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 پژوهشی در مجالت معتبر داخلی و خارجی-مقاالت علمى

نوع امتیاز

2012

ISI
(ESCI)

Moslempour, M.E;
Khalatbari-Jafari, M;
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Iranian Journal of Earth

Constraints on the Petrogenesis of Nosrat-Abad

Sciences

Ophiolite Extrusives, SE Iran

JCR 40%

International Geology

IF=2.56

Review

علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

1

Mafic-intermediate plutonic rocks of the Salmas
area, northwestern Iran: their source and

2

petrogenesis significance

فرایندهای نوین در مهندسی مواد

 به منظور استفاده در صنعت،امکان تولید فورستریت از سرپانتین طبیعی
دیرگداز

3

Geologica Carpathica

Genetic relationships between skarn ore deposits
and magmatic activity in the Ahar region, Western
Alborz, NW Iran: Evidence for metasomatism and
copper mineralization

4

ISC
ISI-WOS

No 3

Vol 65,

Baranpurian, N;
Emami,M.H; Vosogi
Abedini,M; Dabiri,R,

2013

نام نشریه

2014

12

Mollai, H; Pe-Piper G;
Dabiri,R,

Vol 4, No

رحیم دبیری ؛ میترا غفاری؛ حبیب
مالیی؛ محمد الیاس مسلم پور

1  شماره،9دوره

Ghaffari,M;
Rashidnehad,N;
Dabiri,R; Chen,B;
Santos,J.F

Vol 55, No

;Dabiri,R; Shahdadi, S

16

سال

Vol 4, No 2

عنوان مقاله
شماره

ردیف

مشخصات نشریه
اسامی همكاران

2014

ISI Listed

Open Journal of
Geology

Mineral Chemistry and Thermobarometry of the
Upper Eocene Volcanic Rocks in NE Tafresh,
Iran

5

2014

ISI Listed

Journal of Biodiversity
and Environmental
Sciences,

Evaluating the potential impact of Agdarband
coal mining on water quality, NE Iran

6

IF=1.52

Javanbakht,M; Fazel
Valipour,MI;
Masrournia,

Vol 5, No 6

Adly,F; Dabiri,R;

M;Arjmandzadeh, R

1

Ghaffari,M;

Vol 111

Rashidnehad,N;
Dabiri,R; Santos,J.F;
Matad,J; Buchse,D;

2015

JCR 20%

Journal of Asian Earth

IF=3.20

Sciences

McDonalde,I; Appel,P;

Interaction between felsic and mafic magmas in
the salmas intrusive complex, Northwestern Iran:

7

'Constraints from petrography and geochemistry

ا. م، مسلم پور،. ر، دبیری،. ح،جغتایی

No 9
2
1

Dabiri, R; Otari, M

نهایی

Dabiri, R; Otari, M

Vol 6, No

Biabangard, H, Dabiri, R

2  شماره6 دوره

Mehdipour Ghazi, J;

Vol7, No

Ghasempour, MR;

گواهی پذیرش

Dabiri, R

Mansoureh Mahdavi,
Rahim Dabiri, Elham
Shah Hosseini

Open Journal of
2015

2014

2015

ISI Listed

ISI
(ESCI)
علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

Ecology

2015

1398

علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

REE and Heavy Metals in Western Part of Jalal-

Petrogenesis significance of the Plio-Quaternary
Nehbandan mafic lavas (East Iran)

Journal of Mining and
Environment

Iranian Journal of Earth
Sciences

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط
زیست

8

Abad Iron Ore Deposit, Zarand, SE of Iran

Sciences

ISI
ISI
(ESCI)

Investigation on the Geochemical Distribution of

Iranian Journal of Earth

ISC

Vol 19, No 2

Yazdi, A; Ziaaldini, S;

Vol 5,

Garbe-Schonbergf ,D;

9

Geochemical and Environmental Assessment of
Heavy Metals in Soils and Sediments of Forumad

