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Constraints on the Petrogenesis of Nosrat-Abad 

Ophiolite Extrusives, SE Iran 

Iranian Journal of Earth 
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(ESCI) 
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Moslempour, M.E; 

Khalatbari-Jafari, M; 

Dabiri,R; Shahdadi, S; 
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Mafic-intermediate plutonic rocks of the Salmas 

area, northwestern Iran: their source and 

petrogenesis significance 

International Geology 

Review 
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2013 
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Ghaffari,M; 

Rashidnehad,N; 

Dabiri,R; Chen,B; 
Santos,J.F 

3 
به منظور استفاده در صنعت  ،یعیطب نیاز سرپانت تیفورستر دیامکان تول

 رگدازید
مواد یدر مهندس نینو یندهایفرا  

علمی ـ 

 پژوهشی
 وزارتین

ISC 
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ره
دو

9
ره 
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 بیحب  ؛یغفار ترای؛ م یریدب میرح
 مسلم پور اسیمحمد ال  ؛ییمال
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Genetic relationships between skarn ore deposits 

and magmatic activity in the Ahar region, Western 

Alborz, NW Iran: Evidence for metasomatism and 

copper mineralization 

Geologica Carpathica 
ISI-WOS 

IF=1.52 
2014 
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Mollai, H; Pe-Piper G; 
Dabiri,R, 

5 
Mineral Chemistry and Thermobarometry of the 

Upper Eocene Volcanic Rocks in NE Tafresh, 
Iran 

Open Journal of 

Geology 
ISI Listed 2014 
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Baranpurian, N; 

Emami,M.H; Vosogi 
Abedini,M; Dabiri,R, 
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Evaluating  the  potential  impact  of  Agdarband  

coal  mining  on  water quality, NE Iran 

Journal of Biodiversity 

and Environmental 

Sciences, 

ISI Listed 2014 
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Adly,F; Dabiri,R; 

Javanbakht,M; Fazel 

Valipour,MI; 

Masrournia, 

M;Arjmandzadeh, R  
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Interaction between felsic and mafic magmas in 

the salmas intrusive complex, Northwestern Iran: 

Constraints from petrography and geochemistry' 

Journal of Asian Earth 

Sciences 
JCR 20% 

IF=3.20 
2015 
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Ghaffari,M; 

Rashidnehad,N; 

Dabiri,R; Santos,J.F; 

Matad,J; Buchse,D; 

McDonalde,I; Appel,P; 

Garbe-Schonbergf ,D; 
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Investigation on the Geochemical Distribution of 

REE and Heavy Metals in Western Part of Jalal-

Abad Iron Ore Deposit, Zarand, SE of Iran 

Open Journal of 

Ecology 
ISI Listed 2015 
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Yazdi, A; Ziaaldini, S; 

Dabiri, R 

9 
Petrogenesis significance of the Plio-Quaternary 

Nehbandan mafic lavas (East Iran) 

Iranian Journal of Earth 

Sciences 
ISI 

(ESCI) 2014 
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o
 

2
 

Ghasempour, MR; 

Mehdipour Ghazi, J; 

Biabangard, H, Dabiri, R 

10 

Geochemical and Environmental Assessment of 

Heavy Metals in Soils and Sediments of Forumad 

Chromite Mine, NE of Iran 

Journal of Mining and 

Environment 

علمی ـ 

 پژوهشی
 وزارتین

ISI 

2015 

ره 
دو
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ره 

ما
ش

2
 

Dabiri, R; Otari, M 

11 

Assessment of anthropogenic activities on water 

quality of Froumad plain based on the qualitative 

indicators 

Iranian Journal of Earth 

Sciences 
ISI 

(ESCI) 2015 

V
o
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N

o
 

1
 

Dabiri, R; Otari, M 

12 

و کبالت در خاک منطقه  کلیعناصر کروم، ن عیو توز یآلودگ زانیم یابیارز

و استخراج  یآمار یها لی)شمالغرب سبزوار(، بر اساس تحل یجغتا یتیولیاف

 یبیترت

 طیمح یفصلنامه علوم و تکنولوژ
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 پژوهشی
 وزارتین
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8139  

ش 
ذیر
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های

ن
 

 جغتایی، ح.، دبیری، ر.، مسلم پور، م.ا

13 

Magmatic evolution and compositional 

characteristics of tertiary volcanic rocks 

associated with the Venarch manganese 

mineralization, SW Qom, Central Iran 

Earth Sciences Research 

Journal 
ISI-WOS 

IF=0.27 
2015 
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Mansoureh Mahdavi, 

Rahim Dabiri, Elham 

Shah Hosseini 

14 

Quaternary post-collision alkaline volcanism NW 

of Ahar (NW Iran): geochemical constraints of 

fractional crystallization process' 

Geologica Carpathica 
ISI-WOS 
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2011 
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Dabiri,R; Emami,M.H; 

Mollaei,H; Chen,B; 

Vosogi Abedini,M; 

Rashidnehad,N; 

Ghaffari,M 

15 

مال غرب ش یکواترنر یآتشفشان تیدر فعال ییماگما یندهایفرا یبررس

یزوتوپیو ا ییایمیمطالعات ژئوش هیاهر؛ بر پا  
 فصلنامه علوم زمین

علمی ـ 

 پژوهشی
 وزارتین

ISI Listed 

1392 
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 ح.،،ییمال م.ه.،،یامامر.،  ،یریدب

 ی، م.،نیعابد یوثوق م.،،یغفار

، ن.عمران دنژادیرش  

16 

Geomorphosites and Geotourism in the Kavir 

National Park (Central Iran) 

Current World 

Environment 
ISI Listed 2015 
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3
 

Yazdi, A; Foudazi, M; 

R; Dabiri,R; Faraji, F; 

17 

Investigation of Crystal-Liquid Equilibrium of 

Olivine Basalts in East Varzeqan, NW Iran 

Iranian Journal of Earth 

Sciences 
ISI 

(ESCI) 
2015 

ی
های

ش ن
ذیر

ی پ
واه

گ
 

R; Dabiri 
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18 

دشت  ینیمز ریز یهاآب تیفیک راتییتغ یابیو ارز یمیدروژئوشیمطالعات ه

خواف با استفاده از شاخص -سنگان  GQI 
 مجله دانش آب و خاک

علمی ـ 

 پژوهشی
 وزارتین

ISC 

1391 

V
o

l2
6

, 
N

o
 4

/2
 

 ر.، بخشی مزده، م.،  ،یریدب

  ح.،،ییمال

19 

 ریز یآبها تیفیبا استفاده از شاخص ک ینیرزمیز یآبها تیفیک یبررس

ینیزم  (GQI) و GIS  رانی، شمال شرق ا یدر دشت جغتا  
 انسان و محیط زیست

علمی ـ 

 ترویجی
 وزارتین

1391 
V

o
l 

3
5

 
جغتایی، ح.، دبیری، ر.، مسلم پور، 

 م.ا.، اطاری، م.، شریفیان عطار، ر

20 

با  نید به فلزات سنگخاک منطقه فروم یآلودگ یطیمح ستیز یابیارز

یبیاستفاده از استخراج ترت  
علمی ـ  فصلنامه زمین شناسی محیط زیست

  پژوهشی
1391 
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o

l 
 3
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دبیری، ر.، اطاری، م.، اسحاقی ایل 

 بیگی، س .، جغتایی، ح.

21 

''Thermal Treatment Investigation of Natural 

Lizardite at the Atmospheric Pressure, Based on 

XRD and DTA/TG Analysis Methods 

Iranian Journal of 

Crystallography & 

Mineralogy 

علمی ـ 

 پژوهشی
 وزارتین

ISC 

2009 

V
o

l7
, 
N

o
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Dabiri,R; Karimi 

Shahraki,B;  Mollai,H; 

Ghaffari,M. 

