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  فتخاراتا
        دریافت تقدیرنامه از سازمان بسیج مهندسین استان سمنان و سازمان نظام مهندسـی معـدن اسـتان سـمنان بـه خـاطر

و به مناسب چهلمـین سـالگرد پیـروزي انقـالب اسـالمی،       در روز ملی مهندسی مسئولیت فنی معادناهتمام در امر 

 .1397اسفند ماه 

  1397پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شاهرود در بخش دانشجویی، آذر ماه. 

  1393آزمون کشوري دکتراي تخصصی مهندسی استخراج معدن در سال  5رتبه. 

  1393در بین دانشجویان دکتري ورودي سال  1رتبه. 

  1390نشجویان کارشناسی ارشد سال در بین دا 1رتبه. 

 ایـران، شـرکت معـادن     سـنگ  زغـال دومین کنگره ملی در  نامه برترپایان عنوان بهنامه کارشناسی ارشد انتخاب پایان

 ، کرمان.1393شهریورماه  7-5کرمان،  سنگ زغال

  مناطق کویري و بیابـانی ایـران (بـا    امنیتی  -همایش ملی آمایش دفاعیدر  مقاله برترانتخاب مقاله اینجانب به عنوان

  ،رویکرد توسعه، دفاع و امنیت پایدار)، پژوهشکده آماد و فنـاوري، پژوهشـگاه دانـا، مرکـز تحقیقـات راهبـردي دفـاعی       

  .1395اردیبهشت  28

 خارجی يها زبانآشنایی با 
  ن)و تخصصی معدمومی (عزبان انگلیسی 

  داراي مدرك زبان انگلیسیMSRT (MCHE)  

 هاي کامپیوتريمهارت
 افزارها:نرم  

Microsoft office, Datamine, NPV Scheduler, Crystal Ball, Goldsize, Split-Desktop, Dips, Surfer, SPSS 20, 

COMSOL Multiphysics. 
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  و سوابق اجرایی هامسئولیت
  تاکنون 26/1/1398قطب علمی مهندسی معدن از تاریخ کارشناس دبیرخانه. 

  تاکنون 15/1/1392مسئول فنی معدن شن و ماسه شهرداري مجن از تاریخ. 

 المللـی نشریه بین و مدیر داخلی کارشناس فنیJME (Journal of Mining and Environment)     دانشـکده مهندسـی

 .تاکنون 19/1/1393تاریخ معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود از 

  1398دانشگاه صنعتی شاهرود  -در صنایع معدنی آوري تابهمایش ملی مدیریت ریسک و دستیار دبیر علمی. 

 دانشکده مهندسی معـدن، نفـت و    ژئوفیزیک کاربردي هاي پژوهش پژوهشی-نشریه علمی و مدیر داخلی کارشناس فنی

 .29/12/1397لغایت  25/7/1394ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود از تاریخ 

  عضو هیات تحریریه نشریهModern Management Forum (MMF) در کشور سنگاپور. 

نظر  ، زیر"سنگ زغالدستورالعمل ارزیابی قابلیت خودسوزي "طرح تدوین ) در فرهنگ سرشکیهمکار مجري (دکتر 

 ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان نظام مهندسی معدن.جمهور رییسریزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

 ریـزي حـوزه معاونـت آموزشـی و تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه صـنعتی شـاهرود از تـاریخ           مشاور و کارشناس ارشد برنامه

دانشیار دانشـکده   -تحصیالت تکمیلی: دکتر ناصر گودرزي(در زمان معاونت آموزشی و  30/7/1395لغایت  21/11/1394

 شیمی).

 شـاهرود از تـاریخ    صـنعتی  دانشـگاه  و تحصـیالت تکمیلـی   ریـزي حـوزه معاونـت آموزشـی    برنامه ارشد مشاور و کارشناس

 تمـام  اسـتاد  -(در زمان معاونت آموزشی و تحصـیالت تکمیلـی: دکتـر محمـد عطـائی      21/11/1394لغایت  10/2/1393

 کده معدن).دانش

  دانشـگاه صـنعتی شـاهرود بـا      -ایـران  سـنگ  زغالمین کنگره ملی چهارمسئول دبیرخانه دائمی و دبیر کمیته اجرایی

 .1397پروده طبس  سنگ زغالهمکاري شرکت معادن 

  ایران سنگ زغالمین کنگره ملی چهارمجموعه خالصه مقاالت "مسئول تدوین و تهیه کتاب". 

