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پصاگ ـ جيِّری چک 3599
 کارػٍاظی ارػس ىٍِسظی اکحؼاف ىػسن ،داٌؼکسه فٍی داٌؼگاه جِصان 3593
 کارػٍاظی ىٍِسظی اکحؼاف ىػسن ،داٌؼکسه فٍی داٌؼگاه جِصان 358:

عىبييه ي افتخبرات
 کعب غٍّان ىسیص ٌيٌَّ جِاد داٌؼگاُی در ظعح کؼّر35;3 ،
 ارش رجتَ ىيحاز در ىلعع کارػٍاظی ارػس داٌؼکسه فٍی داٌؼگاه جِصان.3593 ،
 کعب غٍّان "ىّظعَ پژوُؼی ةصجص" ةصای پژوُؼکسه غهّم پایَ کارةصدی جِادداٌؼگاُی از ظّی وزارت
غهّم،جدلیلات و فٍاوری در دوازدُيیً جؼٍّاره ججهیم از پژوُؼگصان و فٍاوران ةصجص ظال جِاد اكحؿادی،
.35;4
 کعب "رجتَ اول" ةصای پژوُؼکسه غهّم پایَ کارةصدی جِادداٌؼگاُی در ةیً ىّظعات پژوُؼی واةعحَ ةَ
ٌِادُای غيّىی کؼّر در ارزیاةی ةَ غيم آىسه از ظّی وزارت غهّم ،جدلیلات و فٍاوری.35;4 ،
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 کعب "رجتَ  " Aةصای پژوُؼکسه غهّم پایَ کارةصدی جِادداٌؼگاُی در زىیٍَ غهّم پایَ در ارزیاةی ةَ غيم
آىسه از ظّی وزارت غهّم ،جدلیلات و فٍاوری.35:; ،
 کعب "رجتَ اول" ةصای پژوُؼکسه غهّم پایَ کارةصدی جِادداٌؼگاُی در ةیً ىّظعات پژوُؼی واةعحَ ةَ
ٌِادُای غيّىی کؼّر در ارزیاةی ةَ غيم آىسه از ظّی وزارت غهّم ،جدلیلات و فٍاوری.35:; ،
 دریافث  9جاییسیَ ؾالخیث ُيکاری ةا وزارت ٌفث در زىیٍَ ُای؛ ارزیاةی خّضَ ُای رظّةی ،جّظػَ
ٌصم افضارُای جزؿؿی ىّرد ٌیاز ؾٍػث ،ىعانػات زىیً ػٍاظی و ىسنعازی جاىع اظحاجیک ىزضن ،ىيیضی
اٌصژی و جػییً ػارؽ اٌصژی ،ظّرحِای ججسیسٌاپشیص ،پاکعازی آنّدگی ُای ىدیعی آب ،راك و ُّا و رّدرو

سًابق علمي ي اجرايي
 رئیط جِادداٌؼگاُی داٌؼگاه ػِیس ةِؼحی 35:8 ،جاکٍّن رئیط پژوُؼکسه غهّم پایَ کارةصدی 35:8 ،جاکٍّن ىػاون آىّزػی جِادداٌؼگاُی کؼّر35:8- 359; ،-

غضّ ُیأت غهيی گصوه پژوُؼی زىیً ػٍاظی ٌفث ،پژوُؼکسه غهّم پایَ کارةصدی 35:8 ،جاکٍّن

 دةیص و غضّ ػّرای ظیاظحگشاری و کيیحَ غهيی کٍفصاٌط ىهی خفاظث ىدیط زیعث35;7 ، دةیص و غضّ کيیحَ غهيی ُيایغ ىهی ُّای پاك35;5 ، غضّ ُیأت جدصیصیَ ٌؼصیَ پژوُغ ُای ژئّفیضیک کارةصدی ،داٌؼگاه ػاُصود 35;5 ،جاکٍّن ىسیص ىعئّل فؿهٍاىَ زىیً ػٍاظی ایصان 35:8 ،جاکٍّن غضّ ُیأت جدصیصیَ فؿهٍاىَ زىیً ػٍاظی ایصان 35:5 ،جاکٍّن غضّ ُیات ىيیضه جِادداٌؼگاُی35:8-359;، ىعئّل جِادداٌؼگاُی ىؤظعَ ژئّفیضیک داٌؼگاه جِصان3596-358; ، غضّ و ٌایب رئیط ػّرای جعِیالت آىّزػی جِادداٌؼگاُی35:8-359; ، رئیط ػّرای غهيی پژوُؼکسه غهّم پایَ کارةصدی 35:8 ،جا کٍّن غضّ ػّرای ٌظارت و گعحصش جؼکیالت پژوُؼی جِادداٌؼگاُی35:8-359; ، غضّ کيیعیّن جزؿؿی گصوه غهّم پایَ ُیات ىيیضه جِادداٌؼگاُی 35;4،جا کٍّن غضّ کيیحَ غهيی -پژوُؼی ُیات ٌظارت و ةازرظی ػّرای غانی اٌلالب فصٍُگی 35:4 ،جا کٍّن -غضّ ػّرای راُتصی فٍاوری اظالغات و ارجتاظات جِادداٌؼگاُی 35:5 ،جا کٍّن
