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 مشخصات فردی -1
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 مشخصات تحصیلی -2

 رديف 
مدرك  

 تحصیلی
 موضوع پايان نامه  محل تحصیل  رشته 

 دكترا 1

رسوب  -زمین شناسی

شناسی و سنگ شناسی  

 رسوبی

 اسالمی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد

-ارزیابی نقش سازندهای زمین

های منفصل شناسی و نهشته

در فرسایش بادی و تولید  

 ریزگرد در استان خوزستان 

 كارشناسی ارشد  2

رسوب  -زمین شناسی

شناسی و سنگ شناسی  

 رسوبی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

بررسی میزان فرسایش و  

ور در رسوب در حوزه آبخیز ش

شمال مسجد سلیمان با  

استفاده از مدلهای فرسایش و  

 رسوب وشبیه ساز باران 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال زمین شناسی كارشناسی  3

روش مطالعه و بررسی  

پیمایش زمین شناسی  

 صحرایی 

 ...  دبیرستان میثاق اندیشه تجربی دیپلم  4

 

 

 تجارب و مسئولیتهای اجرائی-3

 تا تاريخ  از تاريخ  محل كار  نوع فعالیت تسم رديف 

1 

 اجرائی -علمی   معاون برنامه ريزی و توسعه 
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت 

 مدرس
 تاكنون 01/01/1399

تأمین مالی،   گذاری و ها، بودجه بندی، سرمایهتا كنون(: برنامه ریزی، عارضه یابی و بهبود روش 01/01/1399معاون برنامه ریزی و توسعه )  -1

تهیه و تدوین تفاهم نامه با مراكز رشد و مراكز  مدرس،    ناحیه نوآوری  و مجرای  راهبری،  توسعه ساختار و اكوسیستم، خیرین فناوری، ایجاد

ارگان و  تراههای مختلف،  نوآوری  نوآوری،  آییناندازی ساختارهای  تدوین  و  ارتباطات  هیه  غیرعامل، كمیته معماری،  پدافند  سازمنامه،  ها  انبا 

عات مربوط به منابع  موضو  سازمان و مستندسازی،  و توسعه سیستم  های راهبریو پژوهش، اوقاف و ....، مطالعات  اری، معاونت علمیمانند شهرد

 آموزش ضمن خدمت و ... مع منابع انسانی، اظام جن، یف و استعدادیابی انسانی مانند شرح وظا

 12/04/1399از  نماینده پارک در استانداری تهران-2

 1399/ 08/04از  نماینده پارک در سازمان اوقاف و امور خیریه-3

 16/04/1399نماینده پارک در بنیاد علوی از  -4

 نماینده پارک در شهرداری تهران-5

 مدیریت كیفیتنماینده رئیس پارک در  -6

 پارک  رئیس كمیته پدافند غیرعامل و مدیریت سبز -7

 ک رسازی پاررئیس كمیته معماری و شه -8
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2 

مشاور توسعه همکاریهای فناورانه منطقه  

ویژه علم و فناوری ربع رشیدی با استان  

 قزوین، تهران و قم   های البرز، 
 29/12/1399 17/08/1396 منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی وری فنا مشاور

3 

 12/1398 05/1396 پارک علم و فناوری البرز  اجرائی -علمی   فناوری   معاون 

يابی و مدير بازاريابی، پروژه

 سازی تجاری
 05/1396 1394/ 01 پارک علم و فناوری البرز  اجرائی -علمی  

 12/1393 03/1393 پارک علم و فناوری البرز  ئی اجرا كارشناس نظارت و ارزيابی

ی د آنها، ارائه مشاوره های فنی و تخصصجذب و پذیرش شركتها و نظارت بر عملکر(:  1393/ 12تا    1393/ 03)  ت و ارزيابیكارشناس نظار  -1

 ی آموزشی و خبری مرتبط با تجاری سازی، مکاتبات عمومی و تخصصی، تهیه بانک قوانین حمایت از فناوری و پاورپوینتها

، تصحیح اخبار، می امور مرتبط با پارک مانند سیاستها، برنامه ریزی راهبردی، امور آموزشیتما(:  12/1394تا    06/1394) مدير حوزه رياست  -2

 جلسات، كمیته ها، نمایشگاهها و ... 

بر عملکرد آنها، ارائه مشاوره های فنی    ركتها و نظارتجذب و پذیرش ش(:  1396/ 05تا   01/1394) سازی يابی و تجاریمدير بازاريابی، پروژه  -3

نظارت بر تهیه پاورپوینتهای تخصصی، آموزشی و  رتبط با تجاری سازی، مکاتبات تخصصی، تهیه بانک قوانین حمایت از فناوری،  و تخصصی م

های مختلف با شركت آبفا، كمیته امداد،  نامهفاهمتهیه توری و نظارت بر ارائه تسهیالت از سوی صندوقهای مختلف، خبری، ارزیابی اختراعات، دا

 ... و امور خیریه، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان نظام مهندسی ساختمان و .اداراه اوقاف 

 1394/ 18/11پارک علم و فناوری البرز از  HSEعضویت در شورای  -4

 1395/ 01/ 23از ریزی و توسعه پارک علم و فناوری البرز عضویت در كمیته برنامه -ـ5

 23/01/1395پارک علم و فناوری البرز از عضویت در كمیته نمایشگاه، جشنواره و تبلیغات  -6

 23/01/1395پارک علم و فناوری البرز از عضویت در كمیته اجرایی آموزش  -7

 23/01/1395عضویت در كمیته حمایت و تسهیالت پارک علم و فناوری البرز از  -8

 1394/ 02/ 27ز در مركز خدمات سرمایه گذاری استان البرز از لم و فناوری البرنماینده پارک ع  -9

 1394/ 06/ 11ی ریاست جمهوری از نماینده پارک علم و فناوری البرز در معاونت علمی و فناور -10

 11/03/1395نماینده پارک علم و فناوری البرز در دانشگاه پیام نور استان البرز از  -11

 16/03/1395البرز در پژوهشگاه مواد و انرژی از علم و فناوری  نماینده پارک -12

 1395/ 03/ 31ان البرز از مدیریت و برنامه ریزی است سازماننماینده پارک علم و فناوری البرز در  -13

 08/04/1395نماینده پارک علم و فناوری البرز در دبیرخانه شورای عالی عتف از  -14

 19/04/1395مالیاتی استان البرز از  ری البرز در اداره كل امورنماینده پارک علم و فناو -15

 04/1395/ 21ومتی استان البرز از نماینده ریاست پارک علم و فناوری البرز در ستاد فرماندهی اقتصاد مقا -16

 1395/ 16/11نماینده پارک علم و فناوری البرز در وزارت عتف در زمینه طرح و برنامه از  -17

 25/12/1395مسائل حوزه مالیات و دارایی از   و فناوری البرز در وزارت عتف در زمینه مجوز فناوری و پارک علم نماینده  -18

 25/12/1395ف توسط استانداری البرز از ری البرز در شورای عالی عتنماینده پارک علم و فناو -19

 1396/ 02/ 11تی استان البرز از نماینده پارک علم و فناوری البرز در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاوم -20

خاک و آب، تخصصی   اندازی مراكز رشد جامع پارک، عمومی ساوجبالغ، عمومی نظرآباد، تخصصی)راه  23/05/1396از    معاون فناوری   -21

لیمری، مركز انی، تخصصی فنی و مهندسی كشاورزی و مراكز نوآوری لوله و اتصاالت پ برق و مکانیک، تخصصی بذر و نهال، تخصصی علوم باغب

دوره    1000  قیت اشتهارد و پیام نور ساوجبالغ، برگزاری یا مشاركت در برگزاری بیش ازهای زنبور عسل، كانون شکوفایی و خال نوآوری فراورده

 فرینی و ...( رویداد كارآ 30آموزشی، برگزاری یا مشاركت در برگزاری بیش از 

 23/05/1396ری استان البرز از نماینده پارک علم و فناوری البرز در دادگست -22

 24/07/1396لبرز در شورای فناوری مركز رشد مشترک خاک و آب از نماینده پارک علم و فناوری ا -23

 1396/ 07/08ک با شهرداری و شورای شهر كمالشهر از یته مشترعضو كم -24

 16/08/1396عضو كمیته مشترک با شهرداری كرج از  -25

 1396/ 07/09از  ایهای هستهلیتدر وزارت عتف در حوزه مسائل مرتبط با برجام و فعافناوری البرز نماینده پارک علم و  -26

 1396/ 14/09از ( ارزیابی توسعه و رصد آمایش سامانهساترا )در  سازمان برنامه و بودجه استان البرزدر پارک علم و فناوری البرز  نماینده  -27



 14/09/1396وری استان البرز از بهرهو  كارگروه ارتقاء در  نماینده پارک علم و فناوری البرز -28

 1396/ 14/09نماینده پارک علم و فناوری البرز در سامانه ساترا از  -29

 1396/ 27/09گذاری استان البرز از كارگروه تامین مالی و سرمایهدر ه پارک علم و فناوری البرز یندنما -30

 04/1397/ 19در شورای عالی عتف از  نماینده پارک علم و فناوری البرز -31

 26/06/1397ری البرز در دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت عتف از نماینده پارک علم و فناو -32

