونيكيAshrafian.m@Gmail.com:

 – 2سوابق آموزشي
مقطع تحصيلي

رشته – گرايش

نام دانشگاه

سال شروع

سال خاتمه

کارشناسي

زمين شناسي

سيستان و بلوچستان

82/11/1

86/9/18

کارشناسي
ارشد

زمين شناسي مهندسي
(ژئوتكنيک)

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

87/11/1

90/6/6

دکتری

کسب رتبه  6روزانه دانشگاه فردوسي مشهد و  5روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر تهران (سال)92

عنوان پروژه کارشناسي

تهيه نقشه  1:50000منطقه نصرتآباد (شمال غرب زاهدان) با استفاده از تصاویر ماهوارهای

عنوان پروژه کارشناسي ارشد

تأثير پارامترهای زمين شناسي مهندسي بر ناپایداری شيبهای منطقه کمرود

 - 3سوابق آموزشي(تدريس دروس كارشناسي يا كارشناسي ارشد)
ردیف

نام درس

مقطع

سال تحصيلي

نام مؤسسه یا دانشگاه

1

زمين شناسي مهندسي

کارشناسي

92-93

دانشگاه پيام نور طبس

2

سنجش ازدوردر زمين شناسي

کارشناسي

92-93

دانشگاه پيام نور طبس

3

آب های زیرزميني (هيدروژئولوژی)

کارشناسي

92-93

دانشگاه پيام نور طبس

4

آب شناسي کاربردی

کارشناسي

92-93

دانشگاه پيام نور طبس

5

زمين شناسي مهندسي کاربردی

کارشناسي

92-93

دانشگاه پيام نور طبس

 - 4سوابق پژوهشي
مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخلي و خارجي و يا كنفرانسها و سمينارها و همايشهاي داخلي و خارجي:
رديف

عنوان مقاله

نام مجله يا كنفرانس

سال

نام نويسندگان به ترتيب ذكر

انتشار

شده در مقاله

بيشينه شتاب زمين لرزه احتمالي و اثر آن بر شيرواني
1

روستاي كمرود به روش شبه ديناميک (شمال استان

فصلنامه زمين شناسي مهندسي

۱۳۹۵

احمد اديب  -مرتضي اشرفيان

سمنان)
2

3

4

شبيهسازي و تحليل پايداري شيروانيها در شهر بهاباد

همايش و نشست تخصصي مديريت

ارديبهشت

احمد اديب ،اكرم كوثري،

شهري و توسعه پايدار

1392

معصومه زارع ،مرتضي اشرفيان

شهريور

مرتضي اشرفيان ،دكتر احمد

1390

اديب ،دكتر ضياءالدين شعاعي

اثر تنش روي پاشنه شيب بر ناپايداري شيروانيهاي

هفتمين كنفرانس زمين شناسي

خاكي

مهندسي و محيطزيست ايران

(مطالعه موردي روستاي كمرود)

دانشگاه صنعتي شاهرود

بيوستراتيگرافي نهشتههاي كرتاسه پسين شمال غرب
زاهدان ،منطقه نصرتآباد

سومين همايش معدن و علوم
وابسته دانشگاه آزاد اسالمي واحد
طبس

اسفند
1386

مرتضي اشرفيان ،عليرضا پروانه
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 - 5فعاليت ها:
سال
نام طرح

كارفرما

رديف

مطالعات ژئوفیزیک ،ژئوتکنیک و
مقاوم سازی  ۱5روستا در خراسان
شمالی

بنیاد مسکن خراسان شمالی -
شرکت مهندسین مشاور
زمین ساخت ایرانیان

مطالعات پي جويي ژئوشيميايي آبراهه اي و

شركت تهيه و توليد مواد معدني

كاني سنگين در دو محدوده معصبي و

ايران – شركت ايريتيک –

شمال فردوس (پهنه فردوس-قائن)

شركت آيمکو

اجراي

سمت در طرح

طرح

1

-۹8
۹۹

همکار
در این پروژه عضو اصلي در مطالعات  15روستا در خطر
زمين لغزش ،سيل و زمين لرزه بوده ام.
تهيه نقشه های سازه ای مرتبط ،مكانيابي و طراحي چند
صد متر دیوار سيل بند بتوني ،کانال انتقال آب و غيره از
جمله اقدامات اینجانب در این پروژه بوده است.
همکار