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 غضّ ػّرای ٌظارت و گعحصش ىصاکض آىّزػی جِادداٌؼگاُی 35:5،جا کٍّن غضّ کارگصوه غهيی ُیأت اجصایی جشب جِادداٌؼگاُی 35;5 ،جا کٍّن غضّ ػّرای جعِیالت رفاُی جِادداٌؼگاُی 35;4 ،جا کٍّن رئیط کيیعیّن ىصکضی ارجلا35:8-359; ، غضّ کيیعیّن ىصکضی ارجلا 359; ،جا کٍّن غضّ ظازىان ٌظام ىٍِسظی ىػسن جِصان 35;4 ،جا کٍّن غضّ کيیحَ راُتصی ُيکاری ظازىان زىیً ػٍاظی و اکحؼافات ىػسٌی کؼّر35;5-35;3 ،-

غضّ کيیحَ جزؿؿی ػصکث ىٍاظق ٌفحزیض جٍّب35;4-35:: ،

 ىعئّل ػارَ زىیً ػٍاظی و ىػسن ،ىػاوٌث پژوُغ و فٍاوری جِادداٌؼگاُی35:8-35:5 ، دةیص اٌجيً ىٍِسظی ىػسن ایصان 35:; ،جا کٍّن غضّ اٌجيً ىٍِسظی ىػسن ایصان 35:; ،جا کٍّن رئیط ُیات ىسیصه ػصکث زىیً کاو گعحص35;3-35:6 ، ىسیص غاىم ػصکث زىیً کاو گعحص35;3-3599 ، غضّ ُیات غهيی داٌؼکسه ىػسن ،ىحانّرژی و ٌفث داٌؼگاه ؾٍػحی اىیصکتیص35;4-359; ، داور ىلاالت فؿهٍاىَ غهيی  -پژوُؼی زىیً ػٍاظی ایصان 35:8 ،جا کٍّن داور ىلاالت اونیً ُيایغ ُّای پاك35;5 ، دةیص ُيایغ ُفحَ ىػسن 35;3 ،و 35;4 دةیص پٍجيیً کٍفصاٌط ىػسن ایصان35;5 ، دةیص چِارىیً کٍفصاٌط ىػسن ایصان35;3 ، داور ىلاالت پٍجيیً کٍفصاٌط ىٍِسظی ىػسن ایصان35;5 ، داور ىلاالت چِارىیً کٍفصاٌط ىٍِسظی ىػسن ایصان35;3 ، داور ٌّزدُيیً دوره کحاب ظال داٌؼجّیی35;3 ، ظصاح ظّاالت ظازىان ظٍجغ ،رػحَ ىٍِسظی ٌفث( ،درس ژئّفیضیک اکحؼافی)35;3 ، -ظصاح ظّاالت ظازىان ظٍجغ ،رػحَ ىٍِسظی ىػسن( ،درس ژئّفیضیک)35;3 ،
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طرح َب ي پريشٌ َبی تحقيقبتي
 )3ىعانػَ جـاىع خّضـَ رظـّةی (پحصوگصافـی ،ژئّػـیيی ،پـانیٍّنّژی) و چیٍـَ ٌگـاری ظکاٌعـی
ظازٌسُای فصاكان ،زاکیً و ظصچاُان  -ظیاُّ در ىیسان پارس جٍّةی (چاه ػياره  )SPD1-14و
اٌعتاق ٌحایج ةا ىیادیً ىجاور( ،کارفصىا؛ ػصکث ٌفث و گاز پارس) ( ،ىعئّل)( ،در دظث اجصا) .
 )4ىعانػَ جاىع ىسنی و ارزیاةی ىیساٌی ظٍاریُّای ازدیاد ةصداػث و ةِیٍَ ظازی جّنیـس در ىیـادیً
ىٍعلَ ظیصی ةا اونّیث ىیادیً ظیٌّس ،دٌا و اظفٍس( ،کارفصىا؛ ػصکث ٌفـث فـالت كـاره ایـصان)،
(ىعئّل) ،در دظث اجصا .
 )5ارزیاةی ژئّػیيیایی و جػییً ظیعحو ُیسروکصةّری ىیسان ظصرّن ةٍسرغتاسُ( ،يکار) در دظث
اجصا .
