بسمه تعالي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
شناسنامه آموزشي

نام و نام خانوادگی :فاطمه مهشادنيا

سال تولد1511 :

تاریخ آغاز استخدام :از سال  1511تاکنون

وضعيت استخدامی :قرارداد کار معين

گروه :زمين ساخت

مدیریت امور :زمين شناسی منطقه ای

پست سازمانی :کارشناس

آدرس اینترنتیfmahshadnia@gmail.com :

داخلی161-29141-6522 :

همراه14166516191 :

پیشینه تحصیلي
نوع مدرك

رشته تحصيلی

تاریخ شروع

تاریخ
اخذ مدرك

معدل

محل اخذ مدرك تحصيلی
(نام موسسه آموزشی ،شهر ،کشور)

دیپلم

علوم تجربی

1524

1515

11/1

ایران ،تهران :دبيرستان های
هاجر و ارشاد

کارشناسی

زمين شناسی-
محض

مهر 1519

شهریور 1511

12/61

ایران ،تهران :دانشگاه شهيد
بهشتی

زمين شناسی-
تکتونيک

مهر 1511

خرداد 1511

11/54

ایران ،تهران :دانشگاه تربيت
مدرس

کارشناسی ارشد

دکترا

*

زمين شناسی-
تکتونيک

(در حال تحصيل)

---

مهر 1544

---

ایران ،تهران :دانشگاه شهيد
بهشتی

* عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :استفاده از رهيافت دورسنجی در شناخت گسل های پنهان و دگرریختی های آنها در
جنوب شرقی زاگرس ()1511/15/61
1

پیشینه اجرایي
مدت

تاریخ
از

تا

سال

ماه

1511

1542/11/11

11

---

1542/11/11

تاکنون

9

---

سمت یا پست
کارشناس زمين شناسی
معاونت :پایگاه ملی داده های علوم زمين کشور
سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور
کارشناس زمين ساخت
گروه :زمين ساخت
مدیریت :زمين شناسی منطقه ای
معاونت :زمين شناسی
سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور

شرکت در دورههای آموزشي و کارگاهها
نام دوره یا کارگاه

مدت دوره

سال برگزاری

(روز یا ساعت)

محل برگزاری

اخذ مدرك

دوره های تخصصي:

"آشنایی با روشهای مدرن اکتشافی"

"دورسنجی با کاربری اکتشاف و
زمينشناسی"

 6ساعت

1541/11/66
1541/14/16
الی

 69ساعت

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی بيست از بيست
کشور

 1ساعت

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی
کشور

1541/11/14
"طيف سنجی و معرفی آزمایشگاه سنجش
از دور"

1541/11/11

6

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی
کشور

اتمام دوره با
موفقيت

اتمام دوره با
موفقيت

1541/14/69
 91ساعت

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی
کشور

 1ساعت

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی
کشور

اتمام دوره با
موفقيت

 61ساعت

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی
کشور

شانزده از
بيست

مدیریت بحران سيل

1542/11/11

 1ساعت

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی هجده از بيست
کشور

"شناسایی ،تحليل خطر زمينلغزشها و
راهکارهای کاهش زیانهای ناشی از آن"

1542/11/19

 1ساعت

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی بيست از بيست
کشور

"زمين شناسی ایران"

الی
1541/11/69

"آشنایی با مفاهيم زمينساخت جنبا"

1541/11/12

1541/11/12
"رسم مقاطع زمينشناسی"

الی
1541/11/14

& International Conference
School on “Structure, Tectonics
and Earthquakes in Alborz”Zagros-Makran Region
2015

May 23rd - 31st

Geological
Survey of Iran

Has been
successfully
completed

 1ساعت

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی

اتمام دوره با

Organizers: International Centre
for Theoretical Physics (ICTP),
& Cambridge University, U.K.
Geological Survey of Iran

"نشست تخصصی نقش علوم زمين در

1545/11/12
5

اتمام دوره با
موفقيت

آمایش سرزمين"

کشور

موفقيت

دوره آموزشی "سنجش از دور زمين
شناختی کاربردی -پيشرفته"

آبانماه الی
دیماه 1541

 51ساعت

پایگاه ملی داده های
علوم زمين کشور

اتمام دوره با
موفقيت

دوره آموزشی "سنجش از دور زمين
شناختی کاربردی -مقدماتی"