 1398/ 22/04گذاری پارک از نماینده پارک علم و فناوری البرز در حوزه اقتصادی و سرمایه -33

 فناوری مشاور  4
ور اقتصادی  دفتر هماهنگی ام

 نداری البرز  استا
 تاكنون 22/04/1398

5 
 ی اجرائ مشاور 

ریزی امور فناوری وزارت دفتر برنامه

 عتف
03/1395 09/1395 

 ی علم و فناوری و مراكز رشد با پاركها امور مرتبط

6 
 30/12/1395 01/07/1395 شركت راهبر پیشگامان آموت - مشاور

 بازار استان البرز و ....  ارزیابی و ارزشگذاری فناوری، فن

7 
 مشاور

نانو نوآور شمال، نانوشیمی یاخته،  شركتهای كادوس بلور، كیان 

زیست فناوری نوژن  حکیمان دور اندیش پارس، ایساتیس صدرا،

 توسعه، بستردریا فراساحلی فناوریالبرز، آذر چرخش فوالد البرز، 

 و ...  كاسپین بندی دانه تجهیزات

 تا كنون 03/1393

 بازار، تامین سرمایه و ....( سازی )ثبت شركت و اختراع، بازاریابی، فروش، شناخت حوزه تجاری

8 

   عضو هیات مدیره و معاون گروه

 پژوهشی 
 شی وهپژ

گروه پژوهشی توسعه فناوری  

 ( نفشاآبادگران)شیمیایی 
11/1391 04/1393 

یلوت و  د پا یری اخذ موافقت قطعی، انجام چندین طرح پژوهشی منجر به تولیگروه پژوهشی و اخذ موافقت اصولی، پیگ 2تاسیس و راه اندازی 

 صنعتی، ارائه مقاله

9 

 02/1393 03/1391 صنایع شیمیایی ساختمان آبادگران پژوهشی -ی آزمایشگاه مدیر فنی آزمایشگاه بتن و مصالح 

، كنترل كیفیت محصوالت تولیدی كارخانه،  17025ای الزامات ایزو  انجام و نظارت بر روی آزمونهای بتن، سنگدانه و سیمان، تهیه، تغییر و اجر

ته تعیین تعرفه آزمایشگاههای ساختمانی و معدنی به عنوان  رآورد كیفی و كمی راه اندازی آزمایشگاه خاک و آسفالت، حضور در جلسات كمیب

 اندازی مركز رشدی سیستم جذب مشتری برون سازمانی، راهرئیس، راه انداز

 25/03/1394 11/1391 سعادت سازه شادمان اجرائی  عامل و عضو هیات مدیره یرمد 10

11 
 03/1391 11/1389 بتن حقیقاتمركز ت آموزشی-پژوهشی-اجرائی سرپرست آزمایشگاه مقاومت مصالح

 اندازی دانشگاه اهژئوتکنیک، ربازاریابی و مناقصات  ، تضمین كیفیت)ایزو(،    مقاومت مصالحهمکار استاندارد سرپرست آزمایشگاه 

 03/1391 11/1386 ن عمران سبز پارسیا اجرائی  عضو هیات مدیره  12

13 

 11/1389 04/1386 ین كاوان جنوبمشاور زممهندسین  اجرائی  كارشناس كنترل كیفی و مدیر پروژه
انه قزوین ، سد رسوبگیر سرچشمه و بهســازی ورودی  كارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک ، بتن و آسفالت در پروژه های سد سرابی تویسركان.تصفیه خ-الف 

 (1386مهر  -جان)تیر  بافت، رابر، بزن

 (88خرداد  –  86)مهر    نتقال آب از سد ماملوسرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن در پروژه خط ا -ب

 (88مهر–  88سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن در پروژه تصفیه خانه فاضالب شهر قدس )خرداد  -ج

بخــش دوم از قطعــه    بکه زهکشی دشت آسپاس فارس، تصفیه خانه فاضالب شهر قــدس،سدجره رامهرمز، ساماندهی ش های محلیآزمایشگاه مدیر پروژه -د

غ  تکمیــل تغذیــه مصــنوعی صــحرای بــا  پروژه های جاری شركت پایانه های نفتی ایران در جزیــره خــار ، از سد ماملو به شهر تهران، سوم خط انتقال آب

ی امــور  قرارداد و صورت وضعیت، برآورد هزینه پروژه، محاسبه كاركرد پرسنل، پیگیــر )تنظیم شركت آب و فاضالب شهر تهرانالرستان و پروژه های جاری 

 (89بهمن    -  88مالی، فنی و اداری پروژه( )مهر  

 (89بهمن    -88)مهر    مدیر دفاتر منطقه ای شیراز و بوشهر-ه

 و سازمان منطقه آزاد اروندازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان  كیفی عملیات خاكی در س  مدرس آزمایشهای كنترل-و

 اجرائی  كارشناس كنترل كیفی  14
ی  های صنعتسازهماشین سازی و 

 آستو 
05/1385 04/1386 



 سین كنترل كیفی رنگ و ابعادی پروژه كیسینگ و استراكچر نیروگاه دماوند تکن

15 
 05/1385 03/1385 جهانکار اصفهان اجرائی  یفی كارشناس كنترل ك

 فی جوش،رنگ و ابعادی پروژه پایپینگ نیروگاه كرمان كارشناس كنترل كی

 1382 1373 تهران  اجرائی  وقت شغل آزاد پاره 16
 

 تخصصی-پژوهشی و خدمات فنی  هایطرح-4

 مسئولیت تاريخ انجام  كارفرما  عنوان رديف 

 مجری  1389-1391 شخصی ی و سیمان بر روی تاالبها بررسی تاثیر مواد پوزوالن 1

 همکار 1390-1391 سازمان ملی استاندارد  ایران  6044ی استاندارد ملی شماره كمیته بازنگر 2

 پژوهشگر 1391-1393 - گروه پژوهشی توسعه و فناوری شیمیایی آبادگران 4

5 
طرح اختالط بتن با نفوذناپذیری بسیار پایین در  

 ارسمحیط خلیج ف
 مجری  1391 شركت شیمبار 

 مجری  1392 شركت پناه ساز ایران  اولیه باال طرح اختالط بتن با مقاومت فشاری  6

 فشاری اولیه باال طرح اختالط بتن با مقاومت  7
پژوهش عمران شركت 

 راهوار 
 همکار 1392

 همکار 1392 شركت بلندپایه (Expose)نمایانطرح اختالط بتن  8

 سبک  طرح اختالط بتن 9
شركت طراحی و ساختمان 

 نفت
 همکار 1391

10 
 لچ غیرنفتی سازگار با طراحی و ساخت ما

 محیط زیست 

پردیس منابع طبیعی  

 دانشگاه تهران
 کارمه 1392

11 
بادگران آشعبه شركت صنایع شیمی ساختمان 

 مركز رشد واحدهای فناور 

پارک علم و فناوری دانشگاه  

 تهران 
 عضویت تا كنون  1392

12 

های بتنی  خوردگی نمونهزمایشگاهی ترکآابی زیار

خشک در محیط دریایی از ساخته شده از بتن 

 میکرو و نانویی  ،دیدگاه ماكرو 

پایان  محمد رئوف علیپور )

 ( ی ارشدنامه كارشناس
 )مشاور صنعتی(  همکار 1390

13 
تاثیر ناهمواری سطح الیاف پلی پروپیلن در ارتقا  

 كاربردی بتن

ایان نامه  خاطره مفتخری)پ 

 ( ناسی ارشدكارش
 )مشاور صنعتی(  همکار 1390

14 

آوری روی های مختلف عملاثر روشتعیین 

ای خواص مکانیکی و دوام بتن سبک سازه

 مدتراكخو

مجتبی الماسی)پایان نامه  

 ( كارشناسی ارشد
 همکار 1393-1392

 مجری  1390 صنایع مفتولی زنجان ارتقاء ویژگیهای فیزیکی بتن توسط الیاف فلزی  15

16 

ارزیابی نقش فعالیت های گردشگری در توسعه 

 محله قلهک(  شهری پایدار)مطالعه موردی: محالت
زهرا مرادی )پایان نامه  

 ( كارشناسی
 )مشاور صنعتی(  همکار 1394

17 
خانم توكلی )پایان نامه   بررسی تامین مالی شركتهای فناور

 كارشناسی ارشد( 
 همکار )مشاور صنعتی(  1396

18 

بنیان با استفاده از  های دانشبندی شركترتبه

 ت دانش معیارهای مدیری
عادل فرهناک )پایان نامه  

 كارشناسی ارشد( 
 ( همکار )مشاور صنعتی 1397

19 

های  بندی عوامل موثر بر اثربخشی پارکاولویت

 علم و فناوری ایران 
یاسمن فرشی )پایان نامه  

 كارشناسی ارشد( 
 تی( همکار )مشاور صنع 1397



20 

بررسی عوامل تاثیرگذار بر حفظ و نگهداری  

 در شركتهای دانش بنیان تولیدی  كاركنان دانشی 
بهمن معینیان )پایان نامه  

 دكتری(
 ر )مشاور صنعتی( کاهم 1397

 

 تدريس-5

 محل تاريخ عنوان رديف 

 یرانشاخه ا –انستیتو بتن آمریکا  ACI 1 1391-1390سطح   –تکنیک پایه یک بتن كارگاهی  1