 )6ىعانػَ جاىع ىسنی و ارزیاةی ظٍاریُّای ةِیٍـَ جّنیـس و ازدیـاد ةصداػـث در ىیـسان ٍُگـام ةـا
ىدّریث جسویً و اجصای ظتس ظصح ُای پژوُؼی ىّرد ٌیاز ىیسان( ،کارفصىا؛ ػصکث ٌفـث فـالت
كاره)( ،ىعئّل). 35;5 ،
 )7جّظػَ ٌصم افضارُای خّزه ةاالدظحی ؾٍػث ٌفث ،فاز ؾفص< جػییً اونّیث جـسویً و ػـارؽ ُای
ٌصم افضاری و ىصاکض( ،کارفصىا؛ ػصکث ىهی ٌفث ایصان ،ىسیصیث پژوُغ و فٍاوری)( ،ىعئّل). 35;6 ،
 )8ةصرظی کارةصد ىیاٌتارُای ظیال در جدهیم خّضَ ُای رظّةی و اکحؼاف ٌفث و گاز و جِیَ ةاٌـک
اظالغاجیُ ( ،يکار). 35;5 ،
 )9جسویً ٌصم افضار جفعیص ٌيّدارُای پحصوفیضیکی ىّظّم ةـَ ( well loggingفـاز اول)ُ( ،يکـار)،
. 35;5
 ):جسویً ةعحَ ٌصم افضاری ژئّانکحصوىغٍاظیط( ( ، )EM-Packageفاز اول)ُ( ،يکار). 35;5 ،
;) جِیَ ظیعحو اظالغات جغصافیایی ؾٍایع و ىػـادن و زی صظـارحِای ؾـٍػحی و ىػـسٌی ػِصظـحان
کصج( ،کارفصىا؛ وزارت ؾٍػث ،ىػسن ،ججارت) ( ،ىعئّل). 35;5 ،
 )34جِیَ ػٍاظٍاىَ ىدسوده اکحؼافی فهسظپات آزادةـص ( ،کارفصىـا؛ وزارت ؾـٍػث ،ىػـسن ،ججـارت)،
(ىعئّل). 35;5 ،
 )33ىعانػَ اىکان ظٍجی اظحفاده از ىسل ظازی فیضیک ظٍگ در ظصػث ٌيایی نصزه ای ىزـضن ظـصوك،
(ُيکار). 35;5 ،
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 )34ةصرظی چانغ ُای ججاری ظازی ظصح ُـای پژوُؼـی در خـّزه فٍـاوری اظالغـات و ارجتاظـات،
(ُيکار). 35;4 ،
 )35راٍُيای پاکعازی آنّدگیُای ٌفحی آب زیصزىیٍی( ،کارفصىا< اداره کم خفاظث ىدیط زیعث اظحان
رّزظحان)ُ( ،يکار).35;3 ،
 )36ىعانػات ػٍاظایی ىٍاةع آب زیصزىیٍی جضیصه رارگ( ،کارفصىا< ػصکث ىهی ٌفث ایصان ،ىسیصیث پژوُغ
و فٍاوری)ُ( ،يکار).35;4 ،
 )37ىعانػَ اىکانظٍجی اظحفاده از ةصداػثُای نصزهای جکصارػسه ةا ٍُسظَ ةصداػث ىحفاوت جِث ةصرظی
رؿّؾیات دیٍاىیک ىزضن در ىیسان ٌفحی دانپصی( ،کارفصىا< ػصکث ٌفث ىٍاظق ىصکضی)( ،ىعئّل)،
.35;4
 )38ویصایغ و ةَ روزرظاٌی کحاب اظالغات جاىع اٌصژی کؼّر( ،کارفصىا< ػصکث ةِیٍَ ظازی ىؿصف
ظّرث)( ،ىعئّل).35;4 ،
 )39ویصایغ و ةَ روزرظاٌی کحاب اظالغات جاىع اٌصژی کؼّر( ،کارفصىا< ػصکث ةِیٍَ ظازی ىؿصف
ظّرث)( ،ىعئّل).35:; ،
 )3:ویصایغ و ةَ روزرظاٌی کحاب اظالغات جاىع اٌصژی کؼّر( ،کارفصىا< ػصکث ةِیٍَ ظازی ىؿصف
ظّرث)( ،ىعئّل) ،ظال .35::
; )3ویصایغ و ةَ روزرظاٌی کحاب اظالغات جاىع اٌصژی کؼـّر( ،ىعـئّل)( ،کارفصىـا< ػـصکث ةِیٍـَ ظـازی
ىؿصف ظّرث) ظال .35:9
 )44ویصایغ و ةَ روزرظاٌی کحاب اظالغات جاىع اٌصژی کؼّر( ، ،ىعئّل)( ،کارفصىا< ػصکث ةِیٍَ ظازی
ىؿصف ظّرث) ظال .35:8
 )43ویصایغ و ةَ روزرظاٌی کحاب اظالغات جاىع اٌصژی کؼّر (ىعئّل)( ،کارفصىا< ػصکث ةِیٍَ ظازی
ىؿصف ظّرث) ،ظال .35:7
 )44ةصرظی کارةصدُای ٌّیً رّدپشیصی ىغٍاظیعی در اکحؼاف ٌفثُ( ،يکار).35:; ،
 )45ىعانػَ کارةصد فیهحصُای رعی ٌاپایا در خشف اثص جشب (فاز اول)ُ( ،يکار).35:; ،
 )46ىػصفی روش اکحؼافی نصزهای ةازجاةی کو غيق و کارةصدُای آنُ( ،يکار).35:; ،
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 )47ىعانػَ ىفاُیو اظاظی روش  VLFو ٌدّه پصدازش و جفعیص دادهُا و کارةصد روش در پصوژهُای
ىٍِسظی ژئّفیضیک و ٌفثُ( ،يکار).35:; ،
 )48ةصرظی ىیساٌی جاثی ص ( ، CNGکارفصىا< ػصکث ةِیٍَ ظازی ىؿصف ظّرث) ( ،ىعئّل).35:; ،
 )49ژئّانکحصی ک ىدسوده ىعانػاجی دػث فیصوز کّه( ،کارفصىا < ػصکث آب ىٍعلَ ای اظحان جِصان)،
( ىعئّل) ;.35:
 )4:ىعانػَ کارةصد آٌانیض نصزه ىؼيّل زىان در ظصػث ٌيایی ىزضنُ( ،يکار).35:: ،
; )4ىعانػَ روش ُای ازدیاد ةصداػث خصارجی و کارةصد آن در ػتیَ ظازی ىزازن ٌفث ظٍگیً،
(ُيکار). 35:: ،
 )54اظحاٌساردُای خيم و ٌلم در کارةصی زىی ً ( ،کارفصىا< ػصکث ةِیٍَ ظازی ىؿصف ظّرث)،
( ىعئّل). 35:9 ،
 )53ىعانػَ کارةصد ىسنعازی فیضیک ظٍگ در ظصػ ث ٌيایی ىزازن کصةٍاجَ( ،ىعئّل)35:9 ،
 )54کارةصد روػِای انکحصوىغٍاظیعی در اکحؼافات ٌفحی( ،ىعئّل)35:8 ،
 )55ژئّجصىّىحصی ـ ىیکصوجصىّىحصی رگَ ُای ظیهیعی ظالدار اٌسیط آكّرن در راظحای
پیغ داوری ُای ىحصجب ةص انگّی زایؼی ظالی اپی جصىال( ،ىعئّل)35:6 ،
 )56ىعانػات ژئّفیضیکی ظس کّران ةّزان( ،ىعئّل).35:4 ،
 )57پحاٌعیم یاةی ىّادىػسٌی در ىٍعلَ ػاُی ً دژ( ،ىعئّل). 35:4 ،
 )58پصوژه ىعانػات ژئّفیضیکی گضیٍَ ُای Iو  IIظارحگاه ظس ٌازنّ آذرةایجان غصةی( ،ىعئّل).35:4 ،
 )59ىعانػات ژئّفیضیکی ظارحگان ٌیصوگاه ةصكاةی کُّصٌگ ( ،4ىعئّل).359; ،
 )5:ىعانػات نصزه ٌگاری ىجحيع پحصوػیيی غعهّیَ( ،ىعئّل).359; ،
; )5ىعانػات ژئّفیضیکی جٌّم ظّم کُّصٌگ( ،ىعئّل).359; ،
 )64ىعانػات ژئّفیضیکی ىدسوده دریاچَ و ىدّر ظس گالةص زٌجان ةا اظحفاده از روػِای ژئّانکحصیک و
نصزه ٌگاری( ،ىعئّل).359; ،
 )63ىعانػات ژئّفیضیکی ىجحيع ؾٍػحی ظیيان آةیک ةَ ىٍظّر آب یاةی( ،ىعئّل).359; ،
 )64ى عانػات ژئّفیضیکی کاٌعار ىط ةهّرد ظیصجان ةَ روش ( ،IPىعئّل).359: ،
 )65ىعانػات ژئّفیضیکی ظس ظیيصه( ،ىعئّل).359: ،
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 )66ةصرظی ارجػاػات خاؾم از اٌفجار در ىػسن ظیيان فارس( ،ىعئّل).359: ،
 )67ىعانػات ژئّفیضیکی کاٌعار جیحاٌیّم كصه آغاج ةَ روش ىغٍاظیط ظٍجی( ،ىعئّل).359: ،
 )68اکحؼاف ٌیيَ جفؿیهی جٍگعحً در ىٍعلَ دور ةَ (ىعئّل).359: ،
 )69ىعانػات ژئّفیضیکی ىدم ٌؿب ػحاةٍگارُا در اظحان گیالن و فارس( ،ىعئّل).359: ،
 )6:ىعانػات نصزه ٌگاری ةَ روش  Cross-holeدر ىجحيع پحصوػیيی ىاُؼِص( ،ىعئّل).3599 ،
; )6پصوژه اکحؼاف ٌيک ىلؿّد آةاد دىاوٌس( ،ىعئّل).3599 ،
 )74ةصرظی کاٌی ُای رظی در جّفِای ةزؼی از انتصز ىصکضی( ،ىعئّل).3596 ،
 )73جِیَ ٌلؼَ زىیً ػٍاظی ىػسن ظیهیط دىاوٌس (اىام زاده ُاػو)( ،ىعئّل).3595 ،
 )74پی جّیی و اکحؼاف ظٍگِای جضئیٍی در اظحان ایالم (ىعئّل).3595 ،
 )75ىعانػَ گٍتسُای ٌيکی اظحان ُصىضگان (ىعئّل).3595 ،
 )76پی جّیی و اکحؼاف ةٍحٌّیث در ظعح اظحان زٌجان (ىعئّل).3595 ،
 )77پحاٌعیم یاةی انیژیعث و فهّئّریً انتصز ىصکضی (ىعئّل).3594 ،
 )78ىعانػَ و ةصرظی راکِای رظی اظحان اؾفِان (ىعئّل).3594 ،
 )79ةصرظی اظحدؿال اکعیس جیحاٌی و از گم ظصخ و ظٍگ جاجصم( ،ىعئّل).3594 ،
 )7:ةصرظی پحاٌعیم ُای ىػسٌی در ػيال ػصق گصىعار( ،ىعئّل).3593 ،
; )7پی جّیی و اکحؼاف ظٍگ جضئیٍی در ىٍعلَ كصوه اظحان کصدظحان( ،ىعئّل).3593 ،
 )84پی جّیی کاٌعارُای پالجیً و کصم در اظحان کصىان( ،ىعئّل).3594 ،
 )83پحاٌعیم یاةی کاٌی ُای ظٍگیً اظحان ُيسانُ ( ،يکار).3594 ،

مقبالت
1. SeisART software: Seismic facies analysis by contributing interpreter and
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2. Note on: ‘EMDPLER: A F77 program for modeling the EM response of dipolar
sources over the non-magnetic layer earth models’ by N.P. Singh and T. Mogi,
Computers & Geosciences 36 (2010) 430–440, Computers & Geosciences, 98,
94-106, 2017.