22 

''Thermal  behavior of Zefreh dolomite mine 

(central Iran) 

Journal of Mining and 

Metallurgy 
ISI-WOS 

IF=1.23 
2009 
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o
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N

o
 1

 

K arimi Shahraki,B; 

Mehrabi,B;  Dabiri,R 

 سمیتوسعه ژئوتور یبرا یاهیعنوان پابه ،یتیورسیبر ژئودا یدرآمد 23
 یشناس نیزم نینو یها افتهی

 یکاربرد

علمی ـ 

 یجیترو
 نیوزارت

1391 

V
o
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 1

8
 

 ر ،یری. دب،عیزدی

24 
شمال برگه  یدر خاک ها نیفلزات سنگ یطیمحستیاثرات ز یبررس

 رانیجام، شمال شرق اتربت 10111111
 یمیژئوش

علمی ـ 
 پژوهشی

1391 

V
o

l 
 5
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N

o
 1

 

 .ر ،یریم. ،دب ،یاطار

25 

Heavy metal pollution and identification of their 

sources in soil over Sangan iron-mining region, 

NE Iran 

Journal of Mining and 

Environment 

ISI 

علمی ـ و 

 پژوهشی
 وزارتین

2017 

V
o
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 8

, 
N

o
 2

 

Dabiri, R; Bakhshi, M; 

Mollai, H 
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 یتیولیمنطقه اف منابع آبدر  نیو غلظت فلزات سنگ یآلودگ زانیم یابیارز

 (رانیآلمه جوق، )شمال شرق ا

 طیمح یفصلنامه علوم و تکنولوژ
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 پژوهشی
نوزارتی  
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دبیری، حق پرست، م.، ، ح.، ترشیزیان
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Environmental impacts of Aghdarband coal mine: 

pollution by heavy metals 
Geopersia 

ISI(WOS) 

علمی ـ و 
 پژوهشی
 وزارتین

2017 
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o
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N
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Dabiri, R; Adli, F; 

Javanbakht, M 

29 

Satellite thermal surveys to detecting hidden 

active faults and fault termination, Case study of 

Quchan fault, NE Iran 

Iranian Journal of Earth 

Sciences 
ISI 

(ESCI) 
2017 
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l 
9
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o
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Arjmandzadeh ,R; 

Shafiei Rashvanlou, V, 

Dabiri, R , Almasi, A   

 

30 

Chemistry of Minerals and Geothermobarometry 

of Volcanic Rocks in the Region Located in 

Southeast of Bam, Kerman Province 

Open Journal of 

Geology 
ISI Listed 2017 

V
o

l 
7

, 
N
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Yazdi, A;  Ashja-

Ardalan, A; Emami,MA; 

Dabiri, R; Foudazi,M. 

31 

Geochemistry and Tectonic Setting of Kohe 

Siahvolcanoes, North Qorveh, Sanandaj, Iran 

Open Journal of 
Geology 

ISI Listed 2018 

V
o

l 
8

, 
N

o
5

 

Kazemi Koohbanani, S; 

Sheikhzakariee, S; 

Emami, MH; Dabiri, R. 

32 

Evaluate the performance of nanoparticles natural 

sepiolite and zeolite for nickel, antimony and 

arsenic removal from water 

Journal of Mining and 

Environment 

ISI(ESCI) 

علمی ـ و 

 پژوهشی
 وزارتین

2018 

V
o

l 
 9

, 
N

o
 4

 

Dabiri, R; Amiri Shiraz, 

E. 

33 

Geochemical evolution and petrogenesis of the 

Eocene Kashmar granitoid rocks, NE Iran: 

implications for fractional crystallization and 

crustal contamination processes 

Iranian Journal of Earth 

Sciences 

ISI(ESCI) 

علمی ـ و 
 پژوهشی
 وزارتین

2018 

V
o

l 
1

0
, 
N

o
1

 

Dabiri, R; Akbari 

Moghadam, M; Ghaffari, 

M. 

34 

Geochemical Distribution of Heavy Metals and 

Assessment of Environmental Indicators in Chah-

Shaljami Polymetal Ore deposit, South of Birjand, 

Iran 

Geopersia 

ISI(WOS) 

علمی ـ و 
 پژوهشی
 وزارتین

2018 

V
o

l 
8

, 
N

o
2

 

Dabiri, R; Hagdoust, H; 

Arjmandzadeh, R. 

35 

Investigating the Geotourism phenomena in 

eroded land of Iran, Qeshm Island 
Revista Publicando 

ISI(ESCI) 

 
2018 

V
o

l 
5

, 

N
o

1
6

 

Yazdi, A; Dabiri, R;  

36 

Assessment of Heavy-Metal Contamination of 

Floodplain Soils due to Mining and Mineral 

Processing in CN Iron Mine, NE Iran 

International Journal of 

Mining Engineering and 

Technology 

 2018 خارجی معتبر

V
o

l 
1

, 
N

o
 1

 

Razmara, A; Dabiri, R; 

Mollai, H 

37 

فشار سنجی مجموعه سنگهای آتشفشانی کوه سیاه با -ی کانی، دماشیم

 بیوتیت )شمال خاور قروه، کردستان( -استتفاده از شیمی کانی آمفیبول
 فصلنامه علوم زمین 

علمی ـ 

 پژوهشی
 وزارتین

1398 

ل 
سا

2
8

- 
ره 

ما
ش 1

1
2

 

شیخ  -کاظمی کوهبنانی، س

 دبیری، ر –امامی، م  -ذکریایی، ج

38 

Investigation  of pollution assessment indices and 

Global Quality Index (GQI) in ophiolite area of 

Konaro, Iranshahr, Southeast of Iran 

Acta Geotechnica 

Slovenica 
ISI-WOS 

IF=0.26 
2019 

In 

Press 

Barahouei, B,A; 

Moslempour, M,E; 

Noura, M,R; Dabiri, R; 

Habibi Mod, Sh 

39 

در خاک منطقه رباط  نیفلزات سنگ یطیمح ستیو ز ییایمیژئوش یابیارز

 )جنوب مشهد( دیسف
علمی ـ  فصلنامه زمین شناسی محیط زیست

  پژوهشی
1391 
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1
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ش

1
2

 

فاضل ولی پور،  -فاضل ولی پور، م

 دبیری، ر -ب

40 

 یهادر سنگ یو تعادالت فاز یسنجفشاردما ،یکانیمیش یبررس

 شرق ورزقانشمال یکواترنر-ویپل کیباز یآتشفشان
علمی ـ  فصلنامه کواترنری ایران

  پژوهشی
1391 

ره 
دو

1- 
ره 

ما
ش

1 

 -یزدی،ع -مالیی،ح -دبیری، ر

 غفاری، م
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41 

Investigating of Geotechnical Parameters of 

Alluvial Foundation in Zaram-Rud Dam Site, 

North Iran 

International Journal of 

Mining Engineering and 

Technology 

 2018 خارجی معتبر

V
o

l 
1

, 
N

o
 1

 

Poorbehzadi, K- Yazdi, 

A- Sharifi Teshnizi, E- 

Dabiri, R 

42 

Two A-type Leucocratic Granites in Alvand 

Batholith, Implication for Magma Petrogensis in 

SanandajSirjan Zone, West Iran 

Scottish Journal of 

Geology 

ISI-WOS 

IF=0.722 
2019 

In 

Press 

Haj Hassani, H; 

Ghalamghash, J; 

Vosoughi Abedini, M; 

Dabiri, R 

43 

Magmatic differentiation evidences and source 

characteristics using mineral chemistry in the 

torud intrusion (northern iran) 

Revista Geoaraguaia 
ISI(ESCI) 

 
2019 

V
o

l 
9

, 
N

o
 2

 

Yazdi, A- Shahhosini, E 

-  Dabiri,R - Abedzadeh, 

H 

44 

Geochemistry and Petrogenesis of Basic 

Paleogene Volcanic Rocks in Alamut Region, 

Alborz Mountain, North of Iran 

Earth Sciences Research 

Journal 
ISI-WOS 

IF=0.798 
2019 

In 

press 

Nazari Sarem, M- 

Vosoghi Abedini, M- 

Dabiri, R- Ansari, M.R 

45 

Cadomian Crust of Eastern Iran: Evidence from 

the Tapeh Tagh Granitic Gneisses 

International Geology 

Review 

ISI-WOS 

JCR 40% 

IF=3.00 

2019 
In 

press 

Mollai,H; Dabiri,R; 

Torshizian,H; Georgia 

PE-piper,J.F 

46 

Magmatic interactions as recorded in plagioclase 

phenocrysts of quaternary volcanics in SE Bam 

(SE Iran) 

Iranian Journal of Earth 

Sciences 

ISI(ESCI) 

علمی ـ و 
 پژوهشی
 وزارتین

2019 

V
o

l 
1

1
, 
N

o
3

 