شهریورماه الی
مهرماه 1541

 61ساعت

پایگاه ملی داده های
علوم زمين کشور

اتمام دوره با
موفقيت

کارگاه آموزشی "استفاده از سنجش از دور
در انجام پروژه های بنيادی و کاربردی در
کشور" ( 16-11مهرماه  -)1541از سری
برنامه های هفته جهانی فضا
کارگاه آموزشی "استفاده از فناوری فضایی
در مدیریت بالیای طبيعی" (16-11
مهرماه  -)1514از سری برنامه های هفته
جهانی فضا

 15مهرماه
1541

 1ساعت

 11مهرماه
1514

 11ساعت

Training Course on “Quantitative
Active Tectonic Studies” , By Dr.
Richard Walker, Department of
Earth Sciences, University of
& Oxford, Dr. Morteza Talebian
Dr. Morteza Fattahi, , Geological
Survey of Iran

June 2nd,
2010

8 hours

سازمان فضایی ایران

سازمان فضایی ایران

Geological
Survey of Iran

اتمام دوره با
موفقيت

اتمام دوره با
موفقيت

Has been
successfully
completed

Training Course on
“Geochemistry, Source and
Tectonic Setting of Igneous
Rocks” , By Dr. Mark Allen,
Department of Earth Sciences,
Durham University, Geological
Survey of Iran

Nov. 1st,
2009

8 hours

Geological
Survey of Iran

Has been
successfully
completed

دوره آموزشی " ArcGISپيشرفته"

مهرماه 1511

 91ساعت

پایگاه ملی داده های
علوم زمين کشور

اتمام دوره با
موفقيت

فعاليت در "گروه زمين شناسی"

پائيز 1511

جهاد دانشگاهی
دانشگاه شهيد
بهشتی

---

کارآموزی/کاورزی در "بخش "GIS

بهار 1511

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی
کشور

---

کارآموزی در "بخش دورسنجی"

تابستان و پائيز 1514

مرکز سنجش از دور
ایران (سازمان

---

9

فضایی ایران)
دوره های عمومي:

دوره آموزشی ""Matlab

بهار و تابستان
1549

پایگاه ملی داده های
علوم زمين کشور

اتمام دوره با
موفقيت

دوره آموزشی ""Matlab

تابستان 1541

سازمان جهاد
دانشگاهی شریف

نود و دو از صد

دوره آموزشی “Macromedia Flash
”MX

پائيز 1512

 96ساعت

پایگاه ملی داده های
علوم زمين کشور

هشتاد و چهار
از صد

 51ساعت

پایگاه ملی داده های
علوم زمين کشور

صد از صد

برگزار کننده :مجتمع فنی تهران
دوره آموزشی ”“MS Access
برگزار کننده :مجتمع فنی تهران

تابستان 1512

دوره های اداری:

دوره آموزش مجازی "حکومت مهدوی و
وظایف منتظران"

1544/15/62

 61ساعت

مرکز آموزش
مدیریت دولتی

نود و پنج از
صد

دوره آموزش مجازی "روخوانی و
روانخوانی قرآن کریم"

1544/15/69

 61ساعت

مرکز آموزش
مدیریت دولتی

نود و پنج از
صد

دوره آموزش مجازی "آشنایی با اندیشه و
سيرە امام خمينی (ره)"

1544/15/61

 61ساعت

مرکز آموزش
مدیریت دولتی

صد از صد

دوره آموزش مجازی "ایمنی و بهداشت
محيط کار (الزامات سالمت محيط و کار در
محيطهای اداری)"

1544/16/69

 9ساعت

مرکز آموزش
مدیریت دولتی

صد از صد

"ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد"

1541/11/14

 1ساعت

شرکت تعاونی
توزیعی سازمان
مدیریت و
برنامهریزی کشور

اتمام دوره با
موفقيت

"مدیریت احساسات در ارتباط بين فردی و
سازمانی"

1541/11/19

 1ساعت

نيروی تدبير ایرانيان

اتمام دوره با
موفقيت

دوره آموزش مجازی "سبک زندگی دینی
(با محوریت حفظ و مفاهيم سوره ناس تا
زلزال)"