2

مطالعات پي جويي نمونه برداري
3

ژئوشيميايي آبراهه اي و كاني سنگين در
محدوده ساريگل

4

5
6

9899

همکار

شركت تهيه و توليد مواد معدني
ايران – شركت ايريتيک –

98

شركت آيمکو

مشاور اكتشاف طالي معدن پلي متال
سينقان
اكتشاف سرب و روي عبيد

تهيه طرح اکتشاف و طراحي بهينه شبكه نمونه برداری
ژئوشيميایي آبراهه ای و کاني سنگين در محدوده ساریگل
خراسان شمالي انجام دادهام.
مجري

آقاي شريفي

98

در این پروژه مشاوره و طراحي جانمایي و تحليل  500متر
 RCو  150متر مغزه گيری انجام شده است.

شركت پارس اكسيد – شركت

-۹7
۹8

کارشناس شرکت

شركت پارس اكسيد – شركت

97

كاني كربن
اكتشاف خاک نسوز چاه رخنه

تهيه طرح اکتشاف و طراحي بهينه شبكه نمونه برداری
ژئوشيميایي آبراهه ای و کاني سنگين ،و برداشت  600نمونه
کاني سنگين و ابراهه ای در دو پهنه  100کيلومتر مربع
انجام داده ام.

کارشناس شرکت

كاني كربن
مجري

7

عمليات نقشه بردراي زميني جهت كنترل

شركت تهيه و توليد مواد معدني

ايستگاه هاي نقشه برداري سه معدن طال،

ايران – شركت خصوصصي

97

مس و آهن كوه دم
تهيه نقشه زمين شناسي توپو گرافي به
8

مساحت  6/7كيلومتر مربع معدن فلورين 2
كمر مهدي طبس

شركت توسعه و سرمايه گذاري
نور – معدن طبس

در این پروژه مطالعات نقشه برداری با هدف تعيين ميزان
خطای ایستگاه های موجود در محدوده معدني و یک پارچه
سازی ایستگاه ها با تجهيزات شخصي خودم انجام شده
است.
مجري

97

تهيه نقشه زمين شناسي با استفاده از تصاویر ماهواره ای،
برداشت های زميني و ساخت ایستگاه دقيق نقشه برداری.
مسئول اكتشاف و دفتر فني

9

10

معدن زغال سنگ چاه رخنه

زون چهار ،هفت و هشت يال شمالي معدن
زغال سنگ پروده

شركت پارس اكسيد – شركت

97-

كاني كربن

96

شركت زغال سنگ طبس -
شركت ذوب آهن اصفهان -
شركت پويش معادن ذوب آهن

در این شرکت مسئول حفاری و کار های مرتبط با زمين
شناسي و اکتشاف بودم .در این بازه تهيه یک نقشه زمين
شناسي با توجه به اطالعات موجود و داده های زميني ،تهيه
دیتا بيس گمانه ها ،کنترل نقشه های هيپسومتری و
کروالسيون الیه های زغال و تهيه پالن و پروفيل های
مربوطه ،راه اندازی دیتابيس توليد ،فروش ،اکتشاف و
استخراج معدن از فعاليت های اینجانب بوده است.
مسئول واحد زمين شناسي معدن زير زميني

9395

در این شرکت از شروع پروژه به عنوان نقشه بردار و زمين-
شناس هدایت نه دهانه تونل را به عهده گرفتم .احداث
حدود  15ایستگاه نقشه برداری با تجهيات شخصي در
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محدوده و نصب تجهيزات معدني از قبيل وینچ و نوار نقاله با
تجهزات نقشه برداری شرکت که در اختيار من بود انجام
دادم .با گسترش کار نقشه بردرای ،به تدریج فقط مسئوليت
واحد زمين شناسي و طراحي ضمن پيشروی را بر عهده
گرفتم.
کروالسيون گمانه های مارپيچ قدیمي ،اصالح طراحي
شرکت مشاور در اولين روز های کاری اینجانب ،تهيه و
بكارگيری دستگاه حفاری اکتشافي درون تونل از جمله
اقدامات اینجانب بوده است که نتایج آن مستند است.
البته متاسفانه با مدیریت جدید شرکت و معدن و استخدام
زمين شناس با سابقه اما نا آشنا به شرایط معدن و تغيير
شيب چهار تونل سنگي اصلي معدن به طرح اوليه شرکت
مشاور ،شكست پروژه و تعطيلي این معدن رقم خورد.
مجري
تهيه نقشه زمينشناسي و توپوگرافي معدن
11