Yazdi, A-Ashja Ardalan, 

A-Emami,MH; Dabiri, 

R- Foudazi, M 

47 

آتشفشان  یکواترنر یهاسنگ یفشارسنج -و دما  کیماف یهایکان یمیش

 بزمان
علمی ـ  فصلنامه کواترنری ایران

  پژوهشی
1398 

ی
های

ش ن
ذیر

پ
 

 دبیری،ر -شیعیان،ک

 

 

 ائه شده در کنفرانس هاي علمی)داخلی و خارجی(:مقاالت ار

ف
دی

ر
 

 عنوان مقاله
 کامل/

 خالصه

 مشخصات همایش

 اسامی همكاران 

 سال محل برگزاری * سطح نام همایش 

1 

 یکیروکالستیپ یدر سنگها یآهک یحضور جلبکها
کرتاسه  سمیبر ولکان یشمال غرب اهر، شاهد

 کم عمق ییایدر طیدر مح جانیآذربا

 ملکا
رسوب  یکنگره تخصص نینخست

 یشناس نهیو چ یشناس
 1391 دانشگاه آزاد مشهد ملی

آباد، م ؛  لیر ؛ طاهرپور خل ،یریدب
م ؛ طاهرپور  ،یح ؛ غفار ،یمالئ

 آباد، و لیخل

2 
 یکواترنر بازالتهای در بلور –تعادل مذاب  یبررس

 بریجنوب غرب کل
 کامل

 یشناس نیزم یمل شیهما نیچهارم

 یاقتصاد
 1391 دانشگاه آزاد اصفهان ملی

 ،ییمال -م ه  ،یامام  -ر ،یریدب

 م ،یغفار -ح 

3 
تاملی بر پتانسیلهای گردشگری ژئوموفوسایتهای 

 کویر مرنجاب
 کامل

اولین کنفرانس بین المللی علوم 

 جغرافیایی
 دبیری، ر -فودازی، م -یزدی، ع 1391 دانشگاه خوارزمی بین المللی

1 

Genetic relationships between 

skarn ore deposits and magmatic 

activity in the Ahar region, 

Western Alborz, NW Iran: 

Evidence for metasomatism and 

copper mineralization 

 خالصه

International Earth 

Science Colloquium on 

the Aegean Region 

(IESCA) 

 2112 ترکیه -ازمیر  یالملل نیب
Mollaei,H; Pe-Piper, 

G; Dabiri,R,. 

1 
Origin of the Quaternary alkaline 

volcanic rocks in Ahar, NW Iran 
 خالصه

International Earth 

Science Colloquium on 

the Aegean Region 

(IESCA) 

 2112 ترکیه -ازمیر  یالملل نیب
Dabiri,R; Emami,M.H; 

Mollaei,H; Ghaffari,M 

6 

آب شرب  یو رسوب گذار یخوردگ لیپتانس یابیزار
 یشهرمشهد با استفاده از شاخص ها عیشبکه توز

 زنریو را هیالنژل

 کامل
 نیو نخست ییگردهما نیو دوم یس

 نیعلوم زم یالملل نیکنگره ب
 ر ،یریدب -ا ،یخان 1391 دانشگاه گیالن یالملل نیب
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1 

بررسی زیست محیطی رسوبات مسیل های فصلی 
باد ایرانشهر، با تکیه بر آلودگی فلزات عبدل آ

 سنگین

 کامل
 نیو نخست ییگردهما نیو دوم یس

 نیعلوم زم یالملل نیکنگره ب
 1391 دانشگاه گیالن یالملل نیب

 -مسلم پور، م ا  -براهویی، ب ا

 دبیری، ر

8 

شمالغرب  یکیپلوتون یدر سنگها ییماگما یختگیآم

 کیماف یسلماس: بر اساس شواهد انکالوها
 ییماگما

 کامل
علوم  یمجاز یمل شیهما نینخست

 نیزم
 1391 دانشگاه ارومیه ملی

 -نژاد عمران، ن دیرش -م ،یغفار
 ر ،یریدب

9 

کانسار  لیو نقش آنها در تشک یماگمائ یتهایفعال
 یریاسکارن پورف لیبه تشک ژهیبا نگاه و یاسکارن

درق، شمال غرب اهر آذربایجان  قیدر منطقه قرن
 شرقی

 ،ریریدب-ترشیزیان،ح -ح،مالیی 1391 دانشگاه باهنر ملی اولین همایش ملی مس کامل

11 

معادن زغال سنگ بر  یطیمح ستیاثرات ز یبررس
معدن زغال سنگ  یبر رو یمنابع آب، مطالعه مورد

 آق دربند

 کامل
زغال سنگ  یکنگره مل نیدوم

 رانیا
 جوانبخت، م -،ریریدب -،فیعدل 1393 دانشگاه باهنر ملی

11 
 

 یدر سنگها نیفلزات سنگ ییایمیژئوش عیتوز

 فرومد، شمال غرب سبزوار یتیولیاف
 کامل

 نیانجمن زم شیهما نیجدهمیه

 رانیا یشناس
 ملی

دانشگاه تربیت 

 مدرس
1393 

 یفاضل ول -ر ،یریدب -،میاطار

 پور، م

12 

معدن زغال سنگ آق  یطیمح ستیاثرات ز یابیارز

 یستفاده از شاخصهامنابع خاک منطقه با ا ندبریدر
 یآلودگ

 کامل
 نیانجمن زم شیهما نیجدهمیه

 رانیا یشناس
 ملی

دانشگاه تربیت 
 مدرس

 جوانبخت، م -ر ،یریدب -،فیعدل 1393

13 
Petrogenesis and mantle source 

characteristics of alkaline lavas in 

NW Ahar, NW Iran 
 Goldschmidt خالصه

Conference 2014 
 2111 آمریکا لیبین المل

Dabiri,R;Emami,M.H; 

Mollaei,H; Ghaffari,M 

11 
 یبر منابع خاک یمعدن کار یطیمح ستیاثرات ز

 دشت فرومد، شمال غرب سبزوار
 کامل

 یپژوهشها یمل شیهما نیدوم
 ستیز ،یمیدر علوم ش یکاربرد

 یشناس نیو زم یشناس

 1393 دانشگاه تهران ملی
فاضل ولی  -دبیری، ر -اطاری،م

 پور، م 

11 
 تیفیبر ک یتیولیاف یسنگ یواحدها ریتاث یبررس

 )شمالغرب سبزوار( ،یمنابع آب دشت جغتا
 کامل

 یشناس نیزم یمل شیهما نیششم

 ستیز طیو مح
 ملی

دانشگاه ازاد 

 اسالمشهر
1391 

مسلم پور،  -ر ،یریدب -،حییجغتا

 م ا

16 
در  نیمنابع آب به فلزات سنگ یآلودگ یابیارز

 (رانیآلمه جوق )شمال شرق ا یتیولیمنطقه اف
 کامل

 نیزم یالملل نیکنگره ب نیدوم

 یکاربرد یشناس
 1391 دانشگاه ازاد مشهد بین المللی

 -ح ان،یزیترش -حق پرست، م

 ر ،یریدب

11 

 یمس و عناصر نادر خاک ییایمیژئوش عیتوز یبررس

معدن سنگ آهن  یهمراه سنگ آهن در بخش غرب
 جالل آباد زرند

 کامل
 نیزم یالملل نیکنگره ب نیمدو

 یکاربرد یشناس
 1391 دانشگاه ازاد مشهد بین المللی

 ،ینیالد ایض -ر ،یریدب -،عیزدی
 س

 کامل سمیو ژئوتور یشناس نیهرمز از منظر زم رهیجز 18
 نیزم یالملل نیکنگره ب نیدوم

 یکاربرد یشناس
 1391 دانشگاه ازاد مشهد بین المللی

 ،ینیسشاه ح -ر ،یریدب -،عیزدی
 ا

19 
در  گوسنیال -ائوسن یپشت قوس سمیشواهد ماگمات

 رانیجنوب غرب شاهرود، شمال شرق ا
 کامل

 نیزم یالملل نیکنگره ب نیدوم
 یکاربرد یشناس

 1391 دانشگاه ازاد مشهد بین المللی
 ،یزدی -ر ،یریدب -،اینیشاه حس

 ع

21 

در رسوبات محدوده  نیفلزات سنگ یآلودگ یبررس
فرومد با استفاده از روش استخراج  تیمعدن کروم