10

Chromite Mine, NE of Iran
Assessment of anthropogenic activities on water
quality of Froumad plain based on the qualitative

11

indicators
 ن یکل و کبالت در خاک منطقه،ارزیابی میزان آلودگ ی و توزیع عناصر کروم
 بر اساس تحلیل های آمار ی و استخراج،)افیولیتی جغتای (شمالغرب سبزوار

12

ترتیب ی
Magmatic evolution and compositional

2015

ISI-WOS

Earth Sciences Research

characteristics of tertiary volcanic rocks

IF=0.27

Journal

associated with the Venarch manganese

13

mineralization, SW Qom, Central Iran

Vol 62, No 6

Dabiri,R; Emami,M.H;
Mollaei,H; Chen,B;
Vosogi Abedini,M;
Rashidnehad,N;

Quaternary post-collision alkaline volcanism NW
2011

ISI-WOS
IF=1.52

Geologica Carpathica

of Ahar (NW Iran): geochemical constraints of

14

'fractional crystallization process

Ghaffari,M

Vol 90

،.ح، مالیی،.ه.م، امامی،. ر،دبیری
،. م، وثوق ی عابدینی،.م،غفاری
. ن،رشیدنژاد عمران

R; Dabiri

3

Vol 10, No

R; Dabiri,R; Faraji, F;

فصلنامه علوم زمین

بررس ی فرایندهای ماگمایی در فعالیت آتشفشانی کواترنری شمال غرب
اهر؛ بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ ی

15

ISI Listed

گواهی پذیرش نهایی

Yazdi, A; Foudazi, M;

1392

علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

2015

ISI Listed

2015

ISI
(ESCI)

Current World

Geomorphosites and Geotourism in the Kavir

Environment

National Park (Central Iran)

Iranian Journal of Earth

Investigation of Crystal-Liquid Equilibrium of

Sciences

Olivine Basalts in East Varzeqan, NW Iran

2

16

17

1391

Vol26, No 4/2

انسان و محیط زیست

علمی ـ
ترویجی
وزارتین

1391

Vol 35

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست

علمی ـ
پژوهشی

1391

Vol 31

''Thermal Treatment Investigation of Natural

Iranian Journal of

Lizardite at the Atmospheric Pressure, Based on

& Crystallography

XRD and DTA/TG Analysis Methods

Mineralogy

علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

''Thermal behavior of Zefreh dolomite mine

Journal of Mining and

ISI-WOS

)(central Iran

Metallurgy

IF=1.23

23

درآمد ی بر ژئودایورسیتی ،بهعنوان پا یهای برای توسعه ژئوتوریسم

یافته های نوی ن زمین شناسی
کاربرد ی

علمی ـ
ترو یجی
وزارتی ن

24

بررس ی اثرات زی ست محیطی فلزات سنگین در خاک ها ی شمال برگه
 10111111تربتجام ،شمال شرق ایران

ژئوشیمی

علمی ـ
پژوهشی

مطالعات هیدروژئوشیمی و ارزیاب ی تغییرات کیفیت آبهای ز یر زمینی دشت
18

 GQIسنگان  -خواف با استفاده از شاخص

مجله دانش آب و خاک

علمی ـ
پژوهشی
وزارتین
ISC

بررس ی کیفیت آبهای ز یرزمینی با استفاده از شاخص کیف یت آبهای زیر
19

در دشت جغتای  ،شمال شرق ایران  GISو ) (GQIزمینی

ارزیابی زیست محیطی آلودگی خاک منطقه فرومد به فلزات سنگین با
20

آلمه جوق( ،شمال شرق ایران)

زیست

ارزیابی میزان غلظت فلزات سنگین و میزان آلودگی در رسوبات ،منطقه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط

افیولیتی آلمه جوق( ،شمال شرق ایران)

زیست

27

ISC

3

Dabiri,R; Karimi
;Shahraki,B; Mollai,H
.Ghaffari,M

;K arimi Shahraki,B
Mehrabi,B; Dabiri,R

1391

2017
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ISC

علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

بیگی ،س  ،.جغتایی ،ح.

