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 مشخصات تحصیلي-2

 رديف
مدرك 

 تحصیلي
 رشته

سال اخذ 

 مدرك
 موضوع پايان نامه محل تحصیل

 دكترا 1

رسوب  -زمین شناسی

شناسی و سنگ شناسی 

 رسوبی

در حال 

 تحصیل
 - دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 كارشناسی ارشد 7

رسوب  -ین شناسیزم

شناسی و سنگ شناسی 

 رسوبی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 1936

بررسی میزان فرسایش و 

رسوب در حوزه آبخیز شور در 

شمال مسجد سلیمان با 

استفاده از مدلهای فرسایش و 

 رسوب وشبیه ساز باران

 الدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شم 1937 زمین شناسی كارشناسی 9

روش مطالعه و بررسی 

پیمایش زمین شناسی 

 صحرایی

 ... دبیرستان میثاق اندیشه 1922 تجربی دیپلم 4

 

 

 

 تجارب و مسئولیتهای اجرائي-3

 تا تاريخ از تاريخ محل كار نوع فعالیت سمت رديف

 61/1931 69/1931 جهانکار اصفهان اجرائی كارشناس كنترل كیفی 1

 64/1930 61/1931 های صنعتی آستوماشین سازی و سازه ائیاجر كارشناس كنترل كیفی 7

 11/1933 64/1930 مهندسین مشاور زمین كاوان جنوب اجرائی كارشناس كنترل كیفی و مدیر پروژه 9

 69/1931 11/1930 عمران سبز پارسیان اجرائی عضو هیات مدیره  4

 69/1931 11/1933 ركز تحقیقات بتنم آموزشی-پژوهشی-اجرائی سرپرست آزمایشگاه مقاومت مصالح 1

 تا كنون 11/1931 سعادت سازه شادمان اجرائی و عضو هیات مدیره مدیرعامل 0

 67/1939 69/1931 صنایع شیمیایی ساختمان آبادگران پژوهشی-آزمایشگاهی مدیر فنی آزمایشگاه بتن و مصالح 2

3 
  و معاون گروه عضو هیات مدیره

 پژوهشی
 پژوهشی

شی توسعه فناوری شیمیایی گروه پژوه

  (نفشاآبادگران)
 تا كنون 11/1931

 تا كنون 69/1939 پارک علم و فناوری البرز اجرائی -پژوهشی  مدیر واحد پذیرش و ارزیابی 9

 

 

 



 

 

 

 تخصصي-پژوهشي و خدمات فنيفعالیتهای -4

 مسئولیت تاريخ انجام كارفرما عنوان رديف

 مجری 1933-1931 شخصی سیمان بر روی تاالبها بررسی تاثیر مواد پوزوالنی و 1

 همکار 1936-1931 سازمان ملی استاندارد ایران 0644كمیته بازنگری استاندارد ملی شماره  7

 پژوهشگر 1931-1939 - گروه پژوهشی توسعه و فناوری شیمیایی آبادگران 4

1 
طرح اختالط بتن با نفوذناپذیری بسیار پایین در 

 محیط خلیج فارس
 مجری 1931 شركت شیمبار

 مجری 1937 شركت پناه ساز ایران طرح اختالط بتن با مقاومت فشاری اولیه باال 0

 طرح اختالط بتن با مقاومت فشاری اولیه باال 2
پژوهش عمران شركت 

 راهوار
 همکار 1937

 همکار 1937 شركت بلندپایه (Expose)نمایانطرح اختالط بتن  3

 ک طرح اختالط بتن سب 3
شركت طراحی و ساختمان 

 نفت
 همکار 1931

16 
 طراحی و ساخت مالچ غیرنفتی سازگار با

 محیط زیست 

پردیس منابع طبیعی 

 دانشگاه تهران
 همکار 1937

11 
بادگران آشعبه شركت صنایع شیمی ساختمان 

 مركز رشد واحدهای فناور 

پارک علم و فناوری دانشگاه 

 تهران
 عضویت تا كنون 1937

17 

های بتنی خوردگی نمونهزمایشگاهی ترکآزیابی ار

ساخته شده از بتن خشک در محیط دریایی از 

 میکرو و نانویی ،دیدگاه ماكرو

محمد رئوف علیپور )پایان 

 (نامه كارشناسی ارشد
 همکار 1936

19 
تاثیر ناهمواری سطح الیاف پلی پروپیلن در ارتقا 

 كاربردی بتن

خاطره مفتخری)پایان نامه 

 (ناسی ارشدكارش
 همکار 1936

14 

آوری روی های مختلف عملتعیین اثر روش

ای خواص مکانیکی و دوام بتن سبک سازه

 خودتراكم

مجتبی الماسی)پایان نامه 

 (كارشناسی ارشد
 همکار 1939-1937

 مجری 1936 صنایع مفتولی زنجان ارتقاء ویژگیهای فیزیکی بتن توسط الیاف فلزی 11

 