   دانشـگاه صـنعتی    -ایـران  سـنگ  زغالمین کنگره ملی چهاردر دبیر کارگروه پذیرش، انتشارات، طراحی و امور سـایت
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 .1397پروده طبس  سنگ زغالشاهرود با همکاري شرکت معادن 

  دانشـگاه صـنعتی شـاهرود بـا همکـاري شـرکت معـادن         -ایـران  سنگ زغالمین کنگره ملی چهارمقاله در  48داوري  

 .1397پروده طبس  سنگ زغال

 1395دانشگاه صنعتی شاهرود  -ایران سنگ زغالومین کنگره ملی س و دبیر کمیته اجرایی مسئول دبیرخانه دائمی. 

  1395دانشگاه صنعتی شاهرود  -ایران سنگ زغالومین کنگره ملی سمقاله در  18داوري. 

  ایران سنگ زغالومین کنگره ملی سمجموعه خالصه مقاالت "مسئول تدوین و تهیه کتاب". 

  1393کرمان  -ایران سنگ زغالدومین کنگره ملی ی یو کمیته اجرادائمی عضو دبیرخانه. 

  ایران سنگ زغالمجموعه خالصه مقاالت دومین کنگره ملی "مسئول تدوین و تهیه کتاب". 

 زیـر نظـر   "روبـاز دستورالعمل طراحی محدوده نهـایی معـادن   "طرح تدوین ی) در ئهمکار مجري (دکتر محمد عطا ،

 ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان نظام مهندسی معدن.جمهور رییسریزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

  انتشـارات  یئدکتـر محمـد عطـا   تألیف  "ریزي خطی و کاربردهاي آن (براي مهندسین معدن)برنامه"ویراستار کتاب ،

 .1393دانشگاه صنعتی شاهرود، 

  1396انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، ، یئدکتر محمد عطاتألیف  "مدیریت ریسک"ویراستار کتاب. 

  دانشکده مهندسی معـدن، نفـت و ژئوفیزیـک، دانشـگاه     زیر نظر دکتر فرهنگ سرشکی "تهویه در معادن"دستیار تدریس ،

  ).1396صنعتی شاهرود (

  دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیـک،  سرشکیزیر نظر دکتر فرهنگ " مبانی استخراج مواد معدنی"دستیار تدریس ،

 ).1394دانشگاه صنعتی شاهرود (

  دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیـک، دانشـگاه    ،زیر نظر دکتر فرهنگ سرشکی" حفاري و آتشباري"دستیار تدریس

 .)1393شاهرود (صنعتی 

  افزار نرممدرس Goldsize و مهـر   1392بهمن ، 1392، مهر 1391مهر  هايبراي دانشجویان ارشد استخراج معدن (ورودي
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 شاهرود.صنعتی دانشگاه  ،)1393

  دانشـکده مهندسـی معـدن، نفـت و ژئوفیزیـک،      زیر نظر دکتر فرهنگ سرشـکی  "خدمات فنی در معادن"دستیار تدریس ،

  .)1392دانشگاه صنعتی شاهرود (

 سـازمان  از طـرف   1392گذاري و تعیین محدوده برداشت معدن شن و ماسه شهرداري مجن در سال  مسئول عملیات میله

 .استان سمنان معدن مهندسی  نظام

  کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور پی، سازه، معدن(PSM)  2/10/1392لغایت  18/2/1392از تاریخ. 

  مقاالت
  مقاالت کنفرانسی

 (Remote Sensing)کـاربرد سـنجش از راه دور   ") 1392، (رامـت و قنبري ک حمدم ، عطائیرهنگ، سرشکی فمیرصفاري ا -

  .دانشگاه فردوسی ایران، زیست یطمحشناسی مهندسی و ، هشتمین همایش انجمن زمین"هاي زغالیسوزيدر شناسایی آتش

و  سـنگ  زغـال  خودسوزيمحیطی زیست یراتتأث") 1392، (رامتو قنبري ک حمد، عطائی مرهنگ، سرشکی فمیرصفاري ا -

 ، انـرژي و پدافنـد زیسـتی،   سـت یز طیمح، اولین همایش سراسري "راهکارهاي جلوگیري از آن در دپوهاي کارخانه زغالشویی

  تهران.