اطاری ،م، .دبیری ،ر.

1398

Vol 21, No 4

ارزیابی میزان آلودگ ی و غلظت فلزات سنگین در منابع آب منطقه افیولیتی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط

علمی ـ
پژوهشی
وزارتی ن

دبیری ،ر ،.اطاری ،م ،.اسحاقی ایل

1391

گواهی پذیرش نهایی

26

Environment

م.ا ،.اطاری ،م ،.شریفیان عطار ،ر

Vol 18

NE Iran

Journal of Mining and

جغتایی ،ح ،.دبیری ،ر ،.مسلم پور،

یزدی،ع .دبیر ی ،ر

ISI
و علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

مالیی،ح،.

Vol 5, No 1

25

sources in soil over Sangan iron-mining region,

2009

ISC

Vol 8, No 2

Heavy metal pollution and identification of their

Vol7, No 3

22

2009

Vo45, No 1

21

استفاده از استخراج ترتیب ی

دبیری ،ر ،.بخشی مزده ،م،.

;Dabiri, R; Bakhshi, M
Mollai, H

ترشیزیان ،ح ،.حق پرست ،م ،.دبیری،
ر.

ترشیزیان ،ح ،.حق پرست ،م ،.دبیری،
ر.

Vol 7, No2

Dabiri, R; Adli, F;
Javanbakht, M

2017

2017

Vol 7, No11

Kazemi Koohbanani, S;
Sheikhzakariee, S;
Emami, MH; Dabiri, R.

2018

Vol 9, No 4

2017

Dabiri, R; Amiri Shiraz,

Vol 10, No1

E.

Dabiri, R; Akbari
Moghadam, M; Ghaffari,

Vol 8, No2

M.

Dabiri, R; Hagdoust, H;

No16

Sciences

ISI Listed

ISI Listed

Open Journal of
Geology

Open Journal of
Geology

ISI(ESCI)
2018

و علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

Journal of Mining and
Environment

2018

و علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

Noura, M,R; Dabiri, R;

- ع، یزدی- ح، مالیی-  ر،دبیری
 م،غفاری

 شماره- 12 سال
 شماره- 1 دوره

 ر، دبیری- ب

active faults and fault termination, Case study of

29

Quchan fault, NE Iran

2018

2018

و علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

ISI(ESCI)

خارجی معتبر

31

Evaluate the performance of nanoparticles natural
sepiolite and zeolite for nickel, antimony and

32

arsenic removal from water

33

Geochemical Distribution of Heavy Metals and
Geopersia

Assessment of Environmental Indicators in ChahShaljami Polymetal Ore deposit, South of Birjand,

34

Iran

Revista Publicando

Investigating the Geotourism phenomena in
eroded land of Iran, Qeshm Island

International Journal of

Assessment of Heavy-Metal Contamination of

Mining Engineering and

Floodplain Soils due to Mining and Mineral

Technology

Processing in CN Iron Mine, NE Iran

Acta Geotechnica

IF=0.26

Slovenica

1391

علمی ـ
پژوهشی

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست

1391

علمی ـ
پژوهشی

فصلنامه کواترنری ایران

2019

Geochemistry and Tectonic Setting of Kohe
Siahvolcanoes, North Qorveh, Sanandaj, Iran

crustal contamination processes

ISI-WOS

1398

30

Southeast of Bam, Kerman Province

Eocene Kashmar granitoid rocks, NE Iran:

ISI(WOS)
2018

of Volcanic Rocks in the Region Located in

implications for fractional crystallization and

Habibi Mod, Sh
، فاضل ولی پور-  م،فاضل ولی پور

28

Satellite thermal surveys to detecting hidden

Sciences

فصلنامه علوم زمین

In
Press

pollution by heavy metals

Iranian Journal of Earth

Barahouei, B,A;
Moslempour, M,E;

Environmental impacts of Aghdarband coal mine:

Geochemical evolution and petrogenesis of the

ISI(ESCI)

علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

112

 ر، م – دبیری، امامی-  ج،ذکریایی

Iranian Journal of Earth

12

 شیخ-  س،کاظمی کوهبنانی

ISI
(ESCI)

Geopersia

1

Mollai, H

Vol 1, No 1

Razmara, A; Dabiri, R;

 شماره- 28 سال

Yazdi, A; Dabiri, R;

Vol 5,

Arjmandzadeh, R.

و علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

Chemistry of Minerals and Geothermobarometry

Yazdi, A; AshjaArdalan, A; Emami,MA;
Dabiri, R; Foudazi,M.

Vol 8, No5

Vol 9, No1

Arjmandzadeh ,R;
Shafiei Rashvanlou, V,
Dabiri, R , Almasi, A

ISI(WOS)

1

35

36

فشار سنجی مجموعه سنگهای آتشفشانی کوه سیاه با-  دما،شیمی کانی
) کردستان، بیوتیت (شمال خاور قروه- استتفاده از شیمی کانی آمفیبول

37

Investigation of pollution assessment indices and
Global Quality Index (GQI) in ophiolite area of

38

Konaro, Iranshahr, Southeast of Iran

ارزیابی ژئوشیمیایی و زی ست محیطی فلزات سنگین در خاک منطقه رباط
)سفید (جنوب مشهد

39

 دمافشارسنجی و تعادالت فاز ی در سنگهای،بررس ی شیمیکانی
کواترنر ی شمالشرق ورزقان- آتشفشان ی باز یک پلیو

40

A- Sharifi Teshnizi, EDabiri, R

Vol 1, No 1

Poorbehzadi, K- Yazdi,

خارجی معتبر

2018

International Journal of

Investigating of Geotechnical Parameters of

Mining Engineering and

Alluvial Foundation in Zaram-Rud Dam Site,

Technology

North Iran

Haj Hassani, H;
Ghalamghash, J;
Vosoughi Abedini, M;

In
Press

2019

ISI-WOS

Scottish Journal of

IF=0.722

Geology

Two A-type Leucocratic Granites in Alvand
Batholith, Implication for Magma Petrogensis in

H

Vol 9, No 2

- Dabiri,R - Abedzadeh,

Magmatic differentiation evidences and source
2019

ISI(ESCI)

Yazdi, A-Ashja Ardalan,
A-Emami,MH; Dabiri,
R- Foudazi, M

ر، دبیری- ک،شیعیان

2019

In
press

2019

Vol 11, No3

Mollai,H; Dabiri,R;
Torshizian,H; Georgia
PE-piper,J.F

In
press

پذیرش نهایی

Dabiri, R- Ansari, M.R

Revista Geoaraguaia

characteristics using mineral chemistry in the

43

)torud intrusion (northern iran

Nazari Sarem, MVosoghi Abedini, M-

42

SanandajSirjan Zone, West Iran

Dabiri, R
Yazdi, A- Shahhosini, E

41

Geochemistry and Petrogenesis of Basic

ISI-WOS

Earth Sciences Research

IF=0.798

Journal

ISI-WOS
JCR 40%

International Geology

Cadomian Crust of Eastern Iran: Evidence from

Review

the Tapeh Tagh Granitic Gneisses

IF=3.00
ISI(ESCI)
2019
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و علمی ـ
پژوهشی
وزارتین

Iranian Journal of Earth

علمی ـ
پژوهشی

فصلنامه کواترنری ایران

Sciences

Paleogene Volcanic Rocks in Alamut Region,

44

Alborz Mountain, North of Iran

45

Magmatic interactions as recorded in plagioclase
phenocrysts of quaternary volcanics in SE Bam

46

(SE Iran)