 رانیشمال شرق ا ،یبیترت

 کامل
 نیزم یالملل نیکنگره ب نیدوم

 یکاربرد یشناس
 1391 دانشگاه ازاد مشهد بین المللی

 یفاضل ول -ر ،یریدب -،میاطار

 مسلم پور، م ا -پور، م

21 

چند حلقه  کیآرومات یها دروکربنیبا نام، ه یچالش

 یمطالعه مورد یشهر یها طی( در محPAH) یا

 رانیشمال شرق ا -کالشن شهر مشهد

 کامل
 نیزم یالملل نیکنگره ب نیدوم

 یکاربرد یشناس
 1391 دانشگاه ازاد مشهد بین المللی

 -ح ،ییمال -،میلیبورخ یمسلم
 ر ،یریدب -ف ،یدوست

22 
 ریو ذخا ییماگما یحلقو یساختارها نیارتباط ب

 دروترمالیه
 کامل

 نیزم یالملل نیکنگره ب نیدوم

 یکاربرد یشناس
 1391 دانشگاه ازاد مشهد بین المللی

 -ر ،یریدب  -ارجمندزاده،ر

 ع ،یالماس

23 

در  نیو تحرک عناصر سنگ یریدسترس پذ یبررس

رسوبات محدوده معدن زغال سنگ آق دربند 
( با استفاده از روش استخراج رانی)شمال شرق ا

 BCR یبیترت

 کامل
 ط،یشت محبهدا یمل شیهما نیدوم

 داریپا ستیز طیسالمت و مح
 1393 دانشگاه تهران یمل

جوانبخت،  -ر ،یریدب -،فیعدل
 م ،یبخش -م

21 

Assessment of Heavy Metal 

Contamination in the Forumad 

Chromite Mine Sediments by 

Sequential Extraction, NE Iran 

 Goldschmidt خالصه

Conference 2015 
 بین المللی

جمهوری  -پراک
 چک

2111 Otari ,M; Dabiri, R 

21 
 اتیاز منظر آ یرخداد آتشفشان شهر پمپ یبررس

 یقرآن
 کامل

قرآن  یاولین کنگره بین الملل
 "انسان و جامعه "کریم

 1392 دانشگاه ازاد مشهد بین المللی
مسلم پور،  -ح ،ییمال -ر ،یریدب

 م ا

26 

 نیزم یها دهیحاکم بر پد یندهایفرا قیتطب

بر نقش و  ژهیبا نگاه و میقران کر اتیبا آ یشناس
 ها یکان لیتشک

 کامل
قرآن  یاولین کنگره بین الملل

 "انسان و جامعه "کریم
 ع ،یساقی -ر ،یریدب -ح ،ییمال 1392 دانشگاه ازاد مشهد بین المللی

21 
تاثیرات هیدروژئوشیمیایی منطقه افیولیتی فرومد بر 

 غرب سبزوار کیفیت آبهای منطقه ، شمال
 کامل

همایش ملی زمین شناسی و اکتاف 
 معدن

 1393 دانشگاه شیراز ملی
 یفاضل ول -ر ،یریدب -،میاطار
 پور،

28 
از  یریبا بهره گ یآب یاز محلولها کیحذف آرسن

 تیگوت ینانوذرات کان
 کامل

 یناسبلورش شیهما نیو سوم ستیب
رانیا یشناس یو کان  

 1391 دانشگاه دامغان ملی
فریمانی، م. دبیری، ر. رزم مجرد 
 آرا، م

29 
 کلیدر حذف ن تیو زئول تیولیپکاربرد نانو ذرات س

II  نهیبه طیشرا نییو تعاز محلولهای آبی 
 کامل

 یناسبلورش شیهما نیو سوم ستیب
رانیا یشناس یو کان  

 1391 دانشگاه دامغان ملی
امیری شیراز، ا. دبیری، ر. 

 مسرورنیا، م
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31 
یمی آبهای زیر زمینی دشت بررسی هیدروژئوش

 جاجرم
 کامل

دومین همایش ملی آب، انسان، 
 زمین

 اسدی، و.، جوانبخت، م.، دبیری، ر 1391 دانشگاه اصفهان ملی

 کامل پایش کمی و کیفی آبهای زیر زمینی دشت جاجرم 31
اولین همایش ملی کیفیت منابع آب 

 و توسعه پایدار
 بخت، م.، دبیری، راسدی، و.، جوان 1391 دانشگاه اراک ملی

32 
ارزیابی کیفیت آبهای زیر زمینی منطقه عبداله گیو 

 GQIشهرستان قوچان با استفاده از شاخص 
 کامل

اولین همایش ملی کیفیت منابع آب 

 و توسعه پایدار
 1391 دانشگاه اراک ملی

 شاکری،و.، فاضل ولیپور،م.،

 دبیری، ر

33 

 در خاک و نیو پراکنش فلزات سنگ یابیمنشا

اطراف معدن سنگ آهن سنگان،  یرسوبات سطح
 رانیشمال شرق ا

 کامل

 نیو دوم ییگردهما نیو چهارم یس

علوم  یالملل نیب یکنگره تخصص
 نیزم

 ، مالیی، حدبیری، ربخشی،م.،  1391 سازمان زمین شناسی یالملل نیب

31 
در  نیمنابع خاک به فلزات سنگ یآلودگ یابیارز

 آلمه جوق یتیولیمنطقه اف
 املک

 نیو دوم ییگردهما نیو چهارم یس
علوم  یالملل نیب یکنگره تخصص

 نیزم

 1391 سازمان زمین شناسی یالملل نیب
 -ح ان،یزیترش -حق پرست، م

 ر ،یریدب

31 

در رسوبات منطقه  نیفلزات سنگ یآلودگ یابیارز

 نیو تع MCDبا استفاده از شاخص  رزاریس یمعدن

 کینتروپوژننوع انتشار با استفاده از شاخص آ

 کامل

ساالنه انجمن  شیهما نینوزدهم

 نیو نهم رانیا یشناس نیزم
دانشگاه  یشناس نیزم یمل شیهما

 نور امیپ

 ملی
دانشگاه پیام نور 

 تهران
 ی، ر،. سعادت، سریدب ؛عدژبرد,  1391

36 
Environmental impact assessment 

of coal mining at Agdarband, NE 

Iran 
 Goldschmidt خالصه

Conference 2016 
 2116 ژاپن -یوکوهاما بین المللی

Dabiri, R., Adli, F., 

Javanbakht, M 

31 
سنگان، بعنوان  Cnگوگرد معدن  یمحتو یمدلساز

 یدیعامل زهاب اس
 کامل

 یالملل نیکنفرانس ب نیاول

 یو بحران ها یعیمخاطرات طب
راهکارها و  ران،یا یطیمح ستیز

 چالش ها

 بین المللی
شگاه محقق دان

 اردبیلی
 رزم آرا، ا.، دبیری، ر.، مالیی، ح 1391

38 
 Cnاستخراج معدن  یطیمح ستیاثرات ز یابیارز

 رانیبر دشت سنگان، شمال شرق ا
 کامل

آب،  یالملل نیکنفرانس ب نیاول

 داریو توسعه پا ستیز طیمح
 بین المللی

دانشگاه محقق 

 اردبیلی
 ح رزم آرا، ا.، دبیری، ر.، مالیی، 1391

39 

از  یناش یطیمح ستیز یهایآلودگ یابیارز

در خاک اطراف محدوده معدن  یمعدن یتهایفعال
و  یشدگ یسنگان، بر اساس فاکتور غن  Cnآهن

 یبار آلودگ بیضر

 کامل
در  نینو یها افتهی شیهما نیسوم
 یها ستمیو اکوس ستیز طیمح

 یکشاورز

 مالیی، حرزم آرا، ا.، دبیری، ر.،  1391 دانشگاه تهران ملی

11 

از  یناش نیفلزات سنگ ییایمیژئوش عیتوز یبررس
در خاک منطقه  کیو اولتراماف کیماف یسنگ ها