  خودسـوزي   محیطـی  یسـت زارزیـابی اثـرات   ") 1393، (رامـت و قنبـري ک  حمـد ، عطـائی م رهنـگ ، سرشکی فمیرصفاري ا -

، اولـین همـایش ملـی    " (FDAHP)با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فـازي  گیري از وقوع آنو پیش سنگ زغال

  .اصفهان، 1393 خردادماه 1 ،دانشگاه پیام نور زیست یطمح

بنـدي پتانسـیل خودسـوزي منطقـه     تحلیل و رده" )1393، (رامتو قنبري ک حمد، عطائی مرهنگ، سرشکی فمیرصفاري ا -

  کرمـان،   سـنگ  زغـال ایران، شـرکت معـادن    سنگ زغالدومین کنگره ملی ، "زغالی البرز شرقی با استفاده از رویکرد سیستمی

  ، کرمان.1393شهریورماه  5-7

البـرز   سـنگ  زغـال مدیریت ریسک شغل کارکنان استخراج معـادن  " )1393، (میرصفاري او  حمد، عطائی مرامتقنبري ک -

شـهریورماه   7-5کرمان،  سنگ زغالایران، شرکت معادن  سنگ زغالدومین کنگره ملی ، "FMEAشرقی با استفاده از تکنیک 
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  ، کرمان.1393

البـرز   سـنگ  زغـال ارزیابی ریسک شغل کارکنـان پیشـروي معـادن    " )1393، (رامتو قنبري ک حمد، عطائی ممیرصفاري ا -

ایران، شرکت معـادن   سنگ زغالدومین کنگره ملی ، "(FMEA)عوامل شکست و آثار  وتحلیل یهتجزشرقی با استفاده از روش 

  ، کرمان.1393شهریورماه  7-5کرمان،  سنگ زغال

هـاي تشـخیص حریـق در    روش") 1394قنبـري کرامـت، (   و صفاري امیرمرادي حدیث، عطائی محمد، سرشکی فرهنگ،  -

زیسـت و توسـعه پایـدار،    ، همایش ملی مدیریت محـیط "محیطی آناثرات زیستبه منظور کاهش توسعه و  سنگ زغالمعادن 

  دانشگاه شهید بهشتی تهران.

بـه   سـنگ  زغالبررسی پتانسیل گاز زدایی معادن ") 1394، (امیر صفاريکرامت قنبري، فرهنگ سرشکی، محمد عطائی و  -

اولین کنفرانس مدیریت مخاطرات در معـادن و   ،"البرز شرقی سنگ زغالمهندسی سنگ، مطالعه موردي معادن  روش سیستم

  .(مقاله برتر)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر فضاهاي زیرزمینی

محیطی کارخانـه سـیمان شـاهرود    بندي آثار منفی زیستاولویت" )1395( ،، محمد عطائی و فرهنگ سرشکیامیر صفاري -

، دانشـگاه صـنعتی   المللـی مهندسـی قابلیـت اطمینـان     بین، چهارمین کنفرانس "با استفاده از روش تحلیل نیمه کمی ریسک

  ، تبریز.1395اردیبهشت  15-13سهند تبریز، 

، چهـارمین  "البـرز غربـی   سـنگ  زغـال ارزیابی ریسک حوادث و مشاغل در معـادن  ") 1395( ،و محمد عطائیامیر صفاري  -

  ، تبریز.1395اردیبهشت  15-13 ،، دانشگاه صنعتی سهند تبریزالمللی مهندسی قابلیت اطمینان کنفرانس بین

 رویکـرد  بـا  معـدنی  صـنایع  و معـدن  بخـش  در سـمنان  استان گذاريسرمایه هايفرصت شناسایی") 1395، (امیر صفاري -