2 
كاربرد آزمایشات كاربردی و كارگاهی مصالح سنگی و طرح  

 ACI 2سطح  –ختالط ا
 شاخه ایران –انستیتو بتن آمریکا  1391-1390

 كاوان جنوب نور زمیامهندسین مش 1387-1389 كنترل كیفی خاک های مایشزآ 3

4 
و   302و  2930های تدریس استانداردهای ملی ایران به شماره

6044 
 بادگرانآهمکار استاندارد  موزشگاهآ 1393-1392

 پارک علم و فناوری البرز  1394 انش بنیان و قوانین و مقرارت مربوطه نحوه ثبت شركتهای د 5

 1395 ثبت شركتهای دانش بنیان و قوانین و مقرارت مربوطه  وهنح 6

مركز رشد دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی بابل و  

 استان مازندرانجهاددانشگاهی 

7 
قوانین و    آینده نگری و نحوه ثبت شركتهای دانش بنیان و

 مقرارت مربوطه 
 دانشگاه پیام نور كرج 1396

8 
بنیان در  های دانشكتآموزشی ایجاد شر مجموعه كارگاههای

 بخش كشاورزی
 موسسه تحقیقات علوم باغبانی  1396

 دانشگاه پیام نور كرج 1397 "لوژیژئومورفو آزمایشگاهی در و  میدانی كارهای"درس  9

 آموزشگاه نیکو روش 1397 ای حرفه  تدریس دروس گردشگری فنی و  10

 جهاددانشگاهی زنجان 1397 گیری و ایجاد انگیزه نحوه تصمیم 11

 جهاددانشگاهی زنجان 1397 سازیتیم 12

 جهاددانشگاهی زنجان 1397 پروریایده 13

 گروه بانوی طالیی  1397 اصول شروع یک كسب و كار  14

 خانه استارتاپ 1397 امین مالی گذاری و تهای سرمایهآشنایی با صندوق  15

 پارک علم و فناوری مدرس  1397 ریهای علم و فناوآشنایی با قوانین پارک 16

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1398 بنیان شویم؟ )با تاكید بر حوزه سالمت(چرا و چگونه دانش 17

 صنایع فرهنگی پارک علوم و فناوریهای نرم و 1398 آشنایی با ساختارهای فناوری 18

 مهندسی كشاورزی موسسه تحقیقات فنی و 1398 آشنایی با ساختارهای فناوری 19

 دانشگاه خوارزمی 1398از  "آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه"درس  20

 ریاست جمهوری   ی و فناوریمعاونت علم 1399 تامین مالی شركتهامختلف های روش 21

 ارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس پ 1399 چرا و چگونه دانش بنیان شویم؟  22

 گروه توپاز  1399 جاد انگیزهنحوه تصمیم گیری و ای 23

 گروه توپاز  1399 تامین مالی شركتهامختلف های روش 24

 ریاست جمهوری   ی و فناوریمعاونت علم 1399 گذار های جذب سرمایهچالش 25

 الدین اسدآبادیمالدانشگاه سید ج 1399 چرا و چگونه دانش بنیان شویم؟  26

 ریاست جمهوری   ی و فناوریعلم  ونتمعا 1399 كار  طرح توجیهی و طرح كسب و 27

 گروه توپاز  1399 كار  طرح توجیهی و طرح كسب و 28

 های علم و فناوریتقویم آموزشی پارک 1399 نواحی نوآوری، راهکاری برای دستیابی به دانشگاه نسل پنجم  29

 



 های تخصصی و نشست  آموزشی  ها و كارگاههای دوره -6

 تاريخ نام موسسه  مدت دوره)ساعت( دوره/هكارگا رديف 

1 
های تازه و سخت شده و  یفی بتنكنترل ك

 آزمایشات بتن
 88ن ماهآبا انجمن بتن ایران  24

2 
آب و  -سیمانها،كنترل و كاربرد در مالت و بتن

 افزودنیهای بتن
 88دی  انجمن بتن ایران  24

 32 نکات اجرائی در سازه های بتنی  3
پژوهش و توسعه ارشد و دانشگاه  

 ر كبیرصنعتی امی
 88اسفند 

 90فروردین  مركز تحقیقات بتن ACI 32 1سطح -ن كارگاهی یه یک بتتکنیک پا 4

5 
اربرد آزمایشات كاربردی و كارگاهی مصالح  ك

 ACI 2سطح -سنگی و طرح اختالط
 90فروردین  مركز تحقیقات بتن 32

 91خرداد  – 90آذر  آوای طبیعت پایدار ماه  7 )تور لیدری( گردیراهنمایان طبیعت 6

7 
زمایشگاهی  سیستم مدیریت آ كارگاه آموزشی 

ISO/IEC 17025 
16 

یی و  سازمان جهانی ایمنی غذا

 اداره كل استاندارد استان تهران
 91 اردیبهشت

 16 2930استاندارد ملی ایران به شماره  8
 صنایع شیمیایی ساختمان شركت

 آبادگران
 91تیر 

 91آذر  دشت اداره آنش نشانی صفا 2 اطفاء حریق  9

 91بهمن  داشت صفادشته بهادار 1 دیابت  10

11 
 تشریح مبانی و الزامات استاندارد 

ISO/IEC 17025 
16 

 صنایع شیمیایی ساختمان شركت

 آبادگران
 91شهریور 

12 
نرم افزار با  و بررسی نتایج آن تضمین كیفیت

minitab 
8 

 صنایع شیمیایی ساختمان شركت

 آبادگران
 92مرداد 

13 
 ترل كیفیت داخلی و خارجی درنك

 زمایشگاههای آزمون و كالیبراسیونآ
16 

 صنایع شیمیایی ساختمان شركت

 آبادگران
 92مرداد 

14 
ن در  آو كاربرد    تخمین عدم قطعیتمحاسبه 

 آزمون 
8 

 صنایع شیمیایی ساختمان شركت

 آبادگران
 92مهر 

 2 زمین در آمایش سرزمیننقش علوم 15
و اكتشافات سازمان زمین شناسی 

 معدنی 
 93مهر 

 5/1 فنون مذاكره و بازاریابی  16
چهارمین جشنواره نوآوری و 

 وهساران ك  شکوفایی
 93آبان 

17 
عوامل رشد و پایداری شركتهای دانش بنیان و  

 واحدهای فناور
2 

پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی 

تبلور تجاری سازی  ;علم تا عمل

 فناوری

 93اسفند 

18 
نگاهی   وسعه مراكز رشد با مدیریت و تراهکارهای 

 به فناوریهای آینده 
5/1 

گردهمایی سراسری   اولین

كها و مراكز رشد علم  مسئولین پار

 و فناوری جهاد دانشگاهی 

 94اردیبهشت 

 5/1 های كسب و كاردهندهشتاب 19

اولین گردهمایی سراسری  

مسئولین پاركها و مراكز رشد علم  

  و فناوری جهاد دانشگاهی

 س اصغری(هند)م

 94اردیبهشت 

 8 های تجدیدپذیرهای انرژیسیاست 20
سازمان انرژی های نو ایران و   

 وزارت محیط زیست آلمان 
 94اردیبهشت 

http://www.suna.org.ir/fa/album/186
http://www.suna.org.ir/fa/album/186
http://www.suna.org.ir/fa/album/186
http://www.suna.org.ir/fa/album/186


21 
با تاكید بر   های تامین مالی آشنایی با روش

 ارجیگذاری خرمایهس
4 

و دارایی  امور اقتصادی اداره كل 

 )دكتر نصرتی( استان البرز
 94مرداد 

 94شهریور  پارک علم و فناوری یزد  16 ها ریزی فیزیکی و معماری پارکبرنامه 22

23 
ریزی و طراحی كالبدی پاركهای علم و  برنامه

 فناوری
 94مهر  وزارت عتف  8

24 
های پژوهش و  بی و توسعه بازار در سازمانایپروژه

 فناوری
 94مهر  ی جهاد دانشگاه 24

25 
سازی نوآوری( و برنامه اجرایی نوآفرینی )تجاری

 كسب و كار
8 

سازی فناوری و  سازمان تجاری

اشتغال دانش آموختگان  

 جهاددانشگاهی 

 94آبان 

 20 ارزش گذاری و ارزیابی فناوری  26
)دكتر   دپارک علم و فناوری یز

 ن اقبال( باقری و دكتر كریمیا
 94بهمن 

27 
و  سازی در فناوریهای نرم امکان و ضرورت تجاری

 صنایع فرهنگی 
5/1 

سازمان تجاری سازی فناوری و  

اشتغال دانش آموختگان  

 جهاددانشگاهی 

 95اردیبهشت 

 5/1 نقش و جایگاه كارآفرینی در اقتصاد مقاومتی  28

و  سازمان تجاری سازی فناوری 

اشتغال دانش آموختگان  

 دانشگاهی ادجه

 95اردیبهشت 

 8 پدافند غیر عامل  29
صنعتی  سازمان بسیج مهندسین 

 استان البرز 
 95تیر 

 12 )بورس( بازار سرمایهآشنایی با  30
مركز خدمات سرمایه گذاری  

 )دكتر نصرتی(  استان البرز
 95تیر و مرداد 

31 
حور و  ری مفناو حقوقی قراردادهای هایاستراتژی 

 های نامشهودارزشگذاری دارایی
8 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  