3. Seismic Facies Analysis by ANFIS and Fuzzy Clustering Methods to Extract
Channel Patterns, 79th European Association of Geoscientists & Engineers
(EAGE), Paris, France, 2017.
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4. Interpretation of Aeromagnetic Data to Locate buried faults in north of Zanjan
Province, Iran, Geophysics and remote sensing Journal, 2015.
5. Investigation the application of FIS method in the detection and exploration of
hydrocarbon reservoir, International Conference on Research in Engineering,
Science and Technology, 2015.
6. Stochastic facies modeling using electrofacies: A sensitivity analysis on methods
and approaches, International Conference on Research in Engineering, Science
and Technology, 2015.
7. Determinationof herbicides in environmental samples using pH sensitive
magnetic microgel as a smart sorbent, International Conference on Environmental
Science, Engineering & Technologies, 2015.
8. Investigation of density contrasts and geological structures on the hot springs in
Markazi province of Iran using gravity method, Russian geology and geophysics
Journal, 2014.
9. Diagenetic factors controlling reservoir quality in the Faraghan Formation (Lower
Permian), Darang Field, Southern Iran, Energy Exploration & Exploitation.
Volume 29(2), 109–128, 2011.

 ػـيال غـصب، ىسنعازی و جفعیص داده ُای ىغٍاظیعی زىیً ىصجتط ةا ىٍاةع اٌـصژی زىـیً گصىـایی.34
.35;6 ،;4-:5 ،56 ، پژوُؼی زىیً ػٍاظی ایصان- فؿهٍاىَ غهيی
َ فؿـهٍاى، ػٍاظایی ىزضن ظاىاٌَ زىیً گصىایی ىٍعلـَ جکـاب ةـا اظـحفاده از روش گصاٌـی ظـٍجی.33
.35;6 ، پژوُؼی زىیً ػٍاظی ایصان-غهيی
، ىلایعَ ةِیٍَظازی ةصآورد کصةً آنی ةا اظحفاده از آٌانیض رّػَای و ػتکَُای غؿتی رّد ظازىاٌسه.34
.35;6 ، پژوُؼی زىیً ػٍاظی و ىدیط زیعث- فؿهٍاىَ غهيی
 پژوُؼـی-  فؿـهٍاىَ غهيـی، وارون ظازی و جفعیص داده ُای گصاٌی ىٍعلَ زىیً گصىـایی ىدـالت.35
.35;5 ،534-545 ،6 .34 ،زىیً ػٍاظی ژئّجکٍیک
 ىسلظازی ىعحلیو پاظذ فصکاٌعی ىیسان انکحصوىغٍاظیط خاؾم از چؼيَ دوكعتی ىغٍاظیعی كـائو.36
.35;5 ،353-343 ،4; ، فؿهٍاىَ غهيی ـ پژوُؼی زىیًػٍاظی ایصان،از زىیً الیَای
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 .37جؿدیح داده ُای نصزه ای ىؼيّل زىان ةا ٍُسظَ ىحفاوت ةصداػث  ،ظی و ظّىیً گصدُيایی
غهّم زىیً ،ظازىان زىیً ػٍاظی. 35;5 ،
 .38ارزیاةی ژئّػیيیایی ُیسروکصةً ةا جکیَ ةص چیٍَ ػٍاظی ایٍکهّزیّن ُای ٌفحـیُ ،جـسُيیً
ُيایغ اٌجيً زىیً ػٍاظی ایصان ،داٌؼگاه جصةیث ىسرس. 35;5 ،
 .39ةصرظی کارةصد ژئّػیيی آنی در اکحؼاف ىٍاةع ُیسروکصةّریُ ،يایغ ىهی زىـیً ػٍاظـی و
اکحؼاف ىٍاةع ،داٌؼگاه ػیصاز35;5 ،
 .3:ارائَ روػـی ٌـّیً جِـث ةصرظـی روٌـس ىِـاجصت و ججيـع اكحؿـادی ذرـایص ُیـسروکصةٍی،
دوىیً ُيایغ ىهی ٌفث و گاز ایصان ،داٌؼگاه ػِیس ةاٍُص کصىان. 35;5 ،
; .3ىسل ظازی و وارون ظازی ظَ ةػسی داده ُای ىغٍـاظیط زىیٍـی ىـصجتط ةـا ىٍـاةع اٌـصژی
زىیً گصىایی ،ػيال غصب دنیجان ُ ،يایغ ىهی زىیً ػٍاظـی و اکحؼـاف ىٍـاةع ،داٌؼـگاه
ػیصاز. 35;5 ،
 .44ةصرظی جّاٌيٍسی روش  GPRدر ػٍاظایی اُـساف ىـسفّن رـاص ةـا اظـحفاده از ىسنعـازی
ىعحلیو ،ػاٌضدُيیً کٍفصاٌط ژئّفیضیک ایصان.35;5 ،
 .43ارزیاةی ژئّػیيیایی رگَ ُای جٌّم کاظيی (اٌارك )ُ ،يایغ ىهی زىیً ػٍاظـی و اکحؼـاف
ىٍاةع ،داٌؼگاه ػیصاز. 35;5 ،
 .44ةصرظی ٌلغ و اُيیث گعم ُا در کٍحصل ررسادُای کاٌی ظازی ىٍعلَ رٌّی ،کٍفصاٌط غهّم
ىػسٌی ،داٌؼگاه ظاری. 35;5 ،
 .45جزيیً جزهزم کاىم ةا جهفیق داده ُای چاه و اظالغات دوةػسی نصزه ای در یکی از ىیسان ُای
ٌفحی واكع در جٍّب غصةی ایصان ـ فؿهٍاىَ غهيی ـ پژوُؼی زىیً ػٍاظی کارةصدی،65-57 4 ،; ،
.35;4
 .46جؿدیح اثص ٌاُيگٍی ُای ظعدی ةص داده ُای ىگٍحّجهّریک ،اونیً کٍفصاٌط ىهی ىٍِسظی
اکحؼاف ىٍاةع زیصزىیٍی.35;4 ،
 .47ةصرظی ىیکصوجصىّىحصی ىیاٌتارُای ظیال در اکحؼاف ىٍاةع ٌفث و گاز ،اونیً ُيایغ ىهی ٌفث و
گاز ایصان ،داٌؼگاه ػِیس ةاٍُص کصىان.35;4 ،

9

 .48ةازظازی خّضَ رظّةی ظازٌس فصاكان ةا ةِصهگیصی از دادهُای پحصوگصافی الگ (ىعانػَی ىّردی
ىیسان ظهيان)ُ ،فسُيیً ُيایغ اٌجيً زىیًػٍاظی ایصان ،داٌؼگاه ػِیس ةِؼحی.35;4 ،
 .49آٌانیض پاراىحصُای واروٌعازی جِث جزيیً جزهزم در یکی از ىیادیً ٌفحی (جٍّب غصةی ایصان)،
اونیً ُيایغ ىهی ٌفث و گاز ایصان ،داٌؼگاه ػِیس ةاٍُص کصىان.35;4 ،
 .4:ةصرظی کارةصد خصارتظٍجی ظیاالت درگیص در ػٍاظایی ىٍاةع ظٍگُای كیيحی و ٌیيَ كیيحی،
ظی و دوىیً گصدُيایی و ٌزعحیً کٍگصه ةیًانيههی جزؿؿی غهّم زىیً ،وزارت ؾٍػث ،ىػسن و
ججارت و ظازىان زىیًػٍاظی و اکحؼافات ىػسٌی کؼّر.35;4 ،
; .4جفعیص دادهُای ىیسان پحاٌعیم ةا اظحفاده از ىؼحقُای ىصجتَ غیصکاىم ،فؿهٍاىَ غهيی ـ پژوُؼی
زىیًػٍاظی ایصان.35;3 ،45،
 .54کارةصد ىؼحقُای ىصجتَ کعصی در جفعیص دادهُای ىغٍاظیعی ةا ظعح ٌّفَ ةاال ،چِارىیً
کٍفصاٌط ىٍِسس ىػسن ایصان.35;3 ،
 .53ةازظازی ىدیط رظّةی ظازٌس فصاكان در چاه دارٌگ  ،3فؿهٍاىَ غهيی ـ پژوُؼی زىیًػٍاظی
ایصان. 35:; ،35 ،
 .54كسرت جفکیک و آٌانیض رعا در ىعایم وارون غیصرعی ىیسان پحاٌعیم ،فؿهٍاىَ غهيی ـ پژوُؼی
زىیًػٍاظی ایصان.35:: ،
 .55ىسل ظازی فیضیک ظٍگ در ةزغ ىاظَ ظٍگی ىزضن آظياری (ىعانػَ ىّردی در ىیسان ٌفحی
ىٍؿّری) ،فؿهٍاىَ غهيی ـ پژوُؼی زىیًػٍاظی ایصان. 35:: ،; ،
 .56ىعانػات ایضوجّپی ـ ىیکصوجصوىّجصی اٌسیط ظال دارآكّرن در غصب ػِصظحان ىیاٌَ؛ ةیعث و
چِارىیً گصدُيایی غهّم زىیً. 35:6 ،
 .57جزيیً جزهزم ىیسان ٌفحی گچعاران ةا اظحفاده از جکٍیک ػتکَُای غؿتی ىؿٍّغی و رگصظیّن
رعی چٍسگاٌَ ،کٍفصاٌط ىٍِسظی ىػسن ایصان.35:5 ،
 .58اٌسازهگیصی آزىایؼگاُی در اکحؼاف ةَ روش  IPةَ ىٍظّر جفکیک آٌّىانیِاٌ ،ؼصیَ
غهيی ـ پژوُؼی فیضیک زىیً و فضا.359; ،
 .59اٌسازه گیصی پاراىحصُای ىغٍاظیعی ٌيٌَّ ُای ظٍگی در آزىایؼگاه و کارةصد آن در ىسنعازی،
دُيیً کٍفصاٌط ژئّفیضیک ایصان.359: ،
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 .5:اٌسازهگیصی پالریض اةیهیحَ ظاُصی  IPدر آزىایؼگاه ةصای جفکیک ٌاٍُجاری ُا ،دُيیً کٍفصاٌط
ژئّفیضیک ایصان.359: ،
; .5اٌسازه گیصی ػارژ اةیهیحَ دیٍاىیکی در آزىایؼگاه ةصای جػییً ثاةث زىاٌی ،دُيیً کٍفصاٌط
ژئّفیضیک ایصان.359: ،
 .64کارةصد روػِای ىزحهف جساظازی آٌّىانی ُا در اٌسازه گیصیِای ىغٍاظیط ظٍجیُ ،جسُيیً
گصدُيایی غهّم زىیً359: ،

سًابق تدريس
 )3درس اؾّل اکحؼافات ژئّفیضیکی ،دوره کا رػٍاظی ارػس زىیً ػٍاظی اكحؿادی ،پژوُؼکسه غهّم
زىیً ظازىان زىیً ػٍاظی و اکحؼافات ىػسٌی کؼّر  ،ظال  359:جاکٍّن.
 )4درس زىیً ػٍاظی غيّىی ،دوره کارػٍاظی ىٍِسظی ٌفث ،داٌؼگاه ؾٍػث ٌفث( ،داٌؼکسه ُای
اُّاز و آةادان) ،ظال . 35::- 35:9
 )5درس ژئّفیضیک اکحؼافی  ،Iداٌؼگاه ؾٍػحی اىیصکتیص ،ظال ; 359جا . 35:4
 )6درس ژئّفیضیک اکحؼافی  ، IIداٌؼگاه ؾٍػحی اىیصکتیص ،ظال ; 359جا . 35:4
 )7غضّ گصوه ُای آىّزػی اکحؼاف ىػسن و ٌفث داٌؼکسه ىٍِسظی ىػسن ،ىحانّرژی و ٌفث داٌؼگاه
ؾٍػحی اىیصکتیص ( ;359جا )35:5
 )8جػصیف و جسویً دوره آىّزػی کارػٍاظی ژئّفی ضیک ةصای داٌؼگاه جاىع غهيی ـ کارةصدی

راَىمبيي/مشبيرٌ پبيبن وبمٍ
 .3رظانَ دکحصی؛ جدهیم ررعاره ُای نصزه ای و جزيیً رؿّؾیات زىیً ػٍاظی ةا اظحفاده از جصکیب روػِای داده
کاوی و داٌغ ىحزؿؽ اٌعاٌی جِث ػٍاظایی ارجتاط ةیً اظالغات نصزه ای و زىیً ػٍاظی ،پژوُؼکسه غهـّم پایـَ
کارةصدی جِادداٌؼگاُی( ،اظحاد راٍُيا) ،در دظث اجصا.
 .4رظانَ دکحصی؛ ىسنعازی ىعحلیو ژئّانکحصوىغٍاظیط ةا در ٌظص گصفحً چؼيَ ُای دو كعتی ىحفاوت ،پژوُؼکسه
غهّم پایَ کارةصدی جِادداٌؼگاُی( ،اظحاد راٍُيا) ،در دظث اجصا.
 .5رظانَ دکحصی؛ اکحؼاف ىزازن ُیسروکصةّری ةا اظحفاده از روش ُـای انکحصوىغٍـاظیط ،پژوُؼـکسه غهـّم پایـَ
کارةصدی جِادداٌؼگاُی( ،اظحاد راٍُيا) ،در دظث اجصا.
 .6رظانَ دکحصی؛ ػٍاظایی ةعحص خّضَ ُای رظّةی ةا جهفیق داده ُای ىگٍحّجهّریک و گصاٌـی ظـٍجی ،پژوُؼـکسه
غهّم پایَ کارةصدی جِادداٌؼگاُی( ،اظحاد راٍُيا) ،در دظث اجصا.
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 .7پایان ٌاىَ کارػٍاظی ارػس؛ اکحؼاف ىٍاةع زیصزىیٍی در دػث رصاىَ ةا اظـحفاده از روش ژئّانکحصیـک ،داٌؼـکسه
ىٍِسظی ىػسن ،ىحانّرژی و ٌفث داٌؼگاه ؾٍػحی اىیصکتیص( ،اظحاد راٍُيا).35:5 ،
 .8پایان ٌاىَ کارػٍاظی ارػس؛ جزيـیً جزهزـم و ٌفّذپـشیصی در ىیـسان ٌفحـی گ چعـاران ةـا اظـحفاده از جکٍیـک
ػتکَ ُای غؿتی ىؿٍّغی ،داٌؼکسه ىٍِسظی ىػسن ،ىحانّرژی و ٌفث داٌؼگاه ؾٍػحی اىیصکتیـص( ،اظـحاد راٍُيـا)،
.35:5
 .9پایان ٌاىَ کارػٍاظی ارػس؛ کارةصد ػتکَ ُای غؿتی در جزيیً ٌفّذپشیصی ظٍگ ىزضن یکی از خّزه ُای ٌفحی
جٍّب ،داٌؼکسه ىٍِسظی ىػسن ،ىحانّرژی و ٌفث داٌؼگاه ؾٍػحی اىیصکتیص( ،اظحاد ىؼاور).35:5 ،
 .:پایان ٌاىَ کارػٍاظی ارػـس؛ کـارةصد روػـِای انکحصوىغٍاظیعـی در اکحؼـاف ٌفـث ،داٌؼـکسه ىٍِسظـی ىػـسن،
ىحانّرژی و ٌفث داٌؼگاه ؾٍػحی اىیصکتیص( ،اظحاد راٍُيا).35:4 ،
; .پایان ٌاىَ کارػٍاظی ارػس؛ اکحؼافات ژئّفیضیکی ىػسن ظالی چؼيَ زر دارغغ (ةَ روػِای پالریضاظیّن انلایی
و ىلاوىث ویژه ظاُصی) ،داٌؼکسه ىٍِسظی ىػسن ،ىحانّرژی و ٌفـث داٌؼـگاه ؾـٍػحی اىیصکتیـص( ،اظـحاد راٍُيـا)،
.35:3
 .34پایان ٌاىَ کارػٍاظی ارػس؛ جزيیً جزهزم از روی ٌگارُای چاه ةا اظـحفاده از ػـتکَ ُـای غؿـتی ىؿـٍّغی،
داٌؼگاه ؾٍػحی اىیصکتیص( ،اظحاد راٍُيا).35:3 ،
 .33پایان ٌاىَ کارػٍاظی؛ ىعانػات ژئّانکحصوٌیک ظارحگاه ٌیصوگاه ةصكاةی کُّصٌـگ  ، 3داٌؼـکسه ىٍِسظـی ىػـسن،
ىحانّرژی و ٌفث داٌؼگاه ؾٍػحی اىیصکتیص( ،اظحاد راٍُيا).35:4 ،
 .34پایان ٌاىَ کارػٍاظی؛ اکحؼافات ژئّفیضی کی جفؿیهی ةَ روػِای ىلاوىث ویژه و پالریضاظیّن انلایی ةصای اکحؼاف
کاٌعار آٌحیيّن چهپّ ىٍعلَ کصه ظصخ کاػيص ،داٌؼکسه ىٍِسظی ىػسن ،ىحانّرژی و ٌفث داٌؼگاه ؾٍػحی اىیصکتیص،
(اظحاد راٍُيا). 35:4 ،

كتبة ي جسيات
 .3کحاب ىسیصیث ىدیط زیعث روظحا. 35:7 ،
 .4کحاب اؾّل اکحؼافات ىغٍاظیعی ،ظال 35;5
 .5کحاب واژگان جؿّیصی زنضنَ ػٍاظی ،ظال 35;3
 .6کحاب اظالغات خيم و ٌلم و اٌصژی ظال ُای  35:7جا 35;4
 .7کحاب راٍُيای جاىع ىسیصیث ػِصی (ىجيّغَ اؾّل ،كـّاٌیً و ىفـاُیو ىـّرد ٌیـاز ىػاوٌـان
ػِصداری ُا). 35:7 ،
 .8کحاب راٍُيای جاىع ىسیصیث ػِصی(ىجيّغَ ا ؾّل ،كّاٌیً و ىفاُیو ىّرد ٌیـاز کارػٍاظـان
ارػس ػِصظازی ػِصداری ُا). 35:7 ،
 .9کحاب راٍُيای جاىع ىسیصیث ػِصی (ىجيّغَ اؾّل ،كّاٌیً و ىفاُیو ىّرد ٌیاز کارػٍاظـان
ارػس فضای ظتض ػِصداری ُا). 35:7 ،
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 .:کحاب راٍُيای جاىع ىسیصیث ػِصی (ىجيّغَ اؾّل ،كّاٌیً و ىفاُیو ىّرد ٌیاز ػـِصداران)،
. 35:7
; .کحاب راٍُيای جاىع ىسیصیث روظحایی. 35:7 ،
 .34کحاب راٍُيایی کیث زىیً ػٍاظی. 35:8 ،
 .33جضوه درظی اؾّل اکحؼافات انکحصو ىغٍاظیعی
 .34جضوه درظی اؾّل اکحؼافات گصاویيحصی
 .35جضوه درظی اؾّل اکحؼافات ژئّانکحصیکی
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