1541/11/11

 1ساعت

1

وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی

اتمام دوره با
موفقيت

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی
کشور

اتمام دوره با
موفقيت

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی
کشور

اتمام دوره با
موفقيت
اتمام دوره با
موفقيت
اتمام دوره با
موفقيت

"آسيب شناسی خانواده"

1541/14/61

"ایمنی و بهداشت محيط کار (راهنمای
کاهش ناراحتی های اسکلتی و عضالنی در
کارهای اداری)"

1541/11/61

 1ساعت

کارگاه آموزشی "خانواده متعالی در اسالم"

1542/14/61

 2ساعت

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی
کشور

کارگاه آموزشی "آشنایی با نظام رسيدگی
به تخلفات اداری"

1542/19/61

 1ساعت

سازمان زمينشناسی
و اکتشافات معدنی
کشور

 1ساعت

عملکرد و انتشارات

 -1نقشههای زمينشناسی
نوع
نقشه

نام نقشه

مقياس

کارشناس
مسئول

کارشناس
همراه

کارشناس
همراه

کارشناس
همراه

*

* نقشه "زمين شناسی یکپارچه استان قم" (مرحله داوری شورای ارزیابی)
مقياس1:611111 :
تهيه و تدوین :فاطمه مهشادنيا و مسعود بيرالوند
ناظر فنی :جعفر عمرانی
مشاور علمی :مسعود زمانی -پدرام
سال تهيه :پایيز  ،1911سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور
* نقشه "زمين شناسی کوه یزدان قم" (مرحله داوری شورای ارزیابی)
مقياس1:11111 :
تهيه و تدوین :مسعود زمانی -پدرام ،حميدرضا کریمی و فاطمه مهشادنیا
سال تهيه :زمستان  ،1911سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور
* نقشه "گسل های استان های تهران و البرز" (اتمام مرحله دوم داوری شورای ارزیابی)
مقياس1:611111 :
2

سال آغاز

سال انتشار

تهيه و تدوین :فاطمه مهشادنیا و مهرداد رضایی شيرزاد /با همکاری :ليال مهشادنيا
ناظر فنی :عبدا ...سعيدی و منوچهر قرشی
کارتوگرافی :بهرام محقق و محمدرضا ذبيحی
سال تهيه ،1542-41 :سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور
* نقشه "نواحی دارای احتمال خطر فرونشست زمين در ایران ناشی از بهره برداری غيرمجاز منابع آب زیرزمينی"
مقياس1:6111111 :
تهيه و تدوین :فاطمه مهشادنیا
با همکاری :بهرام محقق ،مليحه السادات فاضلی ،طاهره مجيدی و ميترا آقاجانی
سال تهيه و انتشار (ارائه در کانال تلگرام سازمان زمين شناسی) :آبان ماه  ،1541پایگاه ملی داده های علوم زمين کشور
* نقشه تکتونيک ایران (ویرایش دوم)
مقياس1:1111111 :
تهيه و تدوین :ميرعلیاکبر نوگل سادات
کارتوگرافی :فاطمه مهشادنیا و بهرام محقق ()1545-49
* نقشه "خطرپذیری یکپارچه مخاطرات طبيعی در ایران"
تهيه و تدوین :فاطمه مهشادنیا
با همکاری :محقق ،ب ،.اغنيانژاد ،ش ،.آقابابازاده ،ن ،شفيعی ده آباد ،ا ،.رضایی ،ع .و عارفی پور ،س.
سال تهيه ،1545 :پایگاه ملی داده های علوم زمين کشور
* تهيه نقشه "پراکندگی نواحی فرونشست زمين با منشاء غيرکارستی در ایران"
مقياس1:5111111 :
تهيه و تدوین :فاطمه مهشادنیا
سال تهيه ،1511 :پایگاه ملی داده های علوم زمين کشور
* تهيه نقشه "پراکندگی نواحی دارای فروچاله ها و ساختارهای کارستی در ایران"
مقياس1:5111111 :
تهيه و تدوین :فاطمه مهشادنیا
سال تهيه ،1511 :پایگاه ملی داده های علوم زمين کشور

 -6گزارشهای علمی -تخصصی
ردیف

عنوان

سال
1

فعالیت های شاخص:

"گسلهای گستره استان های تهران و البرز":
1

1546-45

 -تهيه و تدوین گزارش :مهشادنیا ،ف.