 )جنوب مشهد( دیرباط سف

 کامل
 نیانجمن زم شیهما نیستمیب

 رانیا یشناس
 1391 دانشگاه تهران ملی

فاضل ولیپور،ب.، دبیری، ر.، 
 فاضل ولیپور،م

11 
قه معدن زغال ارزیابی کیفی آبهای سطحی منط

 سنگ آق دربند، شمال شرق ایران
 کامل

زغال سنگ  یکنگره مل سومین

 رانیا
 جوانبخت، م -،ریریدب -،فیعدل 1391 دانشگاه شاهرود ملی

12 

Low Pressure Fractionation, 

Main Differentiation Process 

in Evolution of Volcanic 

Rocks from NW Kashan 

 کامل
24th Symposium on 

Geosciences 
 ملی

Geological 

Survey of 

Iran 

2006 

Ghorbani,M.R; 

Nasiri,R; 

Rashidnejad,N 

13 

Volcanic rocks in Mehr-

Zamin area (N-Tafresh): 

Occurrence of Sub-Alkaline 

and Alkaline magmatism 

 کامل
24th Symposium on 

Geosciences 
 ملی

Geological 

Survey of 

Iran 

2006 
Nasiri,R; 

Ghorbani,M.R 

11 
Mechanism Magma evolation 

in NW Aran Volcanism 
 کامل

1st Symposium on 

Geosciences 
 ملی

Islamic Azad 

University, 

Sannadaj 

2006 
Ghorbani,M.R; 

Ghaffari,M 

11 

Thermal Treatment 

Investigation of Natural 

Lizardite at the Atmospheric 

Pressure, Based on XRD and 

DTA/TG Analysis Methods 

 کامل

16th Symposium of 

the Society of 

Crystallography & 

Mineralogy of Iran 

 ملی
Gilan 

University 
2008 

Karimi Shahraki,B; 

Mohammadi Nasab,M; 

Ghaffari,M. 

16 

Investigation of Crystal-

Liquid Equilibrium in Basaltic 

Rocks, Evidence of Magma 

Mixing in North Qom Salt 

Lake 

 کامل

12th Symposium of 

the Geological 

Society of Iran 

 Ahvaz 2009 ملی

Karimi Shahraki, 

B;Shahabifar,M; 

Emami, M.H,  

Ghaffari,M 

11 

Geochemistry, Source and 

Tectonic Environment of NW 

Salmas Plutons 

 کامل

12th Symposium of 

the Geological 

Society of Iran 

 Ahvaz 2009 ملی

Ghaffari,M; 

Rashidnejad,N; 

Ghlamghash,J; 

18 

Mineral Chemistry of Mafic 

Alkaline Volcanic Rocks in 

North Qom Salt Lake 

 کامل

4th conference of 

Geology & 

Enviroment 

 ملی

Islamic Azad 

University, 

Eslamshahr 

2009 

Karimi Shahraki, 

B;Shahabifar,M; 

Emami, M.H,  

Ghaffari,M 
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19 

The nature and Source of 

plutonic bodies of Sheidan-

Siahkouh (Northwest of 

Salmas) 

 کامل

4th conference of 

Geology & 

Enviroment 

 ملی

Islamic Azad 

University, 

Eslamshahr 

2009 
Ghaffari,M; 

Rashidnejad,N; 

11 

Investigation of the 

Mechanism of Product 

Olivine (Fosterite) in 

Serpentine,for use in 

Refractory Industrial 

 کامل

First National 

Congress of 

Refractory 

 ملی

Materials and 

Energy 

Research 

Center 

2009 
Karimi Shahraki,B;  

Mollai,H; Ghaffari,M. 

11 

Thermal Treatment 

Investigation of Dolomite and  

Use in Refractory Industria 

 کامل

First National 

Congress of 

Refractory 

 ملی

Materials and 

Energy 

Research 

Center 

2009 Karimi Shahraki,B 

12 

Synthesis process of Forstreite 

refractory by natural 

Serpentine 

 کامل

The 1st 

international applied 

geological congress 

 بین المللی

Islamic Azad 

University, 

Mashhad 

2010 
Mollai,H; Ghaffari,M; 

Golizadeh,K 

13 

Geochemisrty and 

Petrogenesis of Plutonic 

Bodies in Tazehshahr (NW of 

Orumieh Lake) 

 کامل

The 1st 

international applied 

geological congress 

 بین المللی

Islamic Azad 

University, 

Mashhad 

2010 

Moharrami,F; 

Ghaffari,M; Akbari 

Mogadam,M 

11 

Relationship Between 

petrology of Granitoids and 

mineralization in NW of 

Kashan,Iran 

 کامل

The 1st 

international applied 

geological congress 

 بین المللی

Islamic Azad 

University, 

Mashhad 

2010 

Akbari Moghadam,M; 

Rashidnejad Omran,N; 

Ghaffari,M 

11 

'Pedogeochemical exploration 

for base metals and Ag in 

Tale-e- Messy area in the EW 

of Bam(Kerman,Iran) 

 کامل

The 1st 

international applied 

geological congress 

 بین المللی

Islamic Azad 

University, 

Mashhad 

2010 
Gholizadeh,K; Rasa,I; 

Alipour,M; 

16 

Petrology and Geochemistry 

Volcanic Rocks in Kavir 

National Park of Iran 

 کامل

7th  International 

Symposium On 

Eastern 

Mediterranean 

Geology 

 Turkey 2010 المللی بین
Dabiri, R ; 

Ghaffari,M; Mollai,H; 

11 

Magmatic activities and their 

role in the formation of skarn 

deposite: with references to 

formation of skarn porphyry 

in Garanigdrag, NW Ahar, 

NW Iran 

 کامل
First National 

Congress of Copper 
 ملی

shahid 

bahonar 

university 

2011 

Mollaei, H; 

Torshizian,H; Dabiri, 

R 

18 

Genetic relation between 

Skarn ore deposits and 

magmatic activity in the Ahar 

region, Western Albuorz, 

northwest of Iran: Evidence 

for metasomatism and copper 

mineralization 

 کامل
Goldschmidt 

Conference 
 بین المللی

Czech 

Republic 
2011 Mollaei, H; Dabiri, R 

19 
در منابع آب  یآلودگ یشاخص ها نییتع

 تاش )شاهرود( تیمحدوده معدن بوکس
 کامل

روش  یکنفرانس مل نیاول

 یدر مهندس یعدد یها

 عمران

 رکنی فر، م.، مالیی، ح.، دبیری، ر 1391 دانشگاه آزاد مشهد ملی

61 
آب شرب در محدوده معدن  تیفیک یابیارز

 یکیتاش به روش گراف یشیم ریپ تیبوکس
 کامل

روش  یکنفرانس مل نیاول

 یدر مهندس یعدد یها

 عمران

 رکنی فر، م.، مالیی، ح.، دبیری، ر 1391 دانشگاه آزاد مشهد ملی

61 
 یدرولوژیبر ه یسنگ شناس ریتاث یبررس

 آب، آبخوان دشت جاجرم تیفیک
 کامل

روش  یکنفرانس مل نیاول

 یدر مهندس یعدد یها

 عمران

 اسدی، و.، جوانبخت،م.، دبیری، ر 1391 دانشگاه آزاد مشهد ملی

62 
خاک در  یآلودگ یطیمح ستیز یبررس

 منطقه دم روباه مشهد
 کامل

 یسراسر شیهما نیپنجم

 یعیو منابع طب یکشاورز

 داریپا

 ملی
 موسسه آموزش عالی

 مهراروند
1391 

ترشیزیان، ح.، نیازمند، ک.، 

 دبیری، ر

نیازمند، ک.، ترشیزیان، ح.،  1391 موسسه آموزش عالی ملی یسراسر شیهما نیپنجم کاملآب منطقه دم روباه مشهد با  تیفیک یبررس 63
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 یعیو منابع طب یکشاورز WQIاستفاده از شاخص 

 داریپا

 دبیری، ر مهراروند

61 

با  نیفلزات سنگ یبرخ ییایمیژئوش یبررس

 یدرخاک ها یآلودگ یده از شاخص هااستفا

 یخراسان شمال مانیاطراف کارخانه س

 کامل
 شیهما چهارمینو  ستیب

رانیا یشناس یو کان یبلورشناس  
 ملی

دانشگاه صنعتی 

 شاهرود
1391 

صدقیانی،س.، سعادت،س.، 

 دبیری، ر

61 

بررسی ویژگیهای مورفولوژی و ساختاری 

نانوذارت گوتیت مصنوعی بمنظور جذب 

 ات سنگینفلز

 کامل
 یپژوهش ها یکنفرانس مل نیاول

یدر علوم و مهندس یکاربرد  
 ملی

دانشگاه اقبال 

 الهوری
 مجرد فریمانی،م.، دبیری، ر 1396

66 
در حذف  یعیطب تیو زئول تیولیکاربرد سپ

 یآب یاز محلولها موانیآنت
 کامل

علوم  ییگردهما نیو پنجم یس
نیزم  

 1391 سازمان زمین شناسی ملی
ی شیراز، ا. دبیری، ر. امیر

 مسرورنیا، م

61 
در  تیگوت ینانوذرات کان ییکارآ یبررس

 یآب یها طیاز مح وهیحذف ج
 کامل

علوم  ییگردهما نیو پنجم یس

نیزم  
 1391 سازمان زمین شناسی ملی

.، رزم مجرد فریمانی،م.، دبیری، ر

 آرا، م.