زغالسنگ كال شور طبس به مساحت
تقريبي  2500هکتار

گروه معدني پرديس صدرپاژ -
آقاي چو ان يي سوي

94

در این پروژه تهيه نقشه زمينشناسي و توپوگرافي منطقه و
برآورد ميزان زغال و باطله ،برداشت و ترسيم بر عهده
اینجانب بوده است .تهيه نقشهها در محيط  CADو GIS
بوده است.
مجري

12

تهيه نقشه كاداستر اراضي كشاورزي به
مساحت بيش از  2000هکتار

جهاد كشاورزي طبس

94

در این پروژه برداشت و تهيه نقشههای کاداستر بر عهده
اینجانب بوده است .تهيه نقشهها در محيط  CADو GIS
بوده است.

تهيه نقشههاي توپوگرافي ،زمينشناسي

مجري

سطحي ،تراز ساختاري (هيپسومتري)،
13

نقشههاي عمق اليهها و نقشههاي

شركت پارس اكسيد

93

استخراجي معدن زغالسنگ منطقه چاه
رخنه طبس.
14

15

تعيين حريم رودخانه هاي محدوده
شهرستان طبس و تهيه نقشه 1:200
اصالحيه گزارش اكتشاف تکميلي معدن
زغالسنگ ثامن (شمال غرب بهاباد)

در این پروژه مسئوليت برداشت زميني ،طراحي ،برآورد
احجام به همراه تهيه نقشههای قيدشده بر عهده این جانب
بوده است.
مجري

شهرداري شهرستان طبس

93

آقاي سيدرضاسيدحسيني

93

در این پروژه مسئوليت برداشت زميني به همراه تفسير
عكسهای هوایي و ماهواره ای بر عهده اینجانب است.
همکار
مجري

تهيه نقشه زمين شناسي و توپوگرافي
16

معدن زغال سنگ كال شور طبس به
مساحت تقريبي  15هکتار
پهنه بندي و مکانيابي بنادر و اسکلهها با

17

توجه به بررسيهاي ژئوتکنيکي سواحل
درياي خزر

گروه معدني پرديس صدرپاژ -
آقاي چو ان يي سوي

نيروي دريايي راهبردي ارتش
جمهوري اسالمي ايران

93

در این پروژه تهيه نقشه زمينشناسي و توپوگرافي منطقه و
برآورد ميزان زغال و باطله به همراه حفر ترانشه ،برداشت و
ترسيم بر عهده اینجانب بوده است .در این پروژه با کشف
ذخيره جدید معدن در حال تعطيل جان گرفت.
مجري

91-92

در این پروژه علم سنجش از دور و  GISو زمين شناسي
مهندسي به کار برده شده است.
سرپرست گروه نقشه برداري و سپس جانشين مدير

راهآهن جمهوري اسالمي ايران-
18

پروژه واريانت دو خطه راهآهن اردكان-

اداره كل خط و سازههاي فني-

چادرملو

شركت توسعه و ساختمان
راه(توسار)

فني كارگاه.
90-91

در این پروژه ابتدا اینجانب سرپرست سه اکيپ نقشه برداری
و سپس جانشين مدیر فني در کارگاه بوده؛ عالوه بر طراحي
و ساخت نرم افزار هایي مثل محاسبه نرخ پيشروی و
محاسبه مصالح به کار رفته در تونل و مسير راه ،ساخت نرم
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افزار انبارداری ،طراحي مسير ،طراحي هندسي و نظارت بر
اجرای سه پل به طول تقریبي هر کدام  120متر و شروع
دهانه دوم تونل بر عهده اینجانب بوده است.
همچنين در این پروژه برداشت های زمينشناسي مهندسي
و سپس محاسبه پارامترهای مقاومتي توده سنگ مثل
 RMRو  Qو تحليل پایداری تونل ارائه داده ام که نتایج
بسيار جالب و موفقيت آميزی به دنبال داشت.
همکار
19