 تهيه و تدوین نقشه :مهشادنیا ،ف .و رضایی شيرزاد ،م /.با همکاری :مهشادنيا ،ل."ارزیابی و تعيين خطرپذیری یکپارچه مخاطرات طبيعی جهت برنامه ریزی منطقه ای در ایران":
6

 تعيين روشتحليلپروژه ،ترجمه ،گردآوری و رقومیسازی اطالعات ،تهيه نقشه و ارائه مقاله:تابستان 1545
مهشادنیا ،ف ،.محقق ،ب ،.اغنيانژاد ،ش ،.آقابابازاده ،ن ،شفيعی ده آباد ،ا ،.رضایی ،ع .و عارفی
پور ،س.
"زمين شناسی شهری و مدیریت بحران":

5

1541-46

 تعریف پروژه ،تکميل مرحله شناسایی ،ترجمه و گردآوری اطالعات ،تهيه و ارائه اسالید ومقاله :مهشادنیا ،ف ،.محقق ،ب .و اغنيانژاد ،ش.
"بانک اطالعات فرونشست زمين و فروچاله های کارستی در ایران" :ترجمه و گردآوری و
ساماندهی اطالعات ،طراحی و تدوین بانک اطالعاتی ،گزارشات و نقشه ها :مهشادنیا ،ف.

9

1511-11

1

بهمنماه
1511

2

بهمنماه
1511

 تهيه و تدوین گزارش "بانک اطالعات فرونشست زمين در ایران ،الگوی اطالعاتی و تدوینپایگاه داده" -ویرایش اول و دوم
 تهيه فرمهای اطالعاتی ،فراداده و گردآوری اطالعات نواحی فرونشست زمين و فروچالههایکارستی در ایران
 تهيه گزارش "طراحی سایت و بانک اطالعات فرونشست زمين و فروچاله های کارستی درایران"
 تهيه نقشه "پراکندگی نواحی فرونشست زمين با منشاء غير کارستی در ایران" تهيه نقشه "پراکندگی نواحی دارای فروچاله ها و ساختارهای کارستی در ایران" تهيه گزارش "تعيين نواحی خطر و دارای احتمال خطر فرونشست زمين در ایران ناشی از بهرهبرداری غيرمجاز منابع آب زیرزمينی"
 تهيه و ارائه اسالیدهای مربوطه تهيه و ارائه مقالهتهيه و تدوین گزارش "سامانه های واکنش سریع به زمينلرزه /نقشه های لرزش بههنگام (Real-
 -")Time ShakeMapsاز مجموعه گزارشات ارزشيابی کارشناسان پایگاه ملی داده های علوم
زمين :مهشادنیا ،ف.
تهيه و تدوین گزارش "ژئودیناميک" -از مجموعه گزارشات ارزشيابی کارشناسان پایگاه ملی
دادههای علومزمين :مهشادنیا ،ف.

سایر فعالیت ها:
همکاری در گروه مخاطرات زمین شناختي پایگاه ملي داده های علوم زمین کشور (از  4831تاکنون):

1

1

41-1549

6

از مردادماه
 1545تاکنون

5

بهمنماه
1546

9

1511

تهيه گزارش بخش "مخاطرات زمين شناختی و زیست محيطی" از مجموعه گزارشات "نقشه راه
علوم زمين و معدن استان های کشور"
همکاری با گروه لرزه زمين ساخت سازمان زمين شناسی:
 تهيه "گزارش مقدماتی زمينلرزههای با بزرگای بيشتر از  9/1ریشتر در کشور و  9ریشتر دراستان تهران" و ارسال آن به کاربران تخصصی
 تهيه "مجموعه گزارش های کوتاه برای زمينلرزههای  1545در کشور"تهيه گزارش "بررسی جامع مخاطرات طبيعی با رویکرد لزوم پياده سازی سيستمهای اطالعاتی
یکپارچه"
تهيه گزارش "مخاطرات زمين شناختی کشورهای اکو"
...

همکاری در گروه زمین شناسي پایگاه ملي داده های علوم زمین کشور (از  4831تاکنون):

1

بهار 1545

"آمایش سرزمين و برنامه ریزی منطقه ای" :ترجمه ،گردآوری اطالعات و تهيه و ارائه اسالید

6

خردادماه
1545

"توسعه پایدار و نقش منابع آبی کشور" :ترجمه ،گردآوری اطالعات و تهيه اسالید
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