 

 

 موزشيفعالیتهای آ-5

 محل انجام تاريخ عنوان رديف

 شاخه ایران –انستیتو بتن آمریکا  ACI 1 1931-1936سطح  –تکنیک پایه یک بتن كارگاهی  1

7 
كاربرد آزمایشات كاربردی و كارگاهی مصالح سنگی و طرح 

 ACI 2سطح  –اختالط 
 شاخه ایران –انستیتو بتن آمریکا  1931-1936

 كاوان جنوب نور زمیامهندسین مش 1932-1933 اکمایشهای كنترل كیفی خزآ 9

4 
و  967و  7396های تدریس استانداردهای ملی ایران به شماره

0644 
 بادگرانآهمکار استاندارد  موزشگاهآ 1939-1937

 
 



 

 

 

 دوره های آموزشي-6

 تاريخ نام موسسه مدت دوره)ساعت( نام دوره رديف

1 
كنترل كیفی بتنهای تازه و سخت شده و 

 مایشات بتنآز
 33آبان ماه انجمن بتن ایران 74

7 
آب و -سیمانها،كنترل و كاربرد در مالت و بتن

 افزودنیهای بتن
 33دی  انجمن بتن ایران 74

 97 نکات اجرائی در سازه های بتنی 9
پژوهش و توسعه ارشد و 

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر
 33اسفند 

 36فروردین  مركز تحقیقات بتن ACI 97 1سطح -تکنیک پایه یک بتن كارگاهی 4

1 
كاربرد آزمایشات كاربردی و كارگاهی مصالح 

 ACI 7سطح -سنگی و طرح اختالط
 36فروردین  مركز تحقیقات بتن 97

 31خرداد  – 36آذر  آوای طبیعت پایدار ماه 2 گردیراهنمایان طبیعت 0

2 
كارگاه آموزشی سیستم مدیریت آزمایشگاهی 

ISO/IEC 17025 
10 

ازمان جهانی ایمنی س

غذایی و اداره كل استاندارد 

 استان تهران

 31 اردیبهشت

 10 7396استاندارد ملی ایران به شماره  3
صنایع شیمیایی  شركت

 آبادگران ساختمان
 31تیر 

 31آذر  اداره آنش نشانی صفادشت 7 اطفاء حریق 3

 31بهمن  اداره بهداشت صفادشت 1 دیابت 16

11 
 الزامات استانداردتشریح مبانی و 

 ISO/IEC 17025 
10 

صنایع شیمیایی  شركت

 آبادگران ساختمان
 31شهریور 

17 
نرم افزار با  و بررسی نتایج آن تضمین كیفیت

minitab 
3 

صنایع شیمیایی  شركت

 آبادگران ساختمان
 37مرداد 

19 
كنترل كیفیت داخلی و خارجی در 

 زمایشگاههای آزمون و كالیبراسیونآ
10 

صنایع شیمیایی  شركت

 آبادگران ساختمان
 37مرداد 

14 
ن در آو كاربرد  تخمین عدم قطعیتمحاسبه 

 آزمون
3 

صنایع شیمیایی  شركت

 آبادگران ساختمان
 37مهر 

 

 

 مقاالت چاپ شده در نشريات-7

 تاريخ عنوان نشريه نويسندگان عنوان مقاله رديف

1 
ده از كاهش تاثیر سیمان بر روی تاالب انزلی با استفا

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

فروردین و 

 1937اردیبهشت 

7 
كاهش اثرات مخرب سیمان توسط زئولیت در تاالب انزلی 

 در راستای توسعه پایدار
 محمد صادق سبط الشیخ انصاری

علمی، راهبردی 

 (40-43پیام)صص 

)سال 1939بهار 

شماره  –م یازده

92) 

 

 

 



 

 

 