گزارش پايان عمليات اكتشاف خاکهاي
صنعتي شمال شرق خور

آقاي قدرت اهلل محمدي

91

در این پروژه عالوه بر تهيه گزارش مسئوليت ایجاد راه
دسترسي ،حفر گمانه ،حفر ترانشه و سينه کار اکتشافي
برداشت و ترسيم  ،نمونه برداری و انجام آزمایشات ،تهيه
نقشه توپوگرافي و زمين شناسي و مدل سازی معدني،
طراحي معدن و تخمين ذخيره احتمالي و قطعي کانسار بر
عهده اینجانب بوده است.
همکار

20

21

پايدار سازي شيروانيهاي خاكي شمال
استان سمنان

بررسي مخاطرات پيراموني تعدادي از
روستاهاي استان خراسان شمالي

بنياد مسکن استان سمنان-
مركز تحقيقات زمين شناسي و
محيطزيست زمين كاو

بنياد مسکن خراسان شمالي-
مركز تحقيقات زمين شناسي و
محيطزيست زمين كاو

8990

در این پروژه مطالعات صحرایي گستردهای در زمينه زمين
لغزش،گسل های منطقه و تعيين بيشينه شتاب لرزهای،
مطالعات هيدرولوژی منطقه بر عهده اینجانب بوده است.
همچنين حفاری نمونه گيری و تعيين نوع آزمایشات و
کنترل کيفي نمونهها و آزمایشات همچنين طراحي چندین
دیوار حائل وزني و گابيون در مجموع به طول تقریبي 250
متر بر عهده اینجانب بوده است.
همکار

8990

در این پروژه مطالعات صحرایي حفر گمانه نمونه گيری و
مدل سازی و تحليل نتایج آزمایشات از فعاليتهای اینجانب
بوده است.
همکار

22

23

24

25

مکان يابي و مطالعات زمين شناسي
مهندسي سايت پسمانگور انارک

سازمان انرژي اتمي -مركز
تحقيقات زمين شناسي و
محيطزيست زمين كاو

تشخيص ويژگيهاي فيزيکي و ديناميکي

سازمان مسکن و شهرسازي

خاک براي كاهش ريسک زلزله در شهر

استان يزد -مركز تحقيقات زمين

ميبد استان يزد

شناسي و محيطزيست زمين كاو

ريز پهنه بندي ژئوتکنيک لرزهاي شهر
اردكان يزد
بررسي ژئوتکنيکي سايت كاركنان
استانداري يزد

8990

90

سازمان مسکن و شهرسازي
استان يزد-مهندسين مشاور

90

زمين ساخت ايرانيان
سازمان مسکن و شهرسازي
استان يزد -مهندسين مشاور

89

زمين ساخت ايرانيان

در این پروژه مطالعه و بررسي نتایج حاصل از آزمایشات
ژئوتكنيكي (فيزیكي و مقاومتي) و همچنين مدل سازی و
تحليل پایداری فضاهای زیر زميني بر عهده اینجانب بوده
است.
همکار
مطالعه بر روی نمونه های آزمایشگاهي
همکار
مطالعه بر روی نمونه های آزمایشگاهي
همکار
مطالعه بر روی نمونه های آزمایشگاهي

مطالعات مکانيابي ،نقشهبرداري ،طراحي،
براورد عمليات خاكي ،آسفالت ،شبکه
26

زهکشي ،متره و برآورد مالي مجتمع
دامداري ديهوک به مساحت تقريبي 21
هکتار و همچنين راه ارتباطي ،انتقال و
شبکه توضيع آب

جهاد كشاورزي يزد -طبس

8987

مجري طرح
با توجه به تجربياتي که در کار قبلي کسب شد این کار نيز
با موفقيت به سر انجام رسيد.