 فشارسنج ی سنگهای کواترنری آتشفشان- شیمی کانیهای مافیک و دما
بزمان

47

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

/کامل
خالصه

عنوان مقاله

ردیف

مشخصات همایش
اسامی همكاران
سال

محل برگزاری

* سطح

نام همایش

 م ؛، ر ؛ طاهرپور خل یل آباد،دبیری
 م ؛ طاهرپور، ح ؛ غفاری،مالئی
 و،خلیل آباد

1391

دانشگاه آزاد مشهد

ملی

نخستین کنگره تخصص ی رسوب
شناسی و چینه شناسی

کامل

حضور جلبکها ی آهکی در سنگهای پیروکالستیکی
 شاهدی بر ولکانیسم کرتاسه،شمال غرب اهر
آذربایجان در محیط دریایی کم عمق

1

، مالیی-  م ه، امامی-  ر،دبیری
 م، غفاری- ح

1391

دانشگاه آزاد اصفهان

ملی

چهارمین همایش ملی زمین شناسی
اقتصادی

کامل

بررس ی تعادل مذاب – بلور در بازالتهای کواترنر ی
جنوب غرب کلیبر

2

 ر، دبیری-  م، فودازی-  ع،یزدی

1391

دانشگاه خوارزمی

بین المللی

اولین کنفرانس بین المللی علوم
جغرافیایی

کامل

Mollaei,H; Pe-Piper,
,.G; Dabiri,R

2112

 ترکیه- ازمیر

بین الملل ی

International Earth
Science Colloquium on
the Aegean Region
)(IESCA

خالصه

Dabiri,R; Emami,M.H;
Mollaei,H; Ghaffari,M

2112

 ترکیه- ازمیر

بین الملل ی

International Earth
Science Colloquium on
the Aegean Region
(IESCA)

خالصه

Origin of the Quaternary alkaline
volcanic rocks in Ahar, NW Iran

1

 ر، دبیری-  ا،خانی

1391

دانشگاه گیالن

بین الملل ی

سی و دومین گردهمایی و نخستین
کنگره بین الملل ی علوم زمین

کامل

ارزیابی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب
شبکه توزیع شهرمشهد با استفاده از شاخص های
النژلیه و رایزنر

6

1

تاملی بر پتانسیلهای گردشگری ژئوموفوسایتهای
کویر مرنجاب
Genetic relationships between
skarn ore deposits and magmatic
activity in the Ahar region,
Western Alborz, NW Iran:
Evidence for metasomatism and
copper mineralization

