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موقوفات آستان قدس رضوی شهرستان فاروج ،شهرستان بیرجند ،شهرستان پرندک ،شهرستان ملارد روستای اسفندآباد ،شهرستان
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گوجان) ،روستای آق تپه شهرستان کبودر آهنگ


مطالعات تامین آب شرب  :روستای عبدل آباد شهرستان نظرآباد ،روستای مالخواست ساری ،روستاهای جاوند و دم حرا
شهرستان بندر لنگه ،روستای خنج شهرستان خور و بیابانک



تهیه گزارش زمینشناسی و هیدروژئولوژیکی منطقه سرچشمه خوانسار برای شرکت مهندسی مشاور پایندآب



ارائه چندین مشاوره کارشناسی درزمینه منابع آب (تعیین بهترین نقطه حفر ،تکنیکهای حفاری ،تعیین بهترین راستای حفر تونل
(کوره) ،بهینه نمودن میزان استحصال آب و …)



ارائه گزارش فنی بازدید از منابع آبی (بالغ بر  011حلقه چاه 011 ،رشته قنات و  411دهنه چشمه) ،در قالب شرکتهای مهندسی
مشاور جهت ارائه به آب منطقهای استان اصفهان

اکتشاف معادن فلزی و غیرفلزی


کارشناس زمین شناس و ژئوفیزیست در مطالعات ژئوفیزیک ( )IP&Rsجهت اکتشاف کانسار اپی ترمال طلادار در زون  Cمحدوده
میلاجرد نطنز



کارشناس زمین شناس و ژئوفیزیست در مطالعات ژئوفیزیک ( )IP&Rsجهت اکتشاف محدوده مستعد کانی زایی اسکارن در زون A
محدوده میلاجرد شهرستان نطنز



کارشناس زمین شناس و ژئوفیزیست در مطالعات ژئوفیزیک (ژئوالکتریکی) جهت اکتشاف ماده معدنی قیر طبیعی در محدوده معدن
گیلسونیت روستای چال امامزاده داود شهرستان الیگودرز



کارشناس زمین شناس و ژئوفیزیست در مطالعات ژئوفیزیک (مگنتومتری) جهت اکتشاف پتانسیل معدنی آهن (مگنتیت) محدوده
نیستانک شهرستان نایین



کارشناس زمین شناس و ژئوفیزیست در مطالعات ژئوفیزیک (مگنتومتری) جهت اکتشاف پتانسیل معدنی آهن (مگنتیت) و تعیین مناطق
دارای آلتراسیون در محدوده مهرآباد شهرستان نایین



کارشناس زمین شناس و ژئوفیزیست در مطالعات ژئوفیزیک (مگنتومتری) جهت اکتشاف محدوده محتمل پورفیری و تعیین حدود و
ثغور گسترش آلتراسیون پتاسیک ،روستای شیرینک شهرستان بردسیر ،استان کرمان



مطالعات مقدماتی جهت اکتشاف پتانسیلهای معدنی فلزی محور ملایر-اصفهان و بازدید فنی از معادن سرب و روی حسینآباد خمین،
بابا شیخ گلپایگان ،دوشخراط خوانسار ،گنهران تیران ،روی و طلای دره بید ،خم پیچ خوانسار سرب و طلای حسین آباد نجف آباد و...



مطالعات اولیه جهت شناخت کانسارهای غیرفلزی در زون سنندج-سیرجان و در محدوده شمال غربی استان اصفهان و بازدید فنی از چند
معدن فعال و اکتشاف چندین محدوده امیدبخش در منطقه مذکور

مطالعات ژئوفیزیک مهندسی


کارشناس زمین شناس و ژئوفیزیست در مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک در محدوده سرریز سد کوچری بهمنظور شناسایی
حفرات کارستیک ،توالی لایهها و زونهای خردشده ،کارفرما :سازمان آب منطقهای تهران مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس



کارشناس زمین شناس و ژئوفیزیست در مطالعات ژئوالکتریک به منظور تعیین حدود و تغور عملکرد یک صفحه لغزش در زمین لغزش
رخ داده بر روی ترانشه معدن درالو

مطالعات ساختگاه


مطالع ه ژئوفیزیکی (ژئوالکتریکی) ساختگاه فاز دوم نیروگاه خورشیدی جرقویه به منظور تعیین مناطق مستعد خورندگی ،تعیین نقاط
مناسب جهت اجرای ارتینگ ،بهینه نمودن حفاظت کاتدیک پیشنهادی و  ،...شهرستان جرقویه استان اصفهان



مطالعه ژئوفیزیکی (ژئوالکتریکی) ساختگاه نیروگاه خورشیدی سپیددشت به منظور تعیین مناطق مستعد خورندگی ،تعیین نقاط مناسب
جهت اجرای ارتینگ و  ،...شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری



مطالعه ژئوفیزیکی (ژئوالکتریکی) ساختگاه نیروگاه خورشیدی کوشک به منظور تعیین مناطق مستعد خورندگی ،تعیین نقاط مناسب
جهت اجرای ارتینگ ،بهینه نمودن حفاظت کاتدیک پیشنهادی و  ،...شهرستان بافق استان یزد



مطالعه ژئوفیزیکی (ژئوالکتریکی) ساختگاه نیروگاه خورشیدی هرند به منظور تعیین مناطق مستعد خورندگی ،تعیین نقاط مناسب جهت
اجرای ارتینگ ،بهینه نمودن حفاظت کاتدیک پیشنهادی و  ،...شهرستان هرند استان اصفهان



مطالعه ژئوفیزیکی (ژئوالکتریکی) کارخانه گلدیران در اراضی فرودگاه پیام کرج به منظور تعیین مناطق مستعد خورندگی و ،...
شهرستان کرج استان البرز
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تهیه گزارش زمینشناسی و هیدروژئولوژیکی منطقه سرچشمه خوانسار برای شرکت مهندسی مشاور پایندآب
اخذ صلاحیت مربوط به ضابطین دادگستری درزمینه منابع آب از شرکت آب منطقهای اصفهان
گذراندن دوره ( ArcGISجهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی)
شرکت در کارگاه آموزشی ژئوفیزیک هوابرد در سازمان زمینشناسی(رادیومتری و مغناطیس سنجی)
شرکت در همایش و کارگاه آموزشی رادار نفوذی زمین  GPRدانشگاه باهنر کرمان
سخنران علمی اولین نشست تخصصی کاربرد ژئوفیزیک در مطالعه و اکتشاف منابع آب )موضوع :کاربرد روش TEMدر اکتشاف و
مطالعه منابع آب و مقایسه نقاط ضعف و قوت این روش با روش متداول ژئوالکتریک)
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