 همدان پارک علم و فناوری 
 95مرداد 

32 
های اجرایی از پذیرش  آشنایی با فرآیندها و شیوه

 تا خروج واحدهای فناور
 95شهریور  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 16

33 
ازی و روشهای تجاری س، 1مدیریت استراتژیک 

 ی نتقال تکنولوژفروش و ا
 95شهریور  پارک علم و فناوری البرز  4

 8 ها ری اختراعات و نوآوریهای استاندارد داوروش 34
 پارک علم و فناوری مازندران

 )دكتر الیاسی( 
 95شهریور 

35 

شناسی، تحلیل مشکالت و ارائه  آسیب

ریزی و پیشنهادهای اصالحی در زمینه برنامه

 های علم و فناوری طراحی پارک
 95آبان  قات و فناوری وم، تحقیوزارت عل 8

 95بهمن  كل استاندارد استان البرز اداره  6 برداری و بازرسینمونه 36

37 
و   خصوصی-مشاركت عمومیمدلهای آشنایی با 

 طرحها  تامین مالی مبانی 
8 

گذاری مركز خدمات سرمایه

 )دكتر نصرتی(  استان البرز
 95بهمن 

38 
Training Program for the 

Empowerment of Science and 

Technology Parks Managers 

16 

وری استان یزد  پارک علم و فنا

)پروفسور فیلیپس، آقای  

هاجسون، دكتر كریمیان اقبال،  

دكتر شهیکی تاش، دكتر  

 سعیدی(

 95اسفند 

 96تیر ی و  فناورسازی سازمان تجاری 24 سازی نوآوری تجاری 39



Sience Park As The Innovation 

Ecosystem Catalyst 
اشتغال دانش آموختگان )پروفسور 

تر صالح، پروفسور سمسیال، دك

 وان، پروفسور حجازی( 

 2 نقش مدیریت شهری در بهبود اكوسیستم نوآوری  40

نخستین نمایشگاه و جشنواره 

های نوین  المللی فناوریبین

 شهری )دكتر كوروش خسروی(

 96مرداد 

41 
ا ) با تکیه بر اصول تهیه و تنظیم قرارداده

 (R&D قراردادهای
2 

)دكتر  پارک علم و فناوری البرز

 مسعود منشدی(
 96مرداد 

42 
معیارهای شناسایی بتنهای استاندارد و با دوام در  

 ساخت و سازهای شهری
8 

پارک علم و فناوری البرز )دكتر 

 بزرگمهر( 
 96مهر 

43 

داری و ارزشگذاری ربكارگاه ملی مجوز بهره

ها و مؤسسات نوی برای دانشگاه مالکیت مع

 پژوهشی 
16 

ست  معاونت علمی و فناوری ریا

،  كریستوفر كالنژهجمهوری )

و دكتر   آنتونی بلمار ، پاتریک پیر

 الیاسی(

 96دی 

44 
توسعه و تجاری سازی فناوری و دستاوردهای  

 پژوهشی 
8 

پارک علم و فناوری البرز )دكتر 

 بال(كریمیان اق
 96دی 

45 STPs' GOVERNANCE IN 

DEVELOPING COUNTRIES 
16 

پارک علم و فناوری یزد )دكتر  

یری، آقای هادسون و دكتر  كشم

 كریمیان اقبال(

 97خرداد 

 4 هاارزشگذاری استارتاپ 46
شركت مشاوران مدیریت فناوری 

 پژوهان )دكتر قدیری( آینده
 97تیر 

 8 فناوری های علم و مدیریت نوین پارک 47
خراسان  پارک علم و فناوری

 میان اقبال( )دكتر كری
 97آبان 

 5/1 مونتاژ تا نوآوری  48

وازدهمین كنفرانس ملی  د

مدیریت فناوری و نوآوری  

)سوزنچی، طاهرپور، منطقی،  

 كیانی( 

 97آذر 

 5/1 ها ها و موانع اجرای نوآوری در بنگاه پیشران 49

دوازدهمین كنفرانس ملی  

وری و نوآوری )خ  مدیریت فنا

 میدانلی( 

 97ر آذ

 5/1 دگردیسی اقتصاد سنتی 50

دوازدهمین كنفرانس ملی  

ناوری و نوآوری  مدیریت ف

)كریمی، طباطبائی، جوانمردی، 

 زرنوخی( 

 97آذر 

51 
مدل كسب و كارهای نوین در بازارهای پول و  

 سرمایه
5/1 

دوازدهمین كنفرانس ملی  

مدیریت فناوری و نوآوری  

پور  بیدگلی، عزیزی، نقی)اسالمی 

 انی، مجید زمانی( مسعود زمفر، 

 97آذر 

 5/1 وسیستم استارتاپی های قانونی و امنیتی اكچالش 52

دوازدهمین كنفرانس ملی  

مدیریت فناوری و نوآوری  

)برهمند، عالقبند، صاحبکار  

 خراسانی، شلیله(

 97آذر 



 5/1 مركز رشد یا شتابدهنده؟  53

ی  دوازدهمین كنفرانس مل

آوری  مدیریت فناوری و نو

نیا،  ریمیان اقبال، صفاری)ك

 نیا، شکوری(كشمیری، شکوهی

 97آذر 

 97دی  ) جهاددانشگاهی تهران 24 دیریت عمومی م 54

55 
ها،  سازی مالکیت معنوی برای دانشگاهتجاری

 ها های علم و فناوری و استارتاپپارک
24 

مركز مالکیت معنوی و معاونت  

 ریاست جمهوری  علمی و فناوری
 97بهمن 

56 
های  سعه و مدیریت فضای فیزیکی و طرحوت

 اوریهای علم و فنعمرانی در پارک
8 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

)كشمیری، ابطحی، مهدوی،  

 قرائیان، عسگری(

 97اسفند 

 24 فن بیان و آئین سخنوری  57
)دكتر   جهاددانشگاهی تهران

   دالور(
 98فروردین و اردیبهشت 

 98مرداد  ریف )نقیبی( شگاهی شجهاددان 18 مدیریت زمان  58

 98مرداد  رز سازمان صمت الب 6 پدافند غیرعامل  59

60 

  واحدهای  بر  اینظارت و ارزیابی حرفهبا آشنایی 

  و علم   هایپارک  و رشد مراكز در مستقر فناور

 یفناور
8 

 پارک علم و فناوری البرز 

 پارک علم و فناوری خراسان 
 و فناوری دانشگاه تهران   علم  پارک

 98مرداد 

61 
نوآوری باز در پاركهای علم و فناوری و مراكز  

 رشد
4 

انجمن پاركهای علم و فناوری و  

 مراكز رشد ایران 
 98آذر 

 98دی  جهاددانشگاهی شریف )ثابتی(  16 اصول كار تیمی 62

 40 مدیریت نوآوری 63
انجمن علمی پاركها و مراكز رشد  

 ایران  
 99یز پای

64 
ب و  ماعی برای نجات كسكاربست نوآوری اجت

 كارها در شرایط بحران 
3 

و نوآوری  انجمن مدیریت فناوری

 ایران 
 99آذر 

65 
اكوسیستم توسعه نوآوری جوامع محلی كمتر 

 توسعه یافته
3 

پارک علم و فناوری سیستان و  

 بلوچستان 
 99دی 

 4 پدافند غیرعامل  66
ه  پارک علم و فناوری دانشگا

 تربیت مدرس
 1400خرداد 

 

 

 نشرياتسايتها و  مقاالت چاپ شده در  -7

 تاريخ نشريه   سايت / نويسندگان عنوان مقاله رديف 

1 
از  كاهش تاثیر سیمان بر روی تاالب انزلی با استفاده 

 پوزوالن در راستای توسعه پایدار
 سیمان و افزودنیها  محمد صادق سبط الشیخ انصاری

فروردین و  

 1392 اردیبهشت

2 
كاهش اثرات مخرب سیمان توسط زئولیت در تاالب انزلی  

 در راستای توسعه پایدار
 لشیخ انصاریمحمد صادق سبط ا

علمی، راهبردی  

 (46-49پیام)صص 

)سال 1393بهار 

شماره   –یازدهم 

37) 

 04/02/1395 سایت تصویر البرز  محمد صادق سبط الشیخ انصاری چالش پیش روی اقتصاد مقاومتی  5+  1 3

 24/03/1395 سایت تصویر البرز  محمد صادق سبط الشیخ انصاری عدم نوآوری و توجه به بازار ارج را زمین زد 4

5 
-زایی چراغ خاموش در میان ریزگردهای البرز میبیابان

 تازد
 27/03/1395 سایت تصویر البرز  محمد صادق سبط الشیخ انصاری



 02/04/1395 سایت تصویر البرز  محمد صادق سبط الشیخ انصاری سازیفرهنگی تیم درسهایی از جام ملتهای اروپا: مقوله 6

 (9گاهنامه عتف )ص  ادق سبط الشیخ انصارید صمحم فناوری زمین شناسی  7
  ، مرداد8شماره 

1395 

 محمد صادق سبط الشیخ انصاری فناوری نرم و المپیک 8
ماهنامه چراغ البرز  

 (5)ص 
، شهریور 1شماره 

1395 

 20/06/1395 سایت تصویر البرز  محمد صادق سبط الشیخ انصاری كندتعاون كشور را از ركود خارج می 9

