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Evaluation of Rock Nail Wall Performance in Jointed Rock Using Numerical Method              
 

 ”Journal of Geotechnical and Geological Engineering“ در مجله   

    

 مقاله: چاپ      
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 و تدریس سوابق کاری 

در معدن  "سرپرست کارگاه" عنوان به مدتی به و " مشاور مسئول کنترل پروژه"، ماه به عنوان مهندس مشاور 6به مدت  -

، زیر نظر سازمان های عملیات حفاری اکتشافی در کارگاه بهابادو انجام و بررسی خصوصیات مهندسی مغزه ناریگان )بافق یزد(



 انرژی اتمی ایران
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در موسسه مدرسان شریفشناسی یکسال مشاوره تخصصی زمین -

 تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی در آزمون زبان کارشناسی ارشد و دکتری  -

 های آموزشی )تخصصی و یا کارآموزی(دوره 

- Fire Safety, Electrical Safety, First Aids, Occupational Health, Ergonomics and Waste 

Management Based on OSHA and ILO (QMS- ITALIA) 

 ماه پایش میدانی و آشنایی با مراحل و مسائل عملی و علمی گودبرداری و سیستم پایداری نیلینگ یا میخکوبی 6 -

 تعمیرات و مونتاژ کامپیوتر -

 افزاریآشنایی با مبانی گودبرداری و تحلیل نرم -

 Geoslopeو  Plaxisرهای افزاتحلیل گودبرداری با نرم -

 

 

 

 