3

1

1

8

9

11
11

12

13

11
11
16
11
18
19
21

21
22

23

21

21

26
21
28
29

بررسی زیست محیطی رسوبات مسیل های فصلی
عبدل آباد ایرانشهر ،با تکیه بر آلودگی فلزات
سنگین
آمیختگ ی ماگمایی در سنگها ی پلوتونیک ی شمالغرب
سلماس :بر اساس شواهد انکالوهای ماف یک
ماگمایی
فعالیتهای ماگمائی و نقش آنها در تشکیل کانسار
اسکارنی با نگاه ویژه به تشک یل اسکارن پورفیر ی
در منطقه قرنیق درق ،شمال غرب اهر آذربایجان
شرقی
بررس ی اثرات زی ست محیطی معادن زغال سنگ بر
منابع آب ،مطالعه موردی بر رو ی معدن زغال سنگ
آق دربند
توز یع ژئوشیمیایی فلزات سنگین در سنگها ی
افیولیتی فرومد ،شمال غرب سبزوار
ارزیابی اثرات زی ست محیط ی معدن زغال سنگ آق
دریندبر منابع خاک منطقه با استفاده از شاخصهای
آلودگ ی
Petrogenesis and mantle source
characteristics of alkaline lavas in
NW Ahar, NW Iran
اثرات زی ست محیطی معدن کاری بر منابع خاکی
دشت فرومد ،شمال غرب سبزوار
بررس ی تاثیر واحدهای سنگی افیولیتی بر کیفیت
منابع آب دشت جغتای( ،شمالغرب سبزوار)
ارزیابی آلودگ ی منابع آب به فلزات سنگین در
منطقه افیولیتی آلمه جوق (شمال شرق ایران)
بررس ی توزیع ژئوشیمیایی مس و عناصر نادر خاکی
همراه سنگ آهن در بخش غرب ی معدن سنگ آهن
جالل آباد زرند
جزیره هرمز از منظر زمین شناسی و ژئوتوریسم
شواهد ماگماتیسم پشت قوس ی ائوسن  -الیگوسن در
جنوب غرب شاهرود ،شمال شرق ایران
بررس ی آلودگ ی فلزات سنگین در رسوبات محدوده
معدن کرومیت فرومد با استفاده از روش استخراج
ترتیبی ،شمال شرق ایران
چالشی با نام ،هیدروکربن ها ی آروماتیک چند حلقه
ای (  )PAHدر مح یط ها ی شهر ی مطالعه موردی
کالشن شهر مشهد  -شمال شرق ایران
ارتباط بین ساختارهای حلقو ی ماگمایی و ذخایر
هیدروترمال
بررس ی دسترس پذیری و تحرک عناصر سنگین در
رسوبات محدوده معدن زغال سنگ آق دربند
(شمال شرق ایران) با استفاده از روش استخراج
ترتیبی BCR
Assessment of Heavy Metal
Contamination in the Forumad
Chromite Mine Sediments by
Sequential Extraction, NE Iran
بررس ی رخداد آتشفشان شهر پمپی از منظر آیات
قرآن ی
تطبیق فرایندهای حاکم بر پدیده های زمین
شناسی با آیات قران کریم با نگاه ویژه بر نقش و
تشک یل کان ی ها
تاثیرات هیدروژئوشیمیایی منطقه افیولیتی فرومد بر
کیفیت آبهای منطقه  ،شمال غرب سبزوار
حذف آرسنیک از محلولهای آب ی با بهره گیر ی از
نانوذرات کان ی گوتیت
کاربرد نانو ذرات سپیولیت و زئولیت در حذف ن یکل
 IIاز محلولهای آبی و تعیین شرایط بهینه