امنیتی مناطق کویري و بیابـانی ایـران (بـا رویکـرد توسـعه، دفـاع و        -، همایش ملی آمایش دفاعی"سرزمین آمایش و امنیت

  .1395اردیبهشت  28، (مقاله برتر) پژوهشکده آماد و فناوري، پژوهشگاه دانا، مرکز تحقیقات راهبردي دفاعیامنیت پایدار)، 

ریزي استراتژیک معادن اسـتان سـمنان از دیـدگاه جـذب و جلـوگیري از فـرار جمعیـت بـا         برنامه") 1395، (امیر صفاري -

مناطق کویري و بیابـانی ایـران (بـا رویکـرد توسـعه، دفـاع و       امنیتی  -، همایش ملی آمایش دفاعی"SWOTاستفاده از آنالیز 

  .1395اردیبهشت  28، امنیت پایدار)، پژوهشکده آماد و فناوري، پژوهشگاه دانا، مرکز تحقیقات راهبردي دفاعی
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ریـزي اسـتراتژیک معـادن    برنامه") 1395، (محمد عطائی، فرهنگ سرشکی، مصطفی نادري و کرامت قنبريامیر صفاري،  -

ومین سـ ، "البـرز شـرقی   سـنگ  زغـال با رویکرد ویژه به مجموعه معـادن   SWOTاستان سمنان با استفاده از آنالیز  سنگ زغال

  ، شاهرود.1395شهریور  9-10دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران،  سنگ زغالکنگره ملی 

هـاي  یسـتمی ارزیـابی قابلیـت خودسـوزي الیـه     هـاي س روش") 1397محمـد عطـائی و فرهنـگ سرشـکی، (    امیر صفاري، 

  .طبس، 1397ماه فروردین 29-27 پروده طبس، سنگ زغالایران، شرکت  سنگ زغالمین کنگره ملی چهار، "سنگ زغال

هـاي  ی ارزیـابی قابلیـت خودسـوزي الیـه    آزمایشـگاه هـاي  روش") 1397فرهنگ سرشکی و محمـد عطـائی، (  امیر صفاري، 

  .طبس، 1397ماه فروردین 29-27 پروده طبس، سنگ زغالایران، شرکت  سنگ زغالمین کنگره ملی چهار، "سنگ زغال

 بـر  محتـوي  پیریـت  پـارامتر  تـأثیر  بررسـی ") 1397، (امیـر صـفاري  و  محمد عطائی ،فرهنگ سرشکینژاد، یاسین مرتضی

، معدنکاري و صنایع معدنی سـبز ایـران  اولین کنفرانس  ")CPT( تقاطعی نقطه دماي روش از استفاده با سنگ زغال خودسوزي

  .1397آذر  10دانشگاه زنجان، 

 سـنگ  زغـال  خودسوزي بر رطوبت تأثیر بررسی") 1397، (امیر صفاريو  محمد عطائی ،فرهنگ سرشکی بهمن ملک رئیسی،

صـنایع معـدنی   اولین کنفـرانس معـدنکاري و    ")CPT( تقاطعی نقطه دماي روش از استفاده با زیرزمینی سنگ زغال معادن در

  .1397آذر  10، دانشگاه زنجان، سبز ایران

بررسی تـأثیر پیریـت محتـوي بـر خودسـوزي      ") 1397، (امیر صفاريو  محمد عطائی ،فرهنگ سرشکی بهمن ملک رئیسی،

دومین کنفـرانس ملـی مهندسـی     "(CPT)با استفاده از روش دماي نقطه تقاطعی  زیرزمینی سنگ زغالدر معادن  سنگ زغال

  .1397دي ماه  30، دانشگاه شهید چمران اهواز، مواد، متالورژي و معدن ایران

  پژوهشی -مقاالت علمی
- Saffari A., Sereshki F., Ataei M. and Ghanbari K. “Applying Rock Engineering Systems (RES) approach 

to Evaluate and Classify the Coal Spontaneous Combustion Potential in Eastern Alborz Coal Mines”, 

International Journal of Mining & Geo-Engineering (IJMGO), 2013, 47 (2): 115-127. DOI: 

10.22059/ijmge.2013.51333. 