تاريخ1399/04/01 :

باسمه تعالی

صفحه 5 :از 5

مطالعات مکانيابي ،نقشهبرداري ،طراحي،
براورد عمليات خاكي ،آسفالت ،شبکه
27

مجري طرح

زهکشي و متره و برآورد مالي مجتمع

جهاد كشاورزي يزد -طبس

دامداري اصفهک به مساحت تقريبي 20

89-

با توجه به تخصص و تجربيات کار قبلي و همچنين در
زمينه مشاوره انتقال آب ،نقشه برداری و راه سازی داشتم
این پروژه را به سر انجام رساندم.

87

هکتار و همچنين راه ارتباطي ،انتقال و
شبکه توضيع آب
مطالعات مکانيابي ،نقشهبرداري ،طراحي،
براورد عمليات خاكي ،آسفالت ،شبکه
28

همکار
جهاد كشاورزي يزد -طبس

زهکشي ،متره و برآورد مالي مجتمع

این پروژه با همكاری کادر جهاد کشاورزی طبس و با

87

امكانات محدود انجام شد.

دامداري كريت به مساحت تقريبي 20
هکتار
29

مطالعات مسيريابي و نقشهبرداري خط

آب و فاضالب روستايي يزد-

86-

انتقال آب در چندين روستاي طبس

طبس

90

مجري طرح

تهيه نقشه  1:50000منطقه نصرتآباد

بخشي از پاياننامه كارشناسي

(شمال غرب زاهدان) با استفاده از تصاوير
29

دانشگاه سيستان و بلوچستان

ماهوارهاي و انجام تحقيقاتي در مورد
تکتونيک ناحيه و نمايانسازي گسلهاي

8586

پنهان منطقه براي اولين بار
29

تهيه نقشه  1:50000ژئومورفولوژي منطقه ده
سلم (جنوب نهبندان)

در پایان نامه کار شناسي سعي کردن نرم افزار هایي که در
طول دوران تحصيل آموخته بودم به اجرا بگزارم .مثل نرم
افزار های سنجش از دور و  GISاز قبيل  Ilwisو Arc
View
همکار

دانشگاه سيستان و بلوچستان

83

در این پروژه با استفاده از عكسهای هوایي و نرم افزار هایي
هچون  Arc Viewانجام گرفت.

دورههاي تخصصي:
رديف

نام دوره

محل برگزاري

سال برگزاري
دوره

شرح

سازمان توسعه و
1

The JORC Coode

نوسازي معادن و
صنايع ايران و

96/07/17

آشنايي با كد جرک جهت ارائه مستندات اكتشاف

سازمان نظام مهندسي
معدن استان تهران
2
3
4

تهيه نقشه هاي زمين شناسي بزرگ

نظام مهندسي معدن

مقياس

استان خراسان جنوبي

مسئول بازرسي ايمني و بهداشت

سازمان آموزش فني و

در معادن

حرفهاي كشور

اتوكد پيشرفته كد MGE203

نظام مهندسي معدن
استان خراسان جنوبي

96/02/01
95/04/08
94/05/24

آشنايي و تبادلنظر در زمينه تهيه نقشههاي زمينشناسي
زغالسنگ و همچنين ارتقاء رتبه نظام مهندسي معدن
آشنايي با ايمني و بهداشت در معادن به خصوص معادن
زيرزميني زغالسنگ.
جهت ارتقاء رتبه نظام مهندسي معدن
اين دوره ضمن آشنايي با محيط كار و نيازمنديها؛ در مورد
ايمني در معادن زغالسنگ ،نقشه برداري در معادن

دوره كارآموزي به مدت  30روز در
5

طرح تجهيز معادن زغالسنگ
طبس

معادن زغال سنگ
پروده طبس

زيرزميني و به طور كلي كاربرد زمينشناسي و معدن در
تابستان 84

معادن زغالسنگ مثل :آشنايي با روشهاي اكتشاف سطحي و
زيرسطحي ،نمونه برداري از ترانشه و تونل يا نحوه برداشت و
ترسيم مقاطع زمين شناسي گمانه ،ترانشه ،تونل كسب و
زمينه ساز فعاليت هاي بعدي اينجانب شده است.