 14/07/1395 صویر البرز سایت ت محمد صادق سبط الشیخ انصاری گیردرا كه تلگرام از ما می  چهآن 10

 24/07/1395 سایت تصویر البرز  محمد صادق سبط الشیخ انصاری عقیدة و جهاد  ةإن الحیا 11

 محمد صادق سبط الشیخ انصاری آوراناطالعات به روز، نیاز حیاتی فن 12
ماهنامه چراغ البرز  

 (5)ص 
، مهر  2شماره 

1395 

 11/08/1395 سایت تصویر البرز  الشیخ انصاریمحمد صادق سبط  علم در خدمت جامعه 13

 روزنامه نسل فردا  اریمحمد صادق سبط الشیخ انص "علم در خدمت جامعه "مقاله باز نشر  14
  5267شماره 

26/08/1395 

 محمد صادق سبط الشیخ انصاری "جامعه علم در خدمت "مقاله باز نشر  15
ماهنامه چراغ البرز  

 (5)ص 
، آذر  3شماره 

1395 

 گاهنامه عتف  محمد صادق سبط الشیخ انصاری "علم در خدمت جامعه "مقاله باز نشر  16
 آذر ،10 شماره

1395 
 14/10/1395 سایت كرج رسانه  محمد صادق سبط الشیخ انصاری ط زیست، یک شوخی جدیمحی 17

 روزنامه نسل فردا  محمد صادق سبط الشیخ انصاری تجارت جهانی؛ فرصت یا تهدید؟  18

اب تیتر اول و انتخ

 6چاپ در صفحه 

 5304در شماره 

15/10/1395 

 اریمحمد صادق سبط الشیخ انص حضور در بازارهای جهانی 19
ماهنامه چراغ البرز  

 (5)ص 
، آذر  4شماره 

1395 

 روزنامه نسل فردا  مد صادق سبط الشیخ انصاریمح هاشمی منتخب مردم بود 20

 1چاپ در صفحه 

 5313در شماره 

27/10/1395 

 روزنامه نسل فردا  محمد صادق سبط الشیخ انصاری شد آوار فرهنگ سوخت، پالسکو 21

 3چاپ در صفحه 

 5317در شماره 

02/11/1395 

 محمد صادق سبط الشیخ انصاری شد آوار فرهنگ سوخت، پالسکو 22
  جمهوری گزاریخبر

 (ایرنا) ایران اسالمی

  82395139 كد

(5788014  )

 مورخ

02/11/1395 

 سایت كرج رسانه  محمد صادق سبط الشیخ انصاری شد آوار فرهنگ سوخت، سکوپال 23
03/11/1395 

كد خبر :  

12352 

 زندگی  و نشریه خانه محمد صادق سبط الشیخ انصاری جدی شوخی یک ست،زیمحیط 24
 مهنی ،68 شماره

 1395 بهمن دوم

 زندگی  و ه خانهنشری محمد صادق سبط الشیخ انصاری جامعه خدمت در فناوری و  علم 25
 نیمه 69 شماره

 ۱۳۹۵ اسفند دوم

 محمد صادق سبط الشیخ انصاری فوتبال  از درسهایی 26
ل فردا  روزنامه نس

 ورزشی
27/01/1396 



 روزنامه نسل فردا  محمد صادق سبط الشیخ انصاری كوهستان مسقطی بستک، 27

  5378 شماره

مورخ 

31/01/1396 

 د صادق سبط الشیخ انصاریمحم باشد  سیاسی  نباید شهر شورای 28
 كرج خبری پایگاه 

 رسانه

 14190 كد

مورخ 

16/02/1396 

 ماهنامه پیام آرمان محمد صادق سبط الشیخ انصاری ؟مدیریت بحران  یا بحران مدیریت 29
سر مقاله شماره  

ی  سال اول د 4

1396 

 وطن یایكیم روزنامه محمد صادق سبط الشیخ انصاری مدیریت؟ بحران  یا بحران مدیریت 30

انتخاب تیتر اول و 

چاپ در صفحه 

 637 شماره 11

 مورخ

10/11/1396 

 روزنامه بهار لشیخ انصاریمحمد صادق سبط ا تازد.  می فرونشست 31

 9و  اول صفحه

  مورخ 371 شماره

16/11/1396 

32 
های حاملهای انرژی، مسئله این یا ثبات قیمتگرانی 

 نیست.
 امه كیمیای وطنروزن محمد صادق سبط الشیخ انصاری

 شماره 3 صفحه

  مورخ 645

19/11/1396 

 روزنامه كلید  نصاریمحمد صادق سبط الشیخ ا مدیریت؟ بحران  یا بحران مدیریت 33

 شماره 2 صفحه

  مورخ 831

22/05/1397 

 روزنامه كلید  حمد صادق سبط الشیخ انصاریم بلعد. می فرونشست 34

 شماره 2 صفحه

  مورخ 832

23/05/1397 

 روزنامه كلید  محمد صادق سبط الشیخ انصاری ان هوا ندارد.ایر 35

 شماره 2 صفحه

  مورخ 833

24/05/1397 

 روزنامه كلید  محمد صادق سبط الشیخ انصاری باز وآورین  و ما  جامعه 36

 شماره 2 صفحه

  مورخ 835

27/05/1397 

 ه كلید روزنام محمد صادق سبط الشیخ انصاری های افسرده و سوخته !ما دهه شصتی 37

 شماره 2 صفحه

  مورخ 865

05/07/1397 

 د روزنامه كلی محمد صادق سبط الشیخ انصاری عدالت یا عدالتخانه !  38

 شماره 2 صفحه

  مورخ 879

22/07/1397 

 روزنامه كلید  ادق سبط الشیخ انصاریمحمد ص كجاست؟  ما سانتوس مانوئل خوان 39

 شماره 2 صفحه

  مورخ 899

19/08/1397 

شماره  6صفحه نامه سیمرغ  دو هفته محمد صادق سبط الشیخ انصاری ا دالر از قند ت 40



نیمه اول  22 اقتصادی

 1397اسفند 

 روزنامه اقتصاد سرآمد  محمد صادق سبط الشیخ انصاری و نوبل اقتصاد  ما 41

 2و  1صفحه 

مورخ   631شماره 

11/08/1398 

 سایت بازار كار  انصاریمحمد صادق سبط الشیخ  تقلید علم و فناوری از كجا !؟  42

 اینجا

مورخ 

11/08/1398   

 ایرنا محمد صادق سبط الشیخ انصاری تقلید علم و فناوری از كجا !؟  43

كد خبر:  

83539150  
مورخ 

11/08/1398 

 

 

 هافعالیت در جشنواره، همايش و نمايشگاه-8

 محل تاريخ برگزار كننده  سمت عنوان رديف 

 تهران  1380 شمال دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران عضو كمیته برگزاری  نمایشگاه »همهمه آفتاب« 1

 «بتن و زلزله»چهاردهمین همایش  2

عضو هیات اجرایی و  

مسئول مسابقات 

 دانشجویی 

 تهران  90دی  شاخه ایران -آمریکاانستیتو بتن 

3 
ش »توسعه پایدار سواحل دریای  همای

 ها و تهدیدها« فرصتخزر: 

محیط  داور بخش 

 زیست و گردشگری
 موسسه آموزش عالی مازیار 

اردیبهشت  

91 
 نور 

4 
ملی »گردشگری،    همایشدومین 

 «جغرافیاو محیط زیست پایدار
 همدان 93آبان  دانشکده شهید مفتح  داور

5 
روی یش ملی »راهکارهای پیشهما

 بحران آب در ایران و خاورمیانه«
 یراز ش 93اسفند  - داور

 كرج 93از خرداد  پارک علم و فناوری البرز  داور طرحهای فناورانه 6

7 
جشنواره »نوآوری و شکوفایی   چهارمین

 كوهساران« 

مسئول غرفه پارک  

 علم و فناوری البرز 
 رشت  93آبان  بنیاد نخبگان گیالن

8 
اولین نمایشگاه »دستاوردهای پژوهش و  

 فناوری استان البرز« 
 كرج 93آذر  استانداری البرز  عضو كمیته اجرایی

 پانزدهمین نمایشگاه »پژوهش و فناوری«  9
ارک  مسئول غرفه پ 

 علم و فناوری البرز 
 تهران  93آذر  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

10 
  پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی »علم

 تا عمل، تبلور تجاری سازی فناوری« 

داور و نماینده استان  

 البرز 
 تهران  93اسفند  فناوری رییس جمهوری   معاونت علمی و

 كرج 93از خرداد  البرز  پارک علم و فناوری داور طرحهای ثبت اختراع  11

12 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی »محیط 

 زیست« 

همکار اداره كل  

حفاظت محیط زیست 

 ان البرز است

 تهران  93اسفند  سازمان حفاظت محیط زیست

13 

سب وكار و  اولین المپیاد ملی طرح ك

آفرینی شیخ  یازدهمین جشنواره ملی فن

 بهایی 

داور و مسئول غرفه  

فناوری   پارک علم و

 البرز 

 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
اردیبهشت  

94 
 تهران 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/323708/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7!%D8%9F