- Sereshki F., Saffari A. and Elahi, E. “Comparison of Mathematical Approximation Methods for Mine 

Ventilation Network Analysis”, International Journal of Mining Science (IJMS), 2016, 2 (1): 1-14. 
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- Sereshki F. and Saffari A. “Effects of ratcheting strain on cyclic time-dependent parameters of salt rocks”, 

International Journal of Mining Science (IJMS), 2016, 2 (1): 15-24. 

- Sereshki F. and Saffari A., “Environmental impact assessment and sustainability level determination in 

cement plants (Case study: Shahrood cement plant)”, Iranian Journal of Earth Sciences, 2016, 8 (2), 90-101. 

- Saffari A., Sereshki F., Ataei M. and Ghanbari K., “Presenting of an engineering classification system for 
coal spontaneous combustion potential”, International Journal of Coal Science & Technology, 2017, 4 (2): 
110–128, DOI 10.1007/s40789-017-0160-7. 

هـاي معـادن   سـنگ ها در نفوذپذیري زغـال بررسی تأثیر ماسرال" .)1395(. صفاري امیر احمد واعظیان وسرشکی فرهنگ،  -
، 1395، تابسـتان  2، شـماره  63، شـماره پیـاپی   32، سـال  شناسـی  رسـوب چینه نگاري و  هاي پژوهشنشریه ، "پروده و طزره

  .34-23صفحات 

بنـدي  ارائـه یـک سیسـتم طبقـه    " ).1396(. صفاري امیر و مرادي حدیث، عطائی محمد، سرشکی فرهنگ، قنبري کرامت -
نشریه علمی پژوهشی مهندسـی  ، "در معادن البرز شرقی سنگ زغالباز در معادن زیرزمینی  حریقمهندسی براي ارزیابی خطر 

  .33-13، صفحات 1396 بهار ،34 شماره دوازدهم، دورهمعدن، 
- Amir Saffari, Mohammad Ataei, Farhang Sereshki and Mostafa Naderi, “Environmental impact 

assessment (EIA) by using the Fuzzy Delphi Folchi (FDF) method (case study: Shahrood cement plant, 

Iran)”, Environment, Development and Sustainability, 2019, 21: 817-860, https://doi.org/10.1007/s10668-

017-0063-1. (Impact Factor 2017=1.379, Q3). 

- Keramat Ghanbari, Mohammad Ataei, Farhang Sereshki and Amir Saffari “Determination and 

assessment of coal bed methane potential using rock engineering systems”, Journal of Mining and 

Environment, 2018, 9 (3): 605-621, 10.22044/jme.2018.6649.1486. 

- Amir Saffari, Mohammad Ataei and Farhang Sereshki “Studying relationship between coal intrinsic 

characteristics in spontaneous combustion of coal potential using crossing point temperature test method A 

case study: Tabas Parvadeh coal mines, Iran”, Journal of Mining and Environment (JME), Published online: 

17 November 2018, DOI: 10.22044/jme.2018.7524.1605. 

- Amir Saffari, Farhang Sereshki and Mohammad Ataei “A comprehensive study on effect of moisture 

content on coal spontaneous combustion tendency” Iranian Journal of Earth Sciences, Accepted. 9 

December 2018. 

- Amir Saffari, Farhang Sereshki and Mohammad Ataei “Evaluation effect of macerals petrographic and 

pyrite contents on spontaneous coal combustion in Tabas Parvadeh and Eastern Alborz coal mines in Iran” 

International Journal of Coal Preparation and Utilization, Accepted. 22 Jan 2019. Published online: 08 Feb 

2019. DOI: 10.1080/19392699.2019.1574261. (Impact Factor 2017=1.527, Q2). 
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- Amir Saffari, Farhang Sereshki and Mohammad Ataei “The simultaneous effect of moisture and pyrite on 

coal spontaneous combustion using CPT and R70 test methods” Rudarsko-geološko-naftni zbornik (The 

Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin), Accepted. 13 February 2019. DOI: 

10.17794/rgn.2019.3.1 

- Amir Saffari, Farhang Sereshki and Mohammad Ataei “A comprehensive study on effect of macerals 

content on coal spontaneous combustion tendency” Journal of The Institution of Engineers (India) Series D., 

