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  . 1391، طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیري زبري سنگ -5

  

  هشی خارجیطرحهاي پژو

قرارگاه ق مشخصات فنی کارگاه با تأیید دستگاه نظارت و کارفرما،  بطراحی بهینه الگوهاي انفجار ط-1

  .1388مؤسسه صاحب الزمان، نبیاء، سازندگی خاتم اال

تعیین فواصل ایمن عملیات لرزه نگاري در محدوده انبار مهمات و تسلیحات منطقه پادگان شهید رستم -2

  .1391ن شناسی و گسترش، ر، مدیر زمیپو

، امینموسسه ارومیه،  –راه آهن مراغه  5بررسی و طراحی عملیات انفجار در پروژه زیرسازي قطعه  -3

1391.  

  

  دوره تخصصی

کسب رتبه اول آشنایی با مواد منفجره صنعتی در همایش مواد ناریه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي  ●

  ،رامسر.1381مسلح،خردادماه سال 

  

  آموزشیقه بسا

 .1385عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان از سال  -1



-1381س دروس چالزنی و آتشباري و حفر چاه و تونل، دانشگاه دولتی کاشان از سال یسابقه تدر -2

1382. 

 ،ک سنگ، ترابري در معادنیس دروس چالزنی و آتشباري، حفر چاه و تونل، مکانیسابقه تدر -3

   .1385دانشگاه دولتی کاشان از سال  مصالح  ، استاتیک و مقاومته در معادنیتهو

سابقه تدریس دروس کارشناسی ارشد آتشباري پیشرفته، مکانیک سنگ پیشرفته، روشهاي  -4

 .1388سال از ، عددي

و حفریات زیرزمینی پیشرفته از سال پیشرفته  سابقه تدریس دروس دکتري دینامیک سنگ -5

1390. 

  

  و خدمتی سوابق کاري

ماه ( مهندس ناظر و کارشناس آموزش)،  15ه خدمات آتشباري به مدت سابقه کار در مؤسس -1

 .15/7/1377لغایت  15/4/1376

 دوره آموزش انفجار در مؤسسه خدمات آتشباري تهران و اهواز. 2سابقه برگزاري  -2

 آموزشی اتفاق مؤسسه خدمات آتشباري. -خبري - انتشار اولین مجله علمی -3

- 1379بازسازي خاتم االنبیاء در خصوص آتشباري از سال مشاور عالی معاونت عمران قرارگاه  -4

1383. 

متخصص در کنترل لرزشها و امواج حاصل از انفجار (پروژه هاي سد گتوند، عسلویه، کنگیر  -5

 کرمانشاه، سد شیان اسالم آباد، خرم آباد و ....).

 نبیاء.در قرارگاه بازسازي خاتم اال PG-2002مسؤول دستگاههاي لرزه نگار سه مؤلفه اي  -6

 .1383-1382مشاور عالی معادن مؤسسه راه ساحل قرب نوح از سال  -7

پیچ شمیران)، کارفرما شرکت زیگورات و  -متروي تهران (کالج 4طراحی سیستم تهویه خط  -8

 مشاور مهندس حسن مدنی.

تا  1384مشاور عالی معاونت عمران قرارگاه بازسازي خاتم االنبیاء در خصوص آتشباري از سال  -9

1386.  

برگزاري یک دوره کارگاه آموزشی آتشباري در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء در دي ماه سال  -10

1385.  

در قرارگاه  1387برگزاري دوره هاي کارورزي آتشکاري مورد تأیید فنی و حرفه اي از سال  -11

  .تاکنون سازندگی خاتم االنبیائ

  .8/5/1387لغایت  19/6/1386مدیر گروه مهندسی معدن، دانشگاه کاشان از  -12

  .28/1/1389لغایت  9/5/1387مدیر کل آموزش دانشگاه کاشان از   -13

  .تا کنون 29/1/1389معاون اداري و مالی دانشگاه کاشان از  -14