14 
اولین همایش ملی »كیفیت منابع آب و 

 پایدار« توسعه
 داور

دانشگاه اراک و شركت سهامی آب منطقه 

 ای مركزی
 اراک  94آبان 

 - - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  داور و تسهیالت طرحهای فناوریارزیاب  15

16 
دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و  

 فناوری و فن بازار استان البرز 
 كرج 94 آذر استانداری البرز  عضو كمیته غرفه برتر

17 
دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و  

 ز فناوری و فن بازار استان البر 

رئیس كمیته فناور  

 برتر
 كرج 94آذر  استانداری البرز 

18 
اسالمی،   اولین كنفرانس ملی معماری

 میراث شهری و توسعه پایدار
 داور

اداره كل میراث فرهنگی،صنایع دستی 

 وگردشگری استان تهران 
 هران ت 94بهمن 

19 
دومین همایش بین المللی علوم زمین و  

 توسعه شهری 
 داور

دانشگاه   ا و برنامه ریزیدانشکده جغرافی

 تبریز 
 تبریز  94اسفند 

20 

صصی تخ  -اولین كنفرانس ساالنه علمی 

عمران، معماری، شهرسازی و علوم 

 جغرافیا در ایران باستان و معاصر

 لمؤسسه فراز اندیشان دانش بین المل داور
اردیبهشت  

95 
 تهران 

 دانشگاه تبریز  داور همایش زمین، فضا، انرژی پاک  21
بهشت  اردی

95 
 تبریز 

22 

اولین همایش بین المللی مخاطرات 

طبیعی و بحران های زیست محیطی  

 یران، راهکارها و چالش ها ا

 تبریز  95خرداد  شركت دانش بنیان كیان طرح دانش داور

 دانشگاه یزد  حضور  ی دانشگاهی اولین همایش معماری فضاها 23
اردیبهشت  

95 
 یزد

24 

و  فرینی جشنواره ملی فن آ دوازدهمین 

دومین المپیاد ملی طرح كسب و كار  

 شیخ بهایی دانشجویی 

 داور
شهرک ری استان البرز و پارک علم و فناو

 علمی تحقیقاتی اصفهان
 كرج 5-1394

25 
اولین كنفرانس بین المللی كاربرد  

 در علوم مهندسی پژوهش و تحقیق
 تهران  95شهریور  مؤسسه فراز اندیشان دانش بین الملل داور

26 

International Conference  nd2

on new research finding of 

sciences, engineering and 

technology 

referee - 
August 

2016 

Istanbul, 

Turkey 

27 
همایش علمی پژوهشی كشاورزی، 

 ه پزشکی ایران مهندسی ژنتیک و گیا
 داور

مركز تحقیقات، آموزش كشاورزی و منابع  

 طبیعی استان كرمان
 كرمان 1395

28 
دومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات 

 ان و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایر
 كمیته علمی

مركز پژوهش های صنعتی و معدنی  

 پتروگس 
 تهران  1395مهر 

29 
نخستین همایش و جشنواره ملی  

 نی در حوزه كودک كارآفری
 كمیته علمی و داور 

سازمان جهاددانشگاهی تهران و دانشگاه  

 و فرهنگ علم  
 تهران  1395

 تهران  1395 ار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، ك داور یازدهمین جشنواره ملی كارآفرینان برتر 30

31 
چهارمین نمایشگاه و جشنواره بین المللی  

 یفناوری های نو و پیشرفته ربع رشید
 تبریز  1395 فناوری ربع رشیدی  منطقه ویژه علم و داور

32 
دستاوردهای  ی ملنمایشگاه هفدمین 

 پژوهش و فناوری
 ملی  1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  داور

 ملی  1395از  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  داور سازی طرحهای فناورانه ه تجاریكمیت 33

 ملی  1395-6 تحقیقاتی اصفهانشهرک علمی و  داورو  آفرینی ی فنجشنواره مل سیزدهمین 34



المپیاد كسب و كار دانشجویی  سومین

 شیخ بهایی 

35 
پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع 

 RINOTEX 2017 رشیدی

عضو ستاد  داور، 

ناظر  و  اجرایی

 رویدادهای فناورانه

 یبین الملل 1396 منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

36 
نخستین همایش دریا، توسعه و منابع آب  

 مناطق ساحلی خلیج فارس و مکران
 ملی  1396 جهاددانشگاهی هرمزگان وردا

37 
های نوین در سیزدهمین همایش پژوهش 

 ناوریعلوم و ف
 داور

دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور 

 كرمان
 ملی  1397

38 
نوآوری و  و جشنواره نمایشگاه ششمین

 RINOTEX وری ربع رشیدیفنا

2018 

عضو ستاد  داور و 

 اجرایی 
 بین المللی 1397 ربع رشیدیمنطقه ویژه علم و فناوری 

39 

و  آفرینی جشنواره ملی فن چهاردهمین

كسب و كار دانشجویی  المپیاد چهارمین

 شیخ بهایی 

 ملی  1397 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان داور

40 
ی پایان  امسابقات ملی دفاع سه دقیقه

 نامه 
 1397 جهاددانشگاهی  داور

1398 
 ملی 

41 
و تحقیق  سومین كنفرانس ملی نوآوری 

 در علوم انسانی،مدیریت و معارف اسالمی 
 داور

فنون   مركز مطالعات و تحقیقات علوم و

 بنیادین در جامعه
 ملی  1398

42 

هفتمین همایش ملی مطالعات و  

تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی،  

 و كارآفرینی ایران مدیریت

 ملی  1398 موسسه آموزش عالی آل طه  داور

43 

لی مطالعات و  هفتمین همایش م

تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،  

 معماری و شهرسازی ایران 

 ملی  1398 - داور

44 
-جدهمین كنفرانس بین المللی پژوهشه

 های نوین در علوم و فناوری 
 ملی  1398  داور

45 
ز )كسب و كارهای  جشنواره كوكبا

 بازنشستگان نیروهای مسلح( 
 ملی  1398 مسلح سازمان تامین اجتماعی نیروهای داور

 داور های خالقكارگروه شركت 46
  سازی فناوری و اشتغالسازمان تجاری

 آموختگاندانش
 ملی  1398

 ملی  1398 انجمن اورولوژی ایران  داور رویداد ایده شو سالمت  47

 استانی 1398 بسیج اساتید كشور داور ی انتخاباتی ایرانرویداد استارتاپ  48

49 
امتنان از نخبگان  سی و یکمین جشنواره

 جامعه كار و تولید كشور 
 ملی  1398 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی  داور

50 

و  آفرینی جشنواره ملی فن پانزدهمین

المپیاد كسب و كار دانشجویی  چهارمین

 شیخ بهایی 

 ملی  1399 می و تحقیقاتی اصفهانشهرک عل داور

51 
ششمین كنفرانس بین المللی مهندسی  

 ت و منابع طبیعی محیط زیس
 بین المللی 1399 های دستیابی به توسعه پایدار مركز راهکار داور

52 
هفتمین كنفرانس بین المللی یافته های  

نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در  
 لمللیبین ا 1399 - داور



 خدمت توسعه

53 
ششمین كنفرانس بین المللی مهندسی  

 شیمی و نفت 
 بین المللی 1399 ستیابی به توسعه پایدار های دركز راهکارم داور

54 

پنجمین همایش بین المللی افق های  

در علوم كشاورزی ،منابع طبیعی و   نوین

 محیط زیست 

 بین المللی 1399 -- داور

55 
سی و نهمین كنگره ملی و چهارمین 

 گره بین المللی علوم زمینكن
 داور

سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی  

 كشور 
 بین المللی 1399

56 
هشتمین كنفرانس ملی مهندسی عمران، 

نمعماری و توسعه شهری پایدار ایرا  
 داور

مركز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون 

بنیادین در جامعه و موسسه آموزش عالی  

 خاوران 
 بین المللی 1399

نهای كارآفری كنفرانس ملی دانشگاه  57  ملی  1399 شاپوردانشگاه صنعتی جندی میكمیته عل 

زال دومین جشنواره استارپو    داور 
اوری دانشگاه تربیت پارک علم و فن 

 مدرس
 ملی  1399

 

 

 هامقاالت ارائه شده در همايش-9

 عنوان همايش  نويسندگان عنوان مقاله رديف 
 يختار

 نوع ارائه 

 مقایسه نتایج مدلهای تجربی و واقعی 1
ری و  محمد صادق سبط الشیخ انصا

 حمیدرضا پیروان 
 امین گردهمایی علوم زمینسی

1390 

 پوستر 

2 
های گردشگری شهرستان  توسعه پایدار و  جاذبه

 ابركوه
اولین همایش توسعه پایدار در  محمد صادق سبط الشیخ انصاری

 شک و نیمه خشک مناطق خ
1391 

 سخنرانی 

3 
بررسی ژئوتوریسم رسوبی مناطق بیابانی ایران و  

 حفظ توسعه پایدار
اولین همایش توسعه پایدار در  محمد صادق سبط الشیخ انصاری

 مناطق خشک و نیمه خشک 
1391 

 چاپ

4 

محاسبه مقدار فرسایش رودخانه شور در شمال  

و   EPMهای  لمسجدسلیمان با استفاده از مد
PSIAC سنجی های ایستگاه رسوبقایسه با دادهو م 