2019, 100 (1): 1-13. Accepted 21 February 2019. DOI: 10.1007/s40033-019-00179-0 

- Amir Saffari, Mohammad Ataei and Farhang Sereshki “Evaluation of spontaneous combustion of coal 

(SCC) by using the R70 test method based on the correlation among intrinsic coal properties (Case study: 

Tabas Parvadeh coal mines, Iran)” Rudarsko-geološko-naftni zbornik (The Mining-Geology-Petroleum 

Engineering Bulletin), Accepted. 24 May 2019. DOI:  10.17794/rgn.2019.3.6 

- Amir Saffari, Mohammad Ataei and Farhang Sereshki “Examination of the role of moisture content on 

spontaneous combustion of coal (SCC)” Rudarsko-geološko-naftni zbornik (The Mining-Geology-

Petroleum Engineering Bulletin), Accepted. 23 May 2019. DOI:  10.17794/rgn.2019.3.7 

- Amir Saffari, Mohammad Ataei and Farhang Sereshki “A study on relation in coal intrinsic 

characteristics and spontaneous combustion of coal potential using CPT test method” Under review. 

- Amir Saffari, Mohammad Ataei and Farhang Sereshki “Ranking of the importance of parameters 

affecting coal spontaneous combustion potential using the fuzzy interaction matrix (FIM) technique” Under 

review. 

- Amir Saffari, Mohammad Ataei and Farhang Sereshki “A new applied equation for prediction of coal 

self-heating based on maceral content” Under review. 
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  هاي پژوهشیطرح

سازي گاز طبیعـی   فرآیند ذخیره هاي حاصل از آبشویی نمک در مدیریت شورابه"در طرح پژوهشی  همکار مجري -

بهینـه    انتخـاب روش ( چهـارم مرحله و  )هاي تصفیه شورآببررسی اقتصادي روش( مرحله سوم، "در گنبد نمکی و آبخوان

 ،: دکتر احمـد رمضـان زاده  طرح مجري، 1392 ،زمستانتابستان، پاییز و  )،تصفیه و یا دفع شورآب (بر اساس الزامات کارفرما)

  .پژوهشگاه صنعت نفتدانشگاه صنعتی شاهرود و واحد پژوهشی: 

پایـدار و تمرکـز     آمایش دفاعی و امنیتی جمهوري اسالمی ایران و نقش معادن در توسعه"طرح پژوهشـی   مجري -

، پـروژه کسـري   دفـاعی  آمـاد و فنـاوري   ، گروهمرکز تحقیقات راهبردي دفاعی، "استان سمنان)مطالعه موردي: (جمعیت 

نـاظر مرکـز   ، مهندس عادل طاهري پور، ناظر تخصصی:سینا انزان امیر صفاري، سرپرست گروه محققین: :طرح خدمت، مجري

  .پور، دکتر سید مصطفی هاشمیدکتر عباس علی ی:دفاعتحقیقات راهبردي 

کارخانه سیمان : سیمان، مطالعه موردي يها کارخانه یطیمح ستیزارزیابی آثار "در طرح پژوهشـی   همکار مجري -

  .واحد پژوهشی: دانشگاه صنعتی شاهروددکتر فرهنگ سرشکی،  مجري طرح:، 1395، "شاهرود

تجهیز آزمایشگاه تهویه با رویکرد ساخت دستگاه ارزیابی قابلیـت خودسـوزي   "در طرح پژوهشی  همکار مجري -

  .صنعتی شاهرودواحد پژوهشی: دانشگاه دکتر فرهنگ سرشکی،  مجري طرح:، 1395، "سنگ زغال

ي کوتـاه و  هـا  ینیب شیپ(ایران و جهان)  سنگ زغالانجام مطالعات بازار مصرف "در طرح پژوهشـی   همکار مجري -

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایـران  واحد پژوهشی: دکتر محمد عطائی،  مجري طرح:، 1395، "بلندمدت

  با همکاري شرکت مهندسین مشاور کاوشگران.