کامل

سی و دومین گردهمایی و نخستین
کنگره بین الملل ی علوم زمین

بین الملل ی

دانشگاه گیالن

1391

براهویی ،ب ا  -مسلم پور ،م ا -
دبیری ،ر

کامل

نخستین همایش ملی مجاز ی علوم
زمین

ملی

دانشگاه ارومیه

1391

غفاری ،م  -رشید نژاد عمران ،ن -
دبیری ،ر

کامل

اولین همایش ملی مس

ملی

دانشگاه باهنر

1391

مالیی،ح  -ترشیزیان،ح -دبیری،ر

کامل

دومین کنگره ملی زغال سنگ
ایران

ملی

دانشگاه باهنر

1393

عدلی،ف  -دبیر ی،ر  -جوانبخت ،م

کامل

هیجدهمین همایش انجمن زمین
شناسی ایران

ملی

دانشگاه تربیت
مدرس

1393

اطاری،م  -دبیری ،ر  -فاضل ولی
پور ،م

کامل

هیجدهمین همایش انجمن زمین
شناسی ایران

ملی

دانشگاه تربیت
مدرس

1393

عدلی،ف  -دبیر ی ،ر  -جوانبخت ،م

خالصه

Goldschmidt
Conference 2014

بین المللی

آمریکا

2111

;Dabiri,R;Emami,M.H
Mollaei,H; Ghaffari,M

ملی

دانشگاه تهران

1393

اطاری،م  -دبیری ،ر  -فاضل ولی
پور ،م

ملی

دانشگاه ازاد
اسالمشهر

1391

بین المللی

دانشگاه ازاد مشهد

1391

بین المللی

دانشگاه ازاد مشهد

1391

بین المللی

دانشگاه ازاد مشهد

1391

بین المللی

دانشگاه ازاد مشهد

1391

کامل

دومین کنگره بین المللی زمین
شناسی کاربرد ی

بین المللی

دانشگاه ازاد مشهد

1391

اطاری،م  -دبیری ،ر  -فاضل ولی
پور ،م  -مسلم پور ،م ا

کامل

دومین کنگره بین المللی زمین
شناسی کاربرد ی

بین المللی

دانشگاه ازاد مشهد

1391

مسلمی بورخیلی،م  -مالیی ،ح -
دوستی ،ف  -دبیری ،ر

کامل

دومین کنگره بین المللی زمین
شناسی کاربرد ی

بین المللی

دانشگاه ازاد مشهد

1391

ارجمندزاده،ر  -دبیری ،ر -
الماسی ،ع

کامل

دومین همایش ملی بهداشت محیط،
سالمت و محیط زی ست پایدار

ملی

دانشگاه تهران

1393

عدلی،ف  -دبیر ی ،ر  -جوانبخت،
م  -بخش ی ،م

خالصه

Goldschmidt
Conference 2015

بین المللی

پراک  -جمهوری
چک

2111

Otari ,M; Dabiri, R

کامل

اولین کنگره بین المللی قرآن
کریم" انسان و جامعه"

بین المللی

دانشگاه ازاد مشهد

1392

دبیری ،ر  -مالیی ،ح  -مسلم پور،
ما

کامل

اولین کنگره بین المللی قرآن
کریم" انسان و جامعه"

بین المللی

دانشگاه ازاد مشهد

1392

مالیی ،ح  -دبیری ،ر  -یساقی ،ع

ملی

دانشگاه شیراز

1393

ملی

دانشگاه دامغان

1391

ملی

دانشگاه دامغان

1391

کامل
کامل
کامل
کامل
کامل
کامل

کامل
کامل
کامل

دومین همایش ملی پژوهشها ی
کاربرد ی در علوم شیمی ،زی ست
شناسی و زمین شناسی
ششمین همایش مل ی زمین شناسی
و محیط زی ست
دومین کنگره بین المللی زمین
شناسی کاربرد ی
دومین کنگره بین المللی زمین
شناسی کاربرد ی
دومین کنگره بین المللی زمین
شناسی کاربرد ی
دومین کنگره بین المللی زمین
شناسی کاربرد ی

همایش ملی زمین شناسی و اکتاف
معدن
بیست و سومین همایش بلورشناسی
و کانی شناسی ایران
بیست و سومین همایش بلورشناسی
و کانی شناسی ایران

6

جغتایی،ح  -دبیری ،ر  -مسلم پور،
ما
حق پرست ،م  -ترشیزیان ،ح -
دبیری ،ر
یزدی،ع  -دبیری ،ر  -ضیا الدینی،
س
یزدی،ع  -دبیری ،ر  -شاه حسینی،
ا
شاه حسینی،ا  -دبیری ،ر  -یزدی،
ع

اطاری،م  -دبیری ،ر  -فاضل ولی
پور،
مجرد فریمانی ،م .دبیری ،ر .رزم
آرا ،م
امیری شیراز ،ا .دبیری ،ر.
مسرورنیا ،م

31

بررسی هیدروژئوشیمی آبهای زیر زمینی دشت
جاجرم

کامل

31

پایش کمی و کیفی آبهای زیر زمینی دشت جاجرم

کامل

32

33

ارزیابی کیفیت آبهای زیر زمینی منطقه عبداله گیو
شهرستان قوچان با استفاده از شاخص GQI
منشایابی و پراکنش فلزات سنگین در خاک و
رسوبات سطحی اطراف معدن سنگ آهن سنگان،
شمال شرق ایران