صاری، محمد صادق سبط الشیخ ان

 حمیدرضا پیروان 

 و رضا بیات 

شانزدهمین همایش انجمن زمین  

 شناسی ایران 
1391 

 پوستر 

5 

-های ژئوتوریسمی مسیر تهرانمعرفی پدیده 

 محمد صادق سبط الشیخ انصاری پل سفید -كیاسر-سمنان
مین  نزدهمین همایش انجمن زشا

 شناسی ایران 
1391 

 پوستر 

6 

د فرسایش حوزه آبخیز در برآور GISاستفاده از 

 EPMشور در شمال مسجدسلیمان در مدل 
محمد صادق سبط الشیخ انصاری، 

 حمیدرضا پیروان و رضا بیات 

سومین همایش ملی مقابله با  

های  زایی و توسعه پایدار تاالب بیابان 

 ایران كویری  

1391 

 نی سخنرا

7 
های اكوتوریسمی تاالب میقان در  بررسی ویژگی

 توسعه پایدار  راستای حفظ
 محمد صادق سبط الشیخ انصاری

سومین همایش ملی مقابله با  

زایی و توسعه پایدار بیابان

 های كویری ایران تاالب

1391 

 سخنرانی 

 چهارمین كنفرانس ملی بتن ایران  صاریحمد صادق سبط الشیخ انم بررسی تاثیر بتن بر روی پایداری تاالبها  8
1391 
 چاپ

 1391اولین همایش میراث زمین  محمد صادق سبط الشیخ انصاریهای ژئوتوریسمی شهر بابک در  جاذبهبررسی  9



 پوستر  شناختی ایران  راستای تبدیل شدن به ژئوپارک 

10 

ه های  پتانسیل بالقوه زمین گردشگری دریاچ

 به دریاچه چورت ایران با نگاهی 
ث زمین اولین همایش میرا محمد صادق سبط الشیخ انصاری

 شناختی ایران 

1391 

 چاپ

11 
 محمد صادق سبط الشیخ انصاری بررسی تاثیر استفاده از زئولیت بر آب بندی بتن

سی و دومین گردهمایی و  

  –نخستین كنگره بین المللی 

 نزمی علوم تخصصی

1392 

 پوستر 

12 

اثرات مخرب سیمان توسط زئولیت در  كاهش

 محمد صادق سبط الشیخ انصاری عه پایدار تاالب انزلی در راستای توس
اولین همایش علوم زمین و نقش  

معدن و صنایع معدنی در توسعه  

 اقتصادی استان گیالن 

1392 

 سخنرانی 

13 
  استان شناسی زمین های پدیده   بندی رده

 ژئوتوریسم دیدگاه از گیالن
 محمد صادق سبط الشیخ انصاری

اولین همایش علوم زمین و نقش  

ن و صنایع معدنی در توسعه  معد

 اقتصادی استان گیالن 

1392 

 پوستر 

14 
بتن با استفاده از   بندی بیشینه آب

 NANOPROOF  نانوماده

محمد صادق سبط الشیخ انصاری، 

 مریم بهزادپور و مهدی قاسم پور
لح و سازه  دومین كنفرانس ملی مصا 

 های نوین در مهندسی عمران 
1393 
 پوستر 

 محمد صادق سبط الشیخ انصاری ب شناسی فن آفرینی در ایرانآسی 15
سومین همایش ملی تعامل صنعت 

 و دانشگاه 

1394 
- 

16 
ژئوتوریسم مهمترین رویکرد سند آمایش استان  

 گلستان
 صاریمحمد صادق سبط الشیخ ان

گری در آمایش جایگاه علوم گردش

و توسعه منطقه ای با    سرزمین

 ستانتاكید بر استان گل

1394 

 پوستر 

17 

ارزیابی نقش سازندهای حساس زمین شناسی به  

فرسایش آبی در حوزه آبخیز شور توسط باران 

 ساز

محمد صادق سبط الشیخ انصاری و  

 حمیدرضا پیروان 

و  اولین كنفرانس حفاظت خاک 

 آبخیزداری 

1394 

- 

18 
              ارزیابی فرسایش بادی با روش

 IRIFR. E.A   در غرب استان خوزستان 

محمد صادق سبط الشیخ انصاری و  

 حمیدرضا پیروان 

اولین كنفرانس حفاظت خاک و  

 آبخیزداری 

1394 
- 

19 
تاثیر روسازی با بتن غلتکی و آسفالت بر محیط 

 زیست 

خ انصاری و محمد  حمید رضا شی

 سبط الشیخ انصاریصادق 

كنفرانس بین المللی  اولین 

عمران، هنر و  معماری، شهرسازی،

 محیط زیست 

 های آینده، نگاهی به گذشتهافق

 سخنرانی 

1394 

20 
اثرات زیست محیطی تونل سازی به روش 

 چالزنی و آتشباری

حمید رضا شیخ انصاری و محمد  

 صادق سبط الشیخ انصاری

علوم   ومین همایش بین المللید

 زمین و توسعه شهری 

 سخنرانی 

1395 

21 
ه از ابزار دقیق و سیستم ضرورت استفاد

 ها مانیتورینگ در تونل

حمید رضا شیخ انصاری و محمد  

 صادق سبط الشیخ انصاری

چهارمین كنفرانس ملی پژوهش  

های كاربردی در مهندسی عمران، 

 معماری و مدیریت شهری
 

 نی سخنرا

1395 

22 

های  م رعایت توسعه پایدار در معماری پارکالزا

 بنیانوان یک شهر دانشبه عن علم و فناوری

حمیدرضا شیخ انصاری، محمد  

آسیه  ، صادق سبط الشیخ انصاری

سبط الشیخ انصاری، محمد جواد 

 سبط الشیخ انصاری 

  سوی به ملی كنفرانس  نخستین

 بنیان  دانش معماری و شهرسازی

 نرانی سخ

1396 

23 
مد  حمیدرضا شیخ انصاری، مح اثیر آنالیز برگشتی در تحلیل تونل ها ت

 صادق سبط الشیخ انصاری

سومین كنفرانس ساالنه پژوهش  

ری، شهرسازی و  های معما
 پوستر 

1396 

https://civilica.com/papers/l-7768/
https://civilica.com/papers/l-7768/


 شهریمدیریت 

24 

Visualize the challenges, 

opportunities and uncertainty of 

organizations in the turbulent global 

environment to gain a competitive 

advantage 

Mohammad sadegh sebt al 

sheikh ansari, Tahereh 

kiani pay & Sara 

hooshmandi 

nal internatio nd2

conference on accounting 

and management 

 پوستر 

2020 

25 

The impact of business process 

management on risk on strategic 

decisions of oraganizational 

managers 

 Majid toulabi, 

Mohammad sadegh sebt al 

sheikh ansari & Sara 

hooshmandi 

international  nd2

conference on accounting 

and management 

 پوستر 

2020 

 
 
 

 سخنرانی -10

 تاريخ مكان موضوع رديف 

1 
های ژئوتوریسمی شهر بابک در راستای  بررسی جاذبه

 تبدیل شدن به ژئوپارک
اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان 

 كرمان
 1392فروردین 

2 
راستای   ئوتوریسمی شهر بابک درهای ژبررسی جاذبه

 تبدیل شدن به ژئوپارک
 1392ر شهریو موسسه آوای طبیعت پایدار 

3 
و   با رادیوهای گفتگو، اقتصاد و البرز مصاحبه

 خبرگزاریهای ایرنا، ایسنا و .. 
- - 

 

 تالیف/گردآوری/تخلیص-11

 مسئولیت تاريخ نوع فعالیت عنوان رديف 

 مشاور 1377 تالیف و نوجوانان  جلد چهارم فرهنگنامه كودكان 1

2 

ها با توجه جابجایی رسوبات كواترنری و آبراهه

فشم در  -فعالیت ساختاری گسل مشابه 

 محدوده دماوند و لواسانات بزر 

تخلیص پایان نامه 

كارشناسی ارشد آقای  

 آرش اسالمی
 مجری  1382

3 
بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سنگهای  

 ان نوبی تاقدیس آئینه ورزكرتاسه در یال ج

تخلیص پایان نامه 

كارشناسی ارشد خانم  

 سیده نیوشا عاطفی 
 مجری  1382

 آماده چاپ 1386 گردآوری  هاشکل گیری خلیج 4

 آماده چاپ 1386 تالیف اقیانوسها 5

 آماده چاپ 1388 تالیف آزمایشات كنترل كیفی خاک  6

 در حال ویرایش -مجری 1392 تالیف ژئوپارک قشم  7

8 

های  خوردگی نمونهی ترکزمایشگاهآارزیابی 

بتنی ساخته شده از بتن خشک در محیط 

 میکرو و نانویی   ،ریایی از دیدگاه ماكرود

 همکار 1390 پایان نامه كارشناسی ارشد

9 
تاثیر ناهمواری سطح الیاف پلی پروپیلن در ارتقا  

 كاربردی بتن
 همکار 1390 پایان نامه كارشناسی ارشد

10 

آوری روی عمل های مختلفیین اثر روشتع

ای خواص مکانیکی و دوام بتن سبک سازه

 خودتراكم

 همکار 1392-1393 پایان نامه كارشناسی ارشد

 همکار )مشاور(  1393-94 پایان نامه كارشناسی ارشدنقش فعالیتهای گردشگری در توسعه محالت  11

https://civilica.com/papers/l-7768/
https://civilica.com/papers/l-7768/
https://civilica.com/papers/l-7768/


 شهری پایدار )مطالعه موردی: محله قلهک(

12 

یان با استفاده از  بنهای دانشبندی شركترتبه

مطالعه موردی: معیارهای مدیریت دانش 

بنیان پارک علم و فناوری  های دانششركت

 البرز( 

 همکار )مشاور(  1397 پایان نامه كارشناسی ارشد

 

 برگزاری تورهای آموزشی  -12

 همكار تاريخ نوع فعالیت موقعیت رديف 

 دشت غار رودافشان و منطقه سیمین 1

 ژئوتوریسمی

1393 
 سفرنویس

 1393 جاده هراز 2

 1390،1391،1392 گرمسار 3

ن گردشگران ایران)گروه انجم

 گردشگری آنوبانینی(

 1391 كویر و تاالب میقان  4

 1391،1392 جاده هراز 5

 1391،1392 غار رودافشان و منطقه سیمین دشت 6

 1391،1392 باداب سورت و غار دربند  7

 1392،1393 تركمن صحرا  8

 گردی ری 9
 فرهنگی 

1392 

 1391 یزد گردی 10

 1390 تلفیقی ه فریم و فرح آباد جاد 11

 شخصی

 1390 تلفیقی استان سمنان و مازندران 12

 1393 تلفیقی استان خوزستان و ایالم 13

 1393 تلفیقی استان گلستان 14

 1393 ژئوتوریسم دریاچه تار 15

 1390 تلفیقی زد، فارس و خوزستان های اصفهان، یاستان 16

 1389 تلفیقی شهرستانک  17

 1391 تلفیقی های یزد، كرمان، فارس، كهگیلویه و بویر احمد استان 18

 1392 تلفیقی های سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستاناستان 19

 1392 فرهنگی  استان سمنان و خراسان رضوی  20

 1389 یتلفیق استان مركزی  21

 1389 تلفیقی استان زنجان  22

 1391 فرهنگی  قزوین گردی  23

 1389 فرهنگی  زنجان گردی 24

 1392 فرهنگی  كرج گردی 25

 1392 تلفیقی اشتهارد  26

 1393 ژئوتوریسم های زنجان و آذربایجان غربیاستان 27

 1392 ئوتوریسمژ های زنجان و آذربایجان شرقیاستان 28

 1394 تلفیقی های كرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان تاناس 29

 1394 اكوتوریسم  استان گیالن، ییالقات املش  30

 1394 فرهنگی  همدان گردی 31

 1395 تلفیقی خراسان جنوبی و نیمه جنوبی خراسان رضوی  32

 1395 تلفیقی استان البرز  33

 1395 تلفیقی سکو( رقی )مراغه، آذرشهر، ااستان آذربایجان ش 34



 1395 تلفیقی استان چهار محال و بختیاری 35

 1395 تلفیقی استان آذربایجان شرقی )ارسباران(  36

 1396 تلفیقی هرمزگان و بوشهر  هاینوار ساحلی استان 38

 1396 فرهنگی  استان آذربایجان غربی  39

 1397 فیقیتل جنوبی استان خراسانرضوی و غرب  جنوب استان خراسان 40

 1398 تلفیقی شمال و شرق استان خراسان رضوی 41

 1398 فرهنگی  گردی اردبیل 42

 1398 فرهنگی  گردی  ارومیه 43

 1398 فرهنگی  كاشان  44

  1400 تلفیقی كرمان و سیستان و بلوچستان  هایاستان 45

  1400 تلفیقی (طالقاناستان البرز ) 46

 

 انجمنها و مشاركت در همايشها و فضای مجازی ها، میتهكعضويت در  افتخارات و    -12

 تیل در مسابقات قرآن سركالنتری ششم فرماندهی انتظامی تهران بزر )فاتب(كسب رتبه سوم رشته تر -1

 )آنوبانینی(وتوریسم انجمن گردشگران ایرانمدیر بخش ژئ -2

 1392-93در سالهای  ار آزمون و كالیبراسیونمعدنی انجمن آزمایشگاههای همک-سرپرست كمیته تعیین تعرفه شاخه ساختمانی -3

 1382از سال  انعضویت در انجمن زمین شناسی ایر -4

 1390 از سال عضویت در انجمن بتن ایران -5

 1390 از سالایران  عضویت در انجمن علمی گردشگری -6

 1390 از سال عضویت در انجمن رسوب شناسی ایران -7

 1394از سال  عضویت در انجمن آمایش سرزمین -8

 1395ت در انجمن فناوریهای بومی ایران از سال عضوی -9

 ای علم و فناوری و مراكز رشد ایرانه عضویت در انجمن علمی پارک -10

 عضویت در انجمن مدیریت فناوری و نوآوری -11

 ی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی نجمن علما همکار -12

 ویژه عموم در ایران زمین گردشگری )ژئوتور(اولین مجری تورهای  -13

 1378شناسی كنکور دانشگاه آزاد اسالمی در سال رشته زمینكارشناسی  27رتبه  -14

 1385در سال شناسی و سنگ شناسی رسوبی رشته زمین شناسی گرایش رسوبكارشناسی ارشد  17رتبه  -15

 1392شناسی در سال رشته زمین شناسی گرایش سنگ رسوبی و رسوبدكترا تخصصی  1تبه ر -16

 26/04/1395از  "قلیاناصالح الگوی مصرف "عضو كمیته ملی  -17

 توریسمكانال شعف )شبکه علم و فناوری( و ژئو دو اندازیراه -18

 عضو شورای مشورتی توسعه اقتصادی استان البرز  -19

 1393و پژوهشی در شورای عالی عتف در سال منتخب نمایندگان مراكز آموزشی  -20

 ن كرمانصنایع و معادن و كشاورزی استاعضو مدعو كمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی،  -21

 و ...  -22

 

 میزان آشنايی با كامپیوتر و زبان   -13

 Excel- Word- arcGIS- Elwisتسلط نسبی بر برنامه های  -پیوتر و اینترنت در حد خوبتوانایی كار با كام-

 تسلط نسبی بر زبان تخصصی  -خواندن، نوشتن و مکالمه زبان انگلیسی در حد متوسط-

 در حد خوبخواندن، نوشتن و مکالمه زبان عربی -

 

 قابلیتها و توانايیها   -14



 های دانش بنیان ، مراكز رشد و شركتعلم و فناوریی پاركها با قوانین و مقررات آشنایی  -1

 ( 5Sمحیط كار) آراستگی مكایزن و نظا متعالی نظام آشنایی با  -2

 اقتصادی شركتها-تخصصی و مالی-آشنایی با نظارت و ارزیابی و بررسی فنی  -3

 بنیانهای فناور و دانشلی و نحوه جذب سرمایه در شركتآشنایی با تامین ما -4

 بنیانهای دانش از صالحیت شركتآشنایی كامل با احر -5

 ری، مركز رشد و مركز نوآوریمانند پارک علم و فناو نوآوریاندازی ساختارهای راه -6

 ازاریابی، فروش و ...( )منابع انسانی، بازار سازی، ب ارائه راهکار جهت توسعه كسب و كار و نوآوری در فرآیند -7

 رینی  برگزاری دوره و كارگاهای آموزشی و رویدادهای كارآف -8

 حدهای پژوهشی پارک علم و فناوری، مركز رشد و وا تداوم فعالیتها درآشنایی با نحوه تاسیس و   -9

 ریزی سفر و طراحی تورهای تخصصی گردشگریبرنامه -10

 های مربوطه و آموزش در دوره زمین گردشگریبرگزاری تورهای علمی  -11

 رد و توانایی كار با دستگاههای مرتبطو آسفالت براساس استاندا ، سیمانبا آزمایشهای خاک، بتنآشنایی  -12

 ئو تکنیک و مقاومت مصالح خدمات ژ و صورت وضعیت تهیه و تنظیم قراردادها -13

ترسیم و تفسیر  ، ز الگهای ژئوفیزیکی و تفسیر آنهاآبدار با استفاده اتشخیص الیه های گاز، نفت و مطالعات و امور اجرایی زمین شناسی مانند  -14

استفاده از  بررسی میزان فرسایش و رسوب با، ، تفسیر محیط های رسوبی و تشخیص نوع رسوباتآب شناسیمنحنی های رسوب شناسی و 

اسی عمومی و تخصصی زمین مطالعات زمین شن، ای، صحرایی و ایستگاه های رسوب سنجیش و مقایسه با داده های كتابخانهمدلهای فرسای

 نگاری ، رسم پروفیل و ستون چینهشناسی پروژه های گوناگون

 تهیه و تنظیم رزومه شركت و تنظیم شرایط شركت در مناقصات  -15

 )معمولی، الیافی، خود تراكم، سبک و ...(  نواع بتنطرح اختالط ا ارائه -16

 بطه با تهیه دستورالعملها، روشهای اجرائی و... )آزمایشگاه( در را17025)بازرسی( و ایزو 17020ایزو  آشنایی با  -17

 قاومت مصالحاندازی آزمایشگاههای مراه -18

 

 