 هامقاالت ارائه شده در همايش-8

 عنوان همايش نويسندگان عنوان مقاله رديف
 تاريخ

 نوع ارائه

 مقایسه نتایج مدلهای تجربی و واقعی 1
محمد صادق سبط الشیخ انصاری و 

 حمیدرضا پیروان
 امین گردهمایی علوم زمینسی

1936 

 پوستر

7 
های گردشگری شهرستان توسعه پایدار و  جاذبه

 ابركوه
اولین همایش توسعه پایدار در  محمد صادق سبط الشیخ انصاری

 مناطق خشک و نیمه خشک
1931 

 سخنرانی

9 
بررسی ژئوتوریسم رسوبی مناطق بیابانی ایران و 

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

 مناطق خشک و نیمه خشک
1931 

 چاپ

4 

محاسبه مقدار فرسایش رودخانه شور در شمال 

و  EPMهای مسجدسلیمان با استفاده از مدل
PSIAC سنجیهای ایستگاه رسوبو مقایسه با داده 

محمد صادق سبط الشیخ انصاری، 

 حمیدرضا پیروان

 و رضا بیات 

شانزدهمین همایش انجمن زمین 

 ایرانشناسی 
1931 

 پوستر

1 

-های ژئوتوریسمی مسیر تهرانمعرفی پدیده

 محمد صادق سبط الشیخ انصاری پل سفید-كیاسر-سمنان
شانزدهمین همایش انجمن زمین 

 شناسی ایران
1931 

 پوستر

0 

در برآورد فرسایش حوزه آبخیز  GISاستفاده از 

 EPMشور در شمال مسجدسلیمان در مدل 
بط الشیخ انصاری، محمد صادق س

 حمیدرضا پیروان و رضا بیات

سومین همایش ملی مقابله با 

های زایی و توسعه پایدار تاالببیابان

 كویری ایران

1931 

 سخنرانی

2 
های اكوتوریسمی تاالب میقان در بررسی ویژگی

 راستای حفظ توسعه پایدار
 محمد صادق سبط الشیخ انصاری

ا سومین همایش ملی مقابله ب

زایی و توسعه پایدار بیابان

 های كویری ایرانتاالب

1931 

 سخنرانی

 چهارمین كنفرانس ملی بتن ایران محمد صادق سبط الشیخ انصاری بررسی تاثیر بتن بر روی پایداری تاالبها 3
1931 
 چاپ

3 
های ژئوتوریسمی شهر بابک در بررسی جاذبه

 راستای تبدیل شدن به ژئوپارک
اولین همایش میراث زمین  صادق سبط الشیخ انصاری محمد

 شناختی ایران

1931 
 پوستر

16 

پتانسیل بالقوه زمین گردشگری دریاچه های 

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

 شناختی ایران

1931 

 چاپ

11 

زئولیت در كاهش اثرات مخرب سیمان توسط 

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

معدن و صنایع معدنی در توسعه 

 اقتصادی استان گیالن

1937 

 سخنرانی

17 
 استان شناسی زمین های پدیده  بندی رده

 ژئوتوریسم دیدگاه از گیالن
 اریمحمد صادق سبط الشیخ انص

اولین همایش علوم زمین و نقش 

معدن و صنایع معدنی در توسعه 

 اقتصادی استان گیالن

1937 

 پوستر

19 
بتن با استفاده از   بندیبیشینه آب

 NANOPROOF  نانوماده

محمد صادق سبط الشیخ انصاری، 

 مریم بهزادپور و مهدی قاسم پور
دومین كنفرانس ملی مصالح و سازه 

 هندسی عمرانهای نوین در م
1939 
 پوستر

 

 

 



 

 

 سخنراني-9

 تاريخ مكان موضوع رديف

1 
های ژئوتوریسمی شهر بابک در راستای بررسی جاذبه

 تبدیل شدن به ژئوپارک
اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان 

 كرمان
 1937فروردین 

7 
های ژئوتوریسمی شهر بابک در راستای بررسی جاذبه

 رکتبدیل شدن به ژئوپا
 1937شهریور  موسسه آوای طبیعت پایدار

 