ملی

دانشگاه اراک

1391

اسدی ،و ،.جوانبخت ،م ،.دبیری ،ر

ملی

دانشگاه اراک

1391

شاکری،و ،.فاضل ولیپور،م،.
دبیری ،ر

بین الملل ی

سازمان زمین شناسی

1391

بخشی،م ،.دبیری ،ر ،مالیی ،ح

بین الملل ی

سازمان زمین شناسی

1391

حق پرست ،م  -ترشیزیان ،ح -
دبیری ،ر

ملی

دانشگاه پیام نور
تهران

1391

دژبرد ,ع؛ دبیری ،ر .،سعادت ،س

بین المللی

یوکوهاما  -ژاپن

2116

Dabiri, R., Adli, F.,
Javanbakht, M

بین المللی

دانشگاه محقق
اردبیلی

1391

رزم آرا ،ا ،.دبیری ،ر ،.مالیی ،ح

بین المللی

دانشگاه محقق
اردبیلی

1391

رزم آرا ،ا ،.دبیری ،ر ،.مالیی ،ح

کامل

سومین همایش یافته های نوی ن در
محیط زی ست و اکوسیستم های
کشاورز ی

ملی

دانشگاه تهران

1391

رزم آرا ،ا ،.دبیری ،ر ،.مالیی ،ح

کامل

بیستمین همایش انجمن زمین
شناسی ایران

ملی

دانشگاه تهران

1391

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

کامل

سومین کنگره ملی زغال سنگ
ایران

ملی

دانشگاه شاهرود

1391

عدلی،ف  -دبیر ی،ر  -جوانبخت ،م

کامل

24th Symposium on
Geosciences

ملی

Geological
Survey of
Iran

2006

;Ghorbani,M.R
;Nasiri,R
Rashidnejad,N

کامل

24th Symposium on
Geosciences

ملی

Geological
Survey of
Iran

2006

;Nasiri,R
Ghorbani,M.R

1st Symposium on
Geosciences

ملی

Islamic Azad
University,
Sannadaj

2006

کامل

کامل
کامل

31

ارزیابی آلودگ ی منابع خاک به فلزات سنگین در
منطقه افیولیتی آلمه جوق

کامل

31

ارزیابی آلودگ ی فلزات سنگین در رسوبات منطقه
معدنی سیرزار با استفاده از شاخص  MCDو تعین
نوع انتشار با استفاده از شاخص آنتروپوژنیک

کامل

36

Environmental impact assessment
of coal mining at Agdarband, NE
Iran

خالصه

31

مدلسازی محتو ی گوگرد معدن  Cnسنگان ،بعنوان
عامل زهاب اسید ی

کامل

38

39

11
11

12

13

ارزیابی اثرات زی ست محیط ی استخراج معدن Cn
بر دشت سنگان ،شمال شرق ایران
ارزیابی آلودگیهای زیست محیطی ناش ی از
فعالیتهای معدنی در خاک اطراف محدوده معدن
آهن Cnسنگان ،بر اساس فاکتور غنی شدگی و
ضریب بار آلودگ ی
بررس ی توزیع ژئوشیمیایی فلزات سنگین ناشی از
سنگ های مافیک و اولترامافیک در خاک منطقه
رباط سفید (جنوب مشهد)
ارزیابی کیفی آبهای سطحی منطقه معدن زغال
سنگ آق دربند ،شمال شرق ایران
Low Pressure Fractionation,
Main Differentiation Process
in Evolution of Volcanic
Rocks from NW Kashan
Volcanic rocks in MehrZamin area (N-Tafresh):
Alkaline - Occurrence of Sub

دومین همایش ملی آب ،انسان،
زمین
اولین همایش ملی کیفیت منابع آب
و توسعه پایدار
اولین همایش ملی کیفیت منابع آب
و توسعه پایدار
سی و چهارمین گردهمایی و دومین
کنگره تخصص ی بین الملل ی علوم
زمین
سی و چهارمین گردهمایی و دومین
کنگره تخصص ی بین الملل ی علوم
زمین
نوزدهمین همایش ساالنه انجمن
زمین شناسی ایران و نهمین
همایش ملی زمین شناسی دانشگاه
پیام نور

ملی

دانشگاه اصفهان

1391

اسدی ،و ،.جوانبخت ،م ،.دبیری ،ر

کامل

Goldschmidt
Conference 2016
اولین کنفرانس بین المللی
مخاطرات طبیعی و بحران ها ