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* سوابق علمی :
لیسانس زمین شناسی ازدانشگاه سیستان وبلوچستان درسال1383فوق لیسانس زمین شناسی گرایش پترولوژی ازدانشگاه فردوسی مشهددرسال 1395 پروانه اشتغال به کارحرفه های نظام مهندسی معدن در رسته پی جویی واکتشاف پایه  2درزمینه طراحی ونظارت.* دوره های آموزشی کوتاه مدت:
 -1گذراندن دوره آموزشی ((آشنایی با قوانین معدن ))به مدت 34ساعت در مهرماه 1394
 -2گذراندن دوره ((مبانی تهیه نقشه های زمین شناسی بزرگ مقیاس ))به مدت 34ساعت درمهرماه 1394
-3گذراندن دوره((راهنمای مالحظات زیست محیطی درفعالیت های اکتشافی))به مدت 34ساعت مهرماه 1394

 -4گذراندن دوره آموزشی ((برداشت حفریات غیرزغال سنگ ))به مدت 34ساعت در آبانماه 1394
 -5گذراندن دوره آموزشی((فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف مس ))به مدت 34ساعت در آذرماه 1394
 -6گذراندن دوره آموزشی ((روشهای کانه آرایی کانسنگ مس ))زیرنظرایمیدرو به مدت 16ساعت در آبانماه 1396
 -7گذراندن دوره آموزشی((روشهای کانه آرایی کانسنگ آهن ))زیرنظرایمیدرو به مدت 16ساعت در آذرماه 1396

 -8گذراندن دوره آموزشی ((ژئوشیمی اکتشافی ))زیرنظرایمیدرو به مدت 16ساعت در آذرماه 1396
-9گذراندن دوره آموزشی مسئولین فنی معادن
-10گذراندن دوره آموزشی کاربا نرم افزارGIS
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*سوابق مدیریتی و همکاری درشرکتهای معدنی شامل:
 -1شرکت زمین شناسی الماس طوس از 83/07/01تا 84 /02/31به عنوان کارشناس زمین شناسی.
 -2شرکت معدنی زمین اتحادشرق به عنوان عضوهیات مدیره درسال .1383
 -3شرکت معدنی درکاو از 86/04/01تاکنون:
الف-به عنوان کارشناس زمین شناسی و کارشناس ارشد پترولوژی.
ب-کارشناس ارشد فروش  ،بازاریابی وصادرات معادن سنگ تزیینی شامل :معادن تراورتن ،مرمر ،مرمریت،گرانیت
ج-کارشناس وکارشناس ارشد اکتشاف درمعادن سنگ آهن پالسری3200هکتاری(کوه سرنوسر وکوه طالب)واقع
درسنگان خواف از سال  1386تاکنون
د -پیمانکاراستخراج ازمعدن باریت گرگاب باخرز تربت جام شامل (باریت وسرب ،نقره) درسال1395
 -4شرکت معدنی نگین کاوخراسان به عنوان عضوهیات مدیره درسال . 1387
-5شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن شرق به عنوان پیمانکار وکارشناس اکتشاف درراه اندازی معدن سنگ آهن
پالسری دشت میوتک واقع درسنگان خواف با وسعت 3800هکتاردرسال .1388-90
 -6شرکت معدنی کانسارپژوه آریا به عنوان رئیس هیات مدیره درسال .1390-96
-7شرکت معدنی پارس هورخش شرق همکاری جهت اکتشاف ،استخراج وپیمانکاردر معادن سنگ آهن پالسری کوه
طالب وکوه سرنوسر از سال 1386تاکنون.
-8مدرس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی ((مسئولین فنی معادن سنگ آهن پالسری درسال.)) 1397
-9استاد برترسازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در سال 1397
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*سوابق اجرائی اعم ازاکتشاف،استخراج وفرآوری :
-1انجام عملیات اکتشاف واستخراج ازمعدن سپیولیت الیاتو فریمان برای اولین بار درایران.
-2انجام عملیات اکتشاف درمعدن پلی متال نیگنان بشرویه استان خراسان جنوبی شامل :آنتیموان،سرب ،سنگ آهن هماتیت
-3انجام مطالعات اولیه ،عملیات اکتشاف و استخراج ازمعدن باریت،سرب ونقره گرگاب باخرزتربت جام دراستان خراسان رضوی.

-4انجام عملیات اکتشاف ،استخراج وفرآوری درمعادن سنگ آهن پالسری دشت میوتک،کوه سرنوسر وکوه طالب به
وسعت 7000هکتار واقع درسنگان خواف.
-5انجام عملیات اکتشاف ونظارت برمعادن سنگ ساختمانی شامل :
الف -معدن مرمر نباتی ومرمریت قهوه ای یکه شاخ بجنورد دراستان خراسان شمالی.
ب -معدن تراورتن لیموئی قلعه سرخ وکوه بادری تربت جام دراستان خراسان رضوی.
پ-معدن تراورتن کرم-شکالتی سلطان سلیمان تربت حیدریه دراستان خراسان رضوی.
ج-انجام عملیات اکتشاف درمعدن مرمریت کرم گرمه –جاجرم استان خراسان شمالی.
د-معادن مرمریت کرم همایی وسنجرو سبزوار دراستان خراسان رضوی.
ذ-معدن مرمریت طوسی درح سربیشه بیرجند دراستان خراسان جنوبی .
ر-معدن گرانیت هلویی کرات تایباد دراستان خراسان رضوی
 -6انجام عملیات اکتشاف ونظارت برمعادن مس کولی قاین دراستان خراسان جنوبی.
-7انجام عملیات اکتشاف معدن سنگ آهن پالسری شرکت الله های خونین واقع در سنگان خواف.
 -8پیمانکار شرکت پارس هورخش شرق در سال 1399در استخراج معدن سنگ آهن پالسری کوه طالب
 -9پیمانکار شرکت پارس هورخش خاورمیانه در سال 1399دراستخراج معدن سنگ آهن پالسری کوه سرنوسر
-10مشاور معدنی شرکت گران سنگ دیبا در اکتشاف معادن سنگ آهن سنگان خواف درسال1400
-11مشاور معدنی شرکت معین کانساران توس در سال1400
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