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 و ششمین کنفرانس مهندسی معدن
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TunSeep  (" فیشر یدانشگاه صنعت -تونل ین کنفرانس مهندسیهفتم 

 ه شورجستان ب 50000/1برگه  يداده ها یبررس "ارائه مقاله با عنوان "،ی، کرمي، اسکندريانور یعال
 1384ن اسفند یعلوم زم ییگردهما "یاصل يز مولفه هایکمک روش آنال

 ز ااستفاده  ر بایبرکیامزان نفوذ آب به تونل انتقال آب ین میتخم"، يبه ، محمود آبادیکت ،يانور یعال
 . ، دانشگاه تهران1386، معدن ین کنفرانس مهندسیدوم  ”یعصب يشبکه ها

 ک رود به کمآب قم زان نفوذ آب به تونل انتقالین میتخم "ارائه مقاله با عنوانبه ، ی، کتيانور یعال
 1385–در معادن  یمنیا ین  کنفرانس مهندسیدر ششم "Plaxisافزار نرم

 یدرفصلنامه علم " یحفر شده در مقاطع سنگ ين نفوذ آب به تونلهایتخم"، يانور یعال –

 1385– 17ر) شماره یرکبیام یبلور ( دانشگاه صنعت یتخصص
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 ینگرش اب یحفر شده در مقاطع سنگ يموثر بر نفوذ آب به تونل ها يپارامترها "، يانور یعال 
 .ریرکبیمعدن دانشگاه ام یمهندس یین کنفرانس دانشجویدر ششم "ریرکبیخاص به تونل ام

 
   یقاتیتحق يهاتیفعال

 
 ه نرم افزار توسعه داده شده یته TunSeep)فرشده در ح يزان نشت آب به تونل هایو محاسبه م ي)جهت مدل ساز

 یمقاطع سنگ

  دکتر  يااب آقراه و راه آهن به همراه جن يتونل ها  یمختلف زهکش ين روش هایتدو یقاتیهمکار در پروژه  تحق

   1384 يبه تحت نظارت   پژوهشکده  وزارت  راه و ترابریکت

  از نگاه  یهیتوج يطرح ها یفن یابیند ارزیفرا یبررس " یقاتیپروژه  تحقهمکار درUNIDO جامع به  و نگرش

 1386تحت نظارت بانک صنعت و معدن  "يانتقال تکنولوژ

 ه همراه جناب ب "در استان هرمزگان ینیرزمیز يجاد سد هایارائه الگو جهت ا " 1384 یقاتیهمکار در پروژه  تحق

 استان هرمزگان   يبه تحت نظارت   سازمان آب منطقه ایدکتر کت يآقا

 يئورباحث تهشتم)(شامل م يران (مرکزینفت ا یت اکتشاف شرکت ملیریک در مدیزیژئوف یدوره آموزش نامه یگواه 

 ن)شت آزادگاد یتدان نفیاز پروژه م يمراحل لرزه نگار ید و آموزش عملیس و بازدیو مغناط یسنج ی، گرانيلرزه نگار

  

  

   یعمل يهاتیفعال
 

 ن مشاور مهاب قدس یک شرکت مهندسیبخش ژئوتکن  مشاور 

 ران یطرح ها و اعتبارات بانک صنعت و معدن ا یابیمشاور معاونت ارز 

 کردستان –آزاد  يره ایروگاه تلمبه ذخیک سد و نیژئوتکن مولف کارشناس 

 لومتریک 30ک تونل انتقال آب مازندران به گلستان به طول یکارشناس ژئوتکن 

 يخزر به فالت مرکز يایک تونل انتقال آب دریکارشناس ژئوتکن 
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 رودبار لرستان يره ایروگاه تلمبه ذخیک همکار سد و نیکارشناس ژئوتکن 

 سازبن یک همکار در پروژه سد مخزنیژئوتکن  کارشناس 

 نیگرمره،یان، سیتنگ معشوره، دار يژه هادر پرو يهمکار 

 معدن یشکده مهندسدان -ریرکبیام یبلور دانشگاه صنعت یتخصص – یه علمیبازرس نشر 

 معدن یانشکده مهندسد -ریرکبیام یبلور دانشگاه صنعت یتخصص – یه علمینشر یمشاور علم 

 ک  یکن)در بخش ژئو ت2کوهرنگ ( یروگاه آبیر) در محل پروژه نیبرق(مشان یرکت خدمات مهندسدر ش يهمکار

  81تابستان 

 1385تان) یران (ایا يل گران تکنولوژیت مدرس شبکه تحلیدانشگاه ترب يمسئول بخش معدن کانون توسعه فنآور 

 ياریاستان چهارمحال و بخت یصنعت يآهک ها ییجو یکارشناس در طرح پ  

 ياریع و معادن چهارمحال و بختیناس بخش اکتشاف معدن سازمان صناکارش  

 ر بخش هشتم) د يران (مرکزینفت ا یت اکتشاف شرکت ملیریماه) در مد3ساعت ( 320به مدت  يدوره کارآموز

 ک  یزیژئوف

 س:یسابقه تدر  
 ها) یوستگیال در ناپیان سیرژه(جیمباحث و -معدن یمهندس یتخصص يدکتر -دانشگاه کاشان - 

 شرفتهیک پیژئوتکن -عدنم یارشد مهندس یکارشناس -دانشگاه کاشان 

 يو اقتصاد یفن یبررس -عدنم یارشد مهندس یکارشناس -دانشگاه کاشان 

 گاه سدانتخاب ساخت -ژهیمباحث و -عدنم یارشد مهندس یکارشناس -دانشگاه کاشان 

 ک یژئوتکن -معدن یمهندس یکارشناس -دانشگاه کاشان 

 در معادن یآبکش -معدن یمهندس یکارشناس -دانشگاه کاشان 

 نلحفر چاه و تو -معدن یمهندس یکارشناس -دانشگاه کاشان 

 دندر معا یمنیا -معدن یمهندس یکارشناس -دانشگاه کاشان 

 یساختمان ياهاستخراج سنگ -معدن یمهندس یکارشناس -دانشگاه کاشان 

 دوره آموزش نرم افزار  يبرگزارGeostudio  
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  :مجالت يداور
 Journal of mining and metallurgy 
 Arabian Journal of geosciences 
 Asian Journal of Earth Sciences 
 رعاملیپدافند غ یپژوهش یمجله علم  

  
  هاییتوانا

 
 يتسلط کامل بر نرم افزارها     surfer 7 & plaxis 7.2 & ILWISE   Seep/W& COMFAR&Phase2& 
 RockSciences&  
 يافزارهابا نرم یکاف ییآشنا      UDEC 1.8 & DIPS 5.1 & MODFLOW &VES 
 یسیبا  زبان برنامه نو ییآشنا     Visual Basic 6.0 