68 
بررسی تبادل کاتیونی در حذف فلزات سنگین 

 ات سپیولیت و زئولیت طبیعیتوسط نانوذر
 کامل

کنفرانس پژوهش های نوین در 
 علوم و مهندسی

 ملی
موسسه آموزش عالی 

 عالمه رفیعی
1391 

امیری شیراز، ا. دبیری، ر. 
 مسرورنیا، م

69 
حذف نیکل، آنتیموان و آرسنیک از منابع آب 

 با استفاده از سپیولیت و زئولیت طبیعی
 کامل

 یها یانرژ یمل شیهما نینخست

دارینو و توسعه پا  
 ملی

دانشگاه والیت 

 ایرانشهر
1391 

امیری شیراز، ا. دبیری، ر. 

 مسرورنیا، م

11 

 یآلودگ یطیمح ستیژئوشیمیایی و ز یابیارز

 براساس خاک و رسوبات منطقه سنگان

 (Igeo) یانباشتگ نیشاخص زم

 کامل
 یشناس نیزم یمل شیهما نینهم

رانیا یاقتصاد  
 رزم آرا، ا.، دبیری، ر.، مالیی، ح 1396 ددانشگاه بیرجن ملی

11 
مجتمع سنگ آهن  Cnبازسازی معدن 

 سنگان
 کامل

 یکنفرانس علوم مهندس نیدوم
ستیز طیمح یها یوفناور  

 م، بخشیرزم آرا، ا.، دبیری، ر.،  1391 دانشگاه تهران ملی

12 

بر  یسنگ یواحدها یهوازدگ ریتاث یابیارز

ات منطقه در رسوب نیعناصر سنگ یآلودگ

 فرومد

 کامل
 یشناس نیزم یمل شیهما نیدهم

نور امیدانشگاه پ  
 ملی

ر نو امیدانشگاه پ

 تبریز
1396 

اطاری، م.، دبیری، ر.، محقی، ع.، 

اسحاق ایل بیگی، س.، مداح 
 صفایی طرق، ا

13 

ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین 

در خاک منطقه رباط سفید )جنوب مشهد( با 

از داده های ژیوشیمیایی و تحلیل  استفاده

 های آماری

 کامل

پژوهش و  یها افتهی یمل شیهما

و  یعیطب یها ستمیدر اکوس یفناور
یکشاورز  

 1391 دانشگاه تهران ملی
فاضل ولی پور، ب.، فاضل ولی 

 پور، م.ا.، دبیری، ر

11 

 وهیو ج کیدر حذف آرسن PH ریتاث یبررس

نو ذارت با استفاده از نا یآب یاز محلولها

 تیگوت

 کامل
ش و پژوه یالملل نیب شیهما نیاول

نیدر علوم زم شرفتیپ  
 یالملل نیب

فرهنگیان دانشگاه 
 شیراز

 مجرد فریمانی،م.، دبیری، ر 1396

11 

منطقه  کیژوراس -اسیاثر رسوبات تر یبررس

 نیفلزات سنگ عی( بر توزشابوریخرو )شرق ن

 در خاک منطقه

 کامل

 ینخستین کنگره بین الملل

 ژوراسیک ایران و کشورهای
 همجوار

 یالملل نیب
سازمان زمین شناسی 

 شرق کشور
 ترشیزیان، ح -خلیلی،م.، دبیری، ر 1396

16 

، محلی برای   pull-apartحوضه کششی

وقوع ماگماتیسم کواترنری در منطقه جنوب 

 خاوری بم

 کامل
ین سی و ششمین گردهمایی و سوم

علوم  کنگره بین المللی تخصصی

نزمی  

 یالملل نیب
سازمان زمین شناسی 

 شرق کشور
1396 

 -دبیری،ر -فودازی، م -یزدی،ع

 اردالن، ا -امامی، م

11 
آب دشت زاوه  تیفیک ییایمیژئوش یابیارز

 هیدریتربت ح
 کامل

سومین همایش ملی چالش ها و 
 راهکارهای توسعه

 ملی
دانشگاه آزاد اسالمی 

 کهنوج
1396 

، یاطار -دبیری، ر ،،س یاسحاق

 ،عیزدی -م

18 
  هیدریآب دشت زاوه تربت ح تیفیک یابیارز

 WQIبا استفاده از شاخص 
 کامل

سومین همایش ملی چالش ها و 

 راهکارهای توسعه
 ملی

دانشگاه آزاد اسالمی 

 کهنوج
1396 

، یاطار -دبیری، ر ،،س یاسحاق

 ،عیزدی -م

19 

Assess Concentrations of 

Heavy Metals in Sediments 

and its Effects on Human 

Health( Fariman Ophiolite 

Region -NE Iran) 

 Goldschmidt خالصه

Conference 2017 
 2017 فرانسه -پاریس بین المللی

Firouzi, M; 

Torshizian, HA; 

Haghparast, M ; 

Dabiri, R 

81 

Assessment of Pollution Rate 

and Concentration of Heavy 

Metals Contamination of 

Water Resources in Fariman 

Ophiolite Region, NE Iran 

 Goldschmidt خالصه

Conference 2017 
 2017 فرانسه -پاریس بین المللی

Torshizian, HA; 

Haghparast , M ; 

Dabiri, R 

81 
آرسنیک، مس، سرب و  یآلودگ یابیارز

کالته  منطقهکادمیوم در منابع آب 
 کامل

چهارمین همایش ملی زمین شناسی 

 و اکتشافات معدنی
 ملی

موسسه آموزش عالی 

 کرمان
1391 

دبیری،  -سعادت،س -خسروی، م

 ر
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 (جمعه)شمالغرب کاشمر

82 
 یدر خاکها نیعناصر سنگ یپراکندگ یبررس

 تکنار یمنطقه معدن
 کامل

چهارمین همایش ملی زمین شناسی 
 و اکتشافات معدنی

 ملی
موسسه آموزش عالی 

 کرمان
1391 

دبیری،  -سعادت،س -سروی، مخ

 ر

83 

استخراج معدن  یطیمح ستیاثرات ز یبررس

شمال شرق  شابور،یسنگ آهن شتر سنگ ن

 رانیا

 کامل
دانش  یپژوهش ها یکنفرانس مل

 نیدر علوم زم انیبن
 ملی

دانشگاه شهید 

 چمران اهواز
1391 

ولی پور،  -دبیری، ر -مرتضوی،ج

 م،ا

81 

در   PLIو  IGEOمقایسه شاخص های 

تعیین میزان آلودگی به فلزات سنگین در 

سنگ  یخاک های اطراف محدوده معدن

 شابوریآهن، شمال غرب ن

 کامل
دانش  یپژوهش ها یکنفرانس مل

 نیدر علوم زم انیبن
 ملی

دانشگاه شهید 
 چمران اهواز

1391 
ولی پور،  -دبیری، ر -مرتضوی،ج

 اطاری، م -م،ا

81 
ی از بررسی غنی شدگی فلزات سنگین ناش

 معدن چاه یابو در رسوبات آبراهه ای
 کامل

بیست و ششمین همایش ملی بلور 

 شناسی و کانی شناسی ایران
 ملی

دانشگاه بین المللی 

 امام خمینی )ره(
1391 

مالیی،  -دبیری، ر -صادقی، و

 اطاری، م -ح

86 
مجموعه افیولیتی مکران، منطقه ویژه 

 تخصصی زمین شناسی –ژئوتوریسم علمی 
 کامل

توسعه  ،یگردشگر یمل شیهما
 یو اقتصاد مقاومت داریپا

 ملی
دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد زاهدان
 دبیری، ر -مسلم پور، م 1391