  بنـدي حاصـل از انفجـار و خـردایش بـا هـدف کـاهش        تهیه مدل بهینه دانـه "در طرح پژوهشـی   همکار مجري -

  شرکت آلومیناي ایران.واحد پژوهشی: دکتر محمد عطائی،  مجري طرح:، 1396، "هاي آتشکاري و خردایشهزینه

هاي ناشی از انفجارها در محدوده معدن سنگ آهـن سـه   بررسی ارتعاش و لرزه"در طرح پژوهشی  همکار مجري -

، "بهاباد و ارائه مسیر مناسب خط انتقـال گـاز   -اینچ بافق 20یرات ناشی از آن بر روي خط انتقال گاز تأثچاهون و 

  دکتر فرهنگ سرشکی. مجري طرح:، 1396
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  نامه کارشناسی ارشدمشاور پایان
(مطالعـه   سـنگ  زغـال مهندسی براي ارزیابی خطر حریق در معادن زیرزمینـی  بندي ي یک سیستم طبقهارائه"حدیث مرادي، 

  .، اساتید راهنما: دکتر محمد عطائی و دکتر فرهنگ سرشکی1394، شهریور "موردي: مجموعه معادن البرز شرقی)

 بهمـن ، "ن رضـی البرز شرقی، مطالعه موردي معد سنگ زغالانجام عملیات گاز زدایی در معادن  سنجی امکان"، کرامت قنبري

  دکتر محمد عطائی. و ، اساتید راهنما: دکتر فرهنگ سرشکی1394

  علمیو عالیق  ها زمینه
هـاي اسـتخراج زیرزمینـی،    هـاي اسـتخراج روبـاز، روش   ترابري در معادن، تهویه در معـادن، روش آتشباري، حفر چاه و تونل، 

بررسی فنی و اقتصـادي، روش تحقیـق، تحقیـق    ، معدنهاي ساختمانی، اصول طراحی خدمات فنی در معادن، استخراج سنگ

  ، تکنولـوژي  زیسـت  محـیط چنـد معیـاره سـاده و فـازي)، مهندسـی       گیـري  تصـمیم ، مدیریت صـنعتی ( آمار زمیندر عملیات، 

  .ها، مدیریت ریسک، کنترل و مدیریت پروژه، مباحث ویژه در استخراج معادن، تجزیه و تحلیل سیستمسنگ زغال

  ها پژوهش
 ی و کیفی ارزیابی قابلیت خودسوزي الیه ارائه(رساله دکتري) سنگ زغالهاي مدل کم  

 کارشناسـی   نامـه  پایـان ( سـنگ  زغالسوزي زغال در معادن بندي مهندسی براي ارزیابی خطر خودیک سیستم طبقه يارائه

 .)80/19 درجه عالی با نمره ارشد

 پروژه کارشناسی طبس سنگ زغالموردي: معدن  ي مطالعهزغال،  کشی گازمختلف  هاي روش)(. 

  هاي آموزشیشرکت در کارگاه
 در دانشگاه صنعتی شاهرود. 1389اردیبهشت  6سمینار شرکت فنی و مهندسی خندق در تاریخ  در شرکت 

 “Increased mechanization and modernization a solution to thin seam coal mining” workshop 

presented by “Stephen Paul Davidson” at Kerman Coal Mines Company, 27-29 August 2014, in 2nd 

National Iranian Coal Congress. 

  ارائـه شـده توسـط     "انفجار مواد منفجره با استفاده از چاشـنی الکتریکـی و دسـتگاه اکسـپلودر    "کارگاه آموزشی

در دومـین کنگـره    کرمان سنگ زغالدر محل شرکت معادن  1393شهریورماه  5در تاریخ  نژاد مهريمهندس سید افضل 

 ایران. سنگ زغالملی 

  ت ادکتـر محمـد ربیعـی عضـو هیـ      شده توسـط  ارائه "نقش اساتید در موفقیت تحصیلی دانشجویان"کارگاه آموزشی
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 .شاهرودصنعتی در محل دانشگاه  1394 ماه فروردین 28در تاریخ  ساعت 10علمی دانشگاه شهرکرد به مدت 

  جناب آقاي مهنـدس اکبـر    شده توسط ارائه "ثبت مشخصات و اطالعات اساتید در سیستم گلستان"کارگاه آموزشی

(حـوزه معاونـت آموزشـی و     شـاهرود  صـنعتی  در محل دانشگاه 1394 شهریورماه 14در تاریخ  ساعت 2به مدت  کالنتري

 تحصیالت تکمیلی).

  معدن سازمان نظام مهندسی، برگزار کننده ارائه شده توسط مهندس کرامت قنبري تیلمی "اطفا حریق"کارگاه آموزشی 

 در محل دانشگاه جامع علمی کاربردي البرز شرقی. 1394اسفندماه  18ساعت در تاریخ  6استان سمنان، به مدت 

 “Evaluation of Safety System in Coal” workshop presented by “Hero International Safety Eqipments 

Co. (HISE Group) Agent of Donetsk National Technical University (DonNTU) Prof. Georgiy 

Dotsenko” at Shahrood University of Technology, 30-31 August 2016, in 3rd National Iranian Coal 

Congress. 

 “Principles of Design in Underground Mine Ventilation using VENTSIM Software” workshop 

presented by “Eng. E. Elahi Zeini” at Shahrood University of Technology, 30-31 August 2016, in 3rd 

National Iranian Coal Congress. 

 “Underground Mine Planning using Studio 5D Planner” workshop presented by “Eng. Felipe Torres 

Leite; Agent of Datamine Company” at Shahrood University of Technology, 30-31 August 2016, in 3rd 

National Iranian Coal Congress. 

  15-14در تـاریخ   "کانسـارهاي آهـن ایـران)    متالوژنی( سومین کارگاه آموزشی متالوژنی ایران"کارگاه آموزشی 

 .پردیس معدن آموزشی دانشگاه صنعتی شاهروددر محل  1396ماه اردیبهشت

 “The principles of coal processing plant design and optimization” workshop presented by “Eng. 

Dale Henderson & Eng. Christopher Thornton; Agent of Mineral Technologies” at Tabas Parvadeh Coal 

Company, 16-18 April 2018, in 4th National Iranian Coal Congress. 

 “Electrical equipment and electrical safety in underground mines” workshop presented by “Eng. 

Petr Petruska; Agent of Hansen Electric” at Tabas Parvadeh Coal Company, 16-18 April 2018, in 4th 

National Iranian Coal Congress. 

 “Advanteges of self-propelled vehicles in comparison to rope-driven systems & Installation of 

modern diesel motors in underground coal mines” workshop presented by “Eng. Heinrich Schulze-

Buxloh; Agent of SCHARF” at Tabas Parvadeh Coal Company, 16-18 April 2018, in 4th National 

Iranian Coal Congress. 

   در تـاریخ  ایـران  متـالوژنی  در چهـارمین کارگـاه آموزشـی    "ایـران  طـال در کانسـارهاي  متـالوژنی  "کارگاه آموزشـی  
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 .دانشگاه صنعتی شاهروددر محل  1396ماه تیر 4-6

  ISIداور نشریات علمی پژوهشی داخلی و 

  نشریهEnergy & Fuels (JCR: IF 2017: 3.024, Q2) 

  نشریهJournal of Loss Prevention in the Process Industries (JCR: IF 2017: 1.982, Q2) 

 نشریه Journal of Mining and Environment (JME) )(WEB OF SCIENCE™ Thomson Reuters 

 نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی 

  نشریهModern Management Forum (MMF) 

  هاو عضویت بازدیدهاي صورت گرفتههاي کارآموزي، دوره
 

  89تابستان  ،البرز شرقی سنگ زغالشرکت  ،طزرهبزرگ دن امع: 1 کارآموزيدوره  

  90تابستان  ،کارخانه سیمان شاهرود: 2 کارآموزيدوره 

  سـرب و روي نخلـک، سـرب و روي بامـا، کارخانـه      ، )4تـا   1(پروده  طبس پرودهالبرز شرقی،  سنگ زغالبازدید از معادن

  .سیمان شاهرود

  تاکنون 1/6/1391از تاریخ  استان سمنان معدن مهندسی  نظامیت در سازمان عضو. 

   تاکنون 1/3/1392عضویت در انجمن مهندسی معدن ایران از تاریخ. 