 تالیف/گردآوری/تخلیص-9

 مسئولیت تاريخ نوع فعالیت عنوان  رديف

 مشاور 1922 تالیف جلد چهارم فرهنگنامه كودكان و نوجوانان 1

7 

ها با توجه جابجایی رسوبات كواترنری و آبراهه

فشم در -به فعالیت ساختاری گسل مشا

 اسانات بزرگمحدوده دماوند و لو

تخلیص پایان نامه 

كارشناسی ارشد آقای 

 آرش اسالمی
 مجری 1937

9 
بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سنگهای 

 كرتاسه در یال جنوبی تاقدیس آئینه ورزان

تخلیص پایان نامه 

كارشناسی ارشد خانم 

 سیده نیوشا عاطفی
 مجری 1937

 اپآماده چ 1930 گردآوری هاشکل گیری خلیج 4

 آماده چاپ 1930 تالیف اقیانوسها 1

 آماده چاپ 1933 تالیف آزمایشات كنترل كیفی خاک 0

 در حال ویرایش-مجری 1937 تالیف ژئوپارک قشم 2

3 

های خوردگی نمونهزمایشگاهی ترکآارزیابی 

بتنی ساخته شده از بتن خشک در محیط 

 میکرو و نانویی ،دریایی از دیدگاه ماكرو

 همکار 1936 كارشناسی ارشد پایان نامه

3 
تاثیر ناهمواری سطح الیاف پلی پروپیلن در ارتقا 

 كاربردی بتن
 همکار 1936 پایان نامه كارشناسی ارشد

16 

آوری روی های مختلف عملتعیین اثر روش

ای خواص مکانیکی و دوام بتن سبک سازه

 خودتراكم

 همکار 1937-1939 پایان نامه كارشناسی ارشد

 

 ضويت در انجمنها و مشاركت در همايشها و فضای مجازیع-11

 1936شاخه ایران در سال -عضو هیات اجرایی و مسئول كمیته مسابقات دانشجویی چهاردهمین همایش بتن و زلزله انستیتو بتن آمریکا -1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال« همهمه آفتاب»عضو كمیته برگزاری نمایشگاه  -7

 رشته ترتیل در مسابقات قرآن سركالنتری ششم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)فاتب(كسب رتبه سوم  -9

 «فرصتها و تهدیدها-توسعه پایدار سواحل دریای خزر»داور بخش ژئوتوریسم همایش  -4

 )آنوبانینی(مدیر بخش ژئوتوریسم انجمن گردشگران ایران -1

 گاههای همکار آزمون و كالیبراسیونمعدنی انجمن آزمایش-سرپرست كمیته تعیین تعرفه شاخه ساختمانی -0

 عضویت در انجمن زمین شناسی ایران -2

 عضویت در انجمن بتن ایران -3

 عضویت در انجمن علمی گردشگری ایران  -3

 عضویت در انجمن رسوب شناسی ایران -16



 ی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیانجمن علم همکار -11

 اولین مجری تورهای ژئوتوریسمی ویژه عموم در ایران -17

 1392كنكور دكترا  1 رتبه -19

 

 میزان آشنايي با كامپیوتر و زبان11-

 Excel- Word- arcGIS- Elwisتسلط نسبی بر برنامه های  -توانایی كار با كامپیوتر و اینترنت در حد خوب-

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

 عربی در حد خوبخواندن، نوشتن و مکالمه زبان -

 

 قابلیتها و توانايیها12-

 و آسفالت براساس استاندارد و توانایی كار با دستگاههای مرتبط ، سیمانبا آزمایشهای خاک، بتنآشنایی كامل -1

 خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح و صورت وضعیت تهیه و تنظیم قراردادها-7

 از الگهای ژئوفیزیکی و تفسیر آنهاآبدار با استفاده تشخیص الیه های گاز، نفت و -9

 ، تفسیر محیط های رسوبی و تشخیص نوع رسوباتترسیم و تفسیر منحنی های رسوب شناسی و آب شناسی-4

 محاسبه سرعت، دبی، باربستر و معلق رودخانه-1

 حرایی و ایستگاه های رسوب سنجیای، صش و مقایسه با داده های كتابخانهبررسی میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدلهای فرسای-0

 ، رسم پروفیل و ستون چینه نگاریمطالعات زمین شناسی عمومی و تخصصی زمین شناسی پروژه های گوناگون-2

 تهیه و تنظیم رزومه شركت و تنظیم شرایط شركت در مناقصات-3

 طرح اختالط انواع بتن)معمولی، الیافی، خود تراكم، سبک و ...( ارائه-3
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