81 
منابع آب  یطیمحستیز یمیدروژئوشیه

 خواف -دشت سنگان ینیرزمیز
 کامل

توسعه  ،یگردشگر یمل شیهما
 یو اقتصاد مقاومت داریپا

 ملی
دانشگاه آزاد اسالمی 

 د زاهدانواح
 مالیی، ح -دبیری، ر -بخشی، م 1391

88 

تعیین منشا آلودگی رسوبات در اطراف 

محدوده معدنی سنگ آهن شتر سنگ با 

 استفاده از روشهای آماری

 کامل
 نینو یها یفناور شیهما نینخست

 و مواد یدر انرژ
 ملی

دانشگاه آزاد اسالمی 
 تهران جنوب

 دبیری، ر -مرتضوی،ج 1398

89 

منابع آب  یطیمح ستیز یمیوشدروژئیه

و سرچاه، شمال غرب  دانیدشت سلطان م

 شابورین

 کامل
 نینو یها یفناور شیهما نینخست

 و مواد یدر انرژ
 ملی

دانشگاه آزاد اسالمی 

 تهران جنوب
 دبیری، ر -مرتضوی،ج 1398

91 

Application of Sepiolite and 

Natural Zeolite Nanoparticles 

in Industrial Filters 
 کامل

 تیزئول یکنفرانس مل نیششم

 رانیا یمیانجمن ش
 ملی

 یدانشگاه صنعت

 قوچان
 دبیری، ر -امیری شیراز، ا 1398

 

 

 فهرست کتابهاي تالیفی یا ترجمه

 سال همكاران عنوان کتاب ترجمه یا تالیف انتشارات

 1393 اکبری مقدم، م کانسارهای اورانیوم ترجمه سخن گستر

 1391 ، زانیرضاقل -ی، غباغبادرانیعباس -رعطار،انیفیشر پترولوژی )جلد اول( لیفتا مهر جالینوس

 1391 ، زانیرضاقل -ی، غباغبادرانیعباس -رعطار،انیفیشر پترولوژی )جلد دوم( تالیف مهر جالینوس

 1391 ، زانیرضاقل -ی، غباغبادرانیعباس -رعطار،انیفیشر پترولوژی )جلد سوم( تالیف مهر جالینوس

 1391 ی، مفرشچیکابل  -رعطار،انیفیشر نیو فلزات سنگ اهانیگ تالیف آرسس

 1391 اسلمی، ف  -رعطار،انیفیشر ویواکتیراد یهاروسلیآ تالیف آرسس

 1391 مهری، م -ی، مفرشچیکابل  -رعطار،انیفیشر فلوئور یپزشک یشناسنیزم تالیف مهر جالینوس

 1396 الماسی، ع -دبیری، ر -ارجمندزاده، ر نیدر علوم زم ENVIافزار کاربرد نرم یفتال مهرنیانتشارات آذر
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 فهرست پایان نامه هاي انجام شده یا در حال انجام:

مقطع تحصیلی/ 

 دانشگاه

 

نام ونام خانوادگی 

 دانشجو

 

 عنوان پایان نامه

 

 سمت

 استاد راهنما شرق فردوسو شمال  شمال ینفوذ یه هاو پتروژنز تود یمیژئوش فاطمه محمدی دکتری/علوم و تحقیقات

 دکتری/علوم و تحقیقات
 -آباد  شیجوان  محور سر یها کیولکان ییو مدل تکتنو ماگما یکیمطالعه ساز و کار،مسائل پترولوژ غالمرضا مجدیه

 طهمورث

 استاد راهنما

 استاد راهنما رانیجنوب غرب سلماس، شمال غرب ا یکواترنر ویپل سمیولکان ییماپتروژنز و تحوالت ماگ یبررس نازلی شکوری اصل دکتری/علوم و تحقیقات

 دکتری/ تهران شمال

 
 عبداله یزدی

 جنوب خاور بم یکواترنر یآتشفشان یسنگها یو پترولوژ یمیژئوش
 استاد مشاور 

 دکتری/ تهران شمال

 
پروانه  جعفرنژاد
  

 نیشمال نائ یدیتوئیو پتروژنز توده گران یمیژئوش
 استاد مشاور 

 دکتری/ تهران شمال
الکه دشت )شمال باختر  -ائوسن کوه سیاه سمیولکانکانیایی و تعیین ژنز  یمیو ژئوش یپترولوژ زهرا  محتشم نژاد

 تاکستان(

 استاد مشاور 

 استاد مشاور  بر میکروآنالیز کانیهاپتروگرافی، پترولوژی آتشفشانهای قروه )کوه سیاه( با نگرشی  سمیه کاظمی کوهبنانی دکتری/علوم و تحقیقات

 استاد مشاور  الوند یها تیو پتروژنز لوکوگران یمیژئوش حجت حاج حسنی دکتری/علوم و تحقیقات

 دکتری/علوم و تحقیقات
بر حضور  ژهیو یزهرا با نگرش نیده باال در جنوب غرب بوئ یدرون نیتوده آذر یمیو ژئوش یپترولوژ شیرین بیات

 ابیعناصر کم

 استاد مشاور 

 استاد مشاور  پترولوژی سنگهای آتشفشانی بازیک پالئوژن ناحیه الموت، البرز مرکزی ایران مهدی نظری صارم دکتری/علوم و تحقیقات

 زاهداندکتری/
رسوبات رودخانه  یطیمح ستیز یو آلودگ نیعناصرسنگ ییمایژئوش عیمطالعه بافت، منشا ، توز   یبراهوئ راحمدیبص

 رانیجنوب خاور ا -رانشهریکنارو ا

 استاد مشاور 

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 
 علیرضا  دژبرد

توزیع ژئوشیمیایی و اثرات زیست محیطی فلزات سنگین در آبرفتهای کانسار آنتیموان سیرزار، شمال 

 غرب تربت جام  

 استاد راهنما

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 
 فرومد، شمال غرب سبزوار تیخاک و منابع آب معدن کرومدر  نیفلزات سنگ ییایمیژئوش عیتوز مجید  اطاری

 استاد راهنما

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

 فاروجی حقدوست  حیدر

 
 مس و طال( چاه شلغمی، جنوب بیرجند ،یمتال )سرب، رو یاثرات زیست محیطی کانسار پل یارزیاب

 استاد راهنما

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 
 زیست محیطی معدن سنگ آهن سنگان خواف، شمال شرق ایران ارزیابی اثرات مرجان  بخشی مزده

 استاد راهنما

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 
 ایمان ملکی زاد

بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از تولید و دفن لجن های نفتی در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

  

 استاد راهنما

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 
 کانه زایی کرومیت بر آلودگی آب و خاک در منطقه جغتای, شمالغرب سبزوار ارزیابی تاثیر حجت اله  جغتایی

 استاد راهنما

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 
 ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن زغال سنگ آق دربند، جنوب سرخس فضه  عدلی رخنه

 استاد راهنما

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 
  ت درجذب ارسنیک وجیوه ازمنابع اببررسی عملکردنانوذرات گوتی مهتاب مجرد فریمانی

 استاد راهنما

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 
 ی رودیامین رزم آرا

مجتمع سنگ آهن سنگان شمال شرق CNارزیابی اثرات زیست محیطی معدنکاری وفراوری معدن 

  ایران

 استاد راهنما

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 
 از منابع آب نیدر حذف فلزات سنگ تیزئول و تیپولیس یها یعملکرد کان یبررس الهه  امیری شیراز

 استاد راهنما

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

اطراف معدن آهن شتر سنگ ، شمال غرب  یدر خاکها نیفلزات سنگ ییایمیژئوش عیتوز          جواد مرتضوی

 شابورین

 استاد راهنما
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 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

بر منابع خاک دشت اسحاق آباد  یصنعت یتهایو فعال یسنگ یواحدها یطیمح ستیاثرات ز یبررس مهدی خلیلی

 رانیشمال شرق ا  شابور،ین

 استاد راهنما

 زنجانکارشناسی ارشد/ 

 
 ارزیابی پارامترهای هیدروژئوشیمی آبهای زیر زمینی درشهر زنجان فاطمه عبادی

 استاد راهنما

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 
 استاد راهنما  برآلودگی خاک دشت حصار سرخ جنوب غربی نیشابور ارزیابی تاثیرکانه زایی کرومیت وحید صادقی

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

 تاثیر ژئوشیمی عناصر سنگین آداکیت های اخلمد در منابع آب خلق خوش  معصومه
 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

 وچانق ویدر منابع آب منطقه عبداهلل گ نیفلزات سنگ یمیژئوش ریتاث شاکری  وجیهه
 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

 تاثیر ژئوشیمی فلزات سنگین افیولیت های مشهد در خاکهای منطقه ده نو شاندیز اخگری  الهام
 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

و توزیع عناصر سنگین در خاک و آب منطقه  یشیرمیبررسی اثرات زیست محیطی معدن بوکسیت پ فر رکنی  مرضیه

 ستای طاش، شمال غربی شاهرودرو

 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

منطقه آلماجوق، شمال غرب  یتیولیدر خاک و منابع آب مجموعه اف نیفلزات سنگ یآلودگ یبررس پرست حق  محجوب

 مانیفر

 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

(  در منابع خاک PAHs) یچند حلقه ا کیآرومات یها دروکربنیه یطیمح ستیاثرات ز یابیارز لیپورخی مسلمی  مهران

 رانای شرق شمال –کالنشهر مشهد 

 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ زاهدان

 
 بصیر احمد براهویی

 بررسی زیست محیطی رسوبات مسیلهای فصلی عبدل آباد ایرانشهر با تکیه بر آلودگی فلزات سنگین
 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

اثرات زمین پزشکی سرپانتین وامفیبول های حاصل از سنگ های مافیک والترامافیک مشهددرمنطقه  عاقبتیسمیرا 

  شاندیز

 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

ارزیابی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین معدن سنگ آهن غار کهنه بر خاک منطقه پیوه زن غرب  یامین شامیاتی

  مشهد ،شمال شرق ایران

 تاد مشاوراس

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

توزیع ژئو شیمیایی و اثرات زیست محیطی فلزات سنگین ناشی از فراوری مس رسوبات رودخانه ای و  مهسا خسروی

  منابع خاک منطقه معدنی تکنار )بردسکن، شمال شرقی ایران(

 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

اثیرات زیست محیطی فلزات سنگین درمحدوده مزارشاه سلیمان علی مطالعه توزیع ژئوشیمیایی وت تکتم فکوری

  منطقه جنوب بیرجند

 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

بررسی الودگی فلزات سنگین )کبالت ونقره (دراب وخاک جنوب شرق مشهدناحیه سنگ بست)دم  کامبیز نیازمند

  روباه(

 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

بررسی توزیع ژئوشیمیایی فلزات سنگین ناشی از سنگهای مافیک واولترامافیک در خاک منطقه رباط  ل ولی پوربنفشه فاض

  سفید )جنوب مشهد(

 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 

بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت کارخانه سیمان بجنورد برمنابع خاک منطقه با استفاده از مطالعات  سمیرا صدقیانی

  وشیمیایی وفناوری های سنجش از دورژئ

 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 
  بررسی کیفی منابع اب دشت جاجرم ،جنوب غرب بجنورد)خراسان شمالی( وحید اسدی

 استاد مشاور

 کهنوجکارشناسی ارشد/ 
 

استان چهار محال  تعیین سطح لغزش بر اساس اندازه گیری های ژئوالکتریکی در روستای فیل آباد محمد باغگلی

 بختیاری

 استاد مشاور

 کارشناسی ارشد/ مشهد

 
 استاد مشاور ارزیابی خاکهای سطحی از نظر آلودگی به فلزات سنگین در منطقه ابراهیم آباد، شمال غرب شاندیز ابوالفضل اوجادی
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 ىعضویت در مجامع علم

 ىو خارجى داخل-ىعلمى عضویت در انجمنها

 کشور نام انجمن
 تاریخ

 تا از

 رانیا یشناس یو کان یانجمن بلور شناس
 

 تا کنون 1381 رانیا

 مهندسی معدن ایرانانجمن 
 

 تا کنون 1392 رانیا

 کواترنریانجمن 
 

 تا کنون 1392 رانیا

 تا کنون 1381 رانیا و نخبگان  باشگاه پژوهشگران جوان

 تا کنون 1381 رانیا معدن یعضو نظام مهندس

و پژوهش نظام مهندسی استان  عضو کمیته آموزش

 خراسان رضوی
 تا کنون 1391 رانیا

  همكاري با نشریات

 خدمت سمت یا نوع نام نشریه

 تاریخ

 رتبه نشریه
 تا از

Iranian Journal of Earth Sciences کنون 1391 سردبیر 
  ISI WOS (ESCI) -علمی پژوهشی وزارتین

 

Iranian Journal of Earth Sciences 1391 1391 مجلهداخلی دیر م 
  ISI WOS (ESCI) -علمی پژوهشی وزارتین

 

International Journal of Mining 

Engineering and Technology (IJMET) 
 کنون 1391 عضو هیات تحریریه

 بین المللی

  

 طرحهاي پژوهشی 

 سال وضعیت محل اجرا سمت  طرحعنوان 

به کانه  ژهیو ینگرش با وب قم،جن نیآذر یسنگها یو پترولوژ یمیژئوش

 .در منطقه ییزا
 خاتمه یافته دانشگاه آزاد اسالمی مشهد مجری

 

92تا  91  

 خاتمه یافته دانشگاه آزاد اسالمی مشهد مجری یتیولیاف یاز سنگها رگدازیماسه د دیتول
92 

ه آزاد اسالمی مشهددانشگا مجری تکنار ییزون ماگما یکیپلوتون یسنگها یو پترولوژ یمیاطلس ژئوش هیته  خاتمه یافته 
91 

منظقه شمال شرق  یوکواترنریپل سمیولکان یشناس یو کان یپترولوژ

 ورزقان
 خاتمه یافته دانشگاه آزاد اسالمی مشهد مجری

98 

بررسی سنگ نگاری و ژئوشیمیایی کمپلکس گابرویی جوگز در شمال 

 مسکوتان، استان سیستان و بلوچستان
اسالمی زاهداندانشگاه آزاد  همکار  خاتمه یافته 

 

91 

پراکنده در شهر  دیتول ینصب واحدها یو اجتماع یطیمح ستیز یبررس

 )طرح برون دانشگاهی( مشهد
 خاتمه یافته شرکت برق منطقه ای مشهد مجری

96 

در خاک و منابع آب معدن  زغال سنگ  نیفلزات سنگ ییایمیژئوش عیتوز

 نرایشمال شرق ا ،یانکوهیآق دربند و م
 خاتمه یافته دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ناظر

91 

معدن سنگ آهن خواف بر آب و خاک منطقه دشت  یطیمح ستیاثرات ز یابیارز

 رانیخواف، شمال شرق ا
 خاتمه یافته دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ناظر

93 

 خاتمه یافته دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ناظرخاک  یچاه شلغمی بر رو یاثرات زیست محیطی کانسار سرب و رو یارزیاب
93 



11 

 

 یرجندمنطقه، جنوب ب

 خاتمه یافته دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ناظر یآب و خاک در دشت جغتا یبر آلودگ  یتیولیاف یسنگها ریتاث یابیارز
93 

 خاتمه یافته دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ناظر شمال غرب سبزوار یتیولیاف یدر  سنگها نیفلزات سنگ ییایمیژئوش عیتوز
91 

 یدر آبرفتها یطیمح ستیاثرات ز یو بررس نیفلزات سنگ ییمیایژئوش عیتوز

 شمال غرب تربت جام رزار،یس موانیکانسار آنت
 خاتمه یافته دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ناظر

93 

فتهخاتمه یا دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ناظر حذف فلزات سنگین از آب با استفاده از کانیهای رسی  
91 

به   ژهیبا نگاه و یرسوب و نیذرآ  یتوده ها یو ژئوشیمیائ یمطالعه  سنگ شناس

 قیآن با استفاده از تلف یمعدن  یابی لیهمراه با پتانس میتیمانند ل ابیعناصر  کم

 هشمال غرب  ازبک کو منتهی الیهسنجش از دور در  یداده ها

 ادامه دارد دانشگاه آزاد اسالمی مشهد همکار

 

91 

بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از تولید و دفن لجن های نفتی در پاالیشگاه گاز 

  )طرح برون دانشگاهی( شهید هاشمی نژاد
نژاد پاالیشگاه گاز شهید هاشمی مجری  خاتمه یافته 

96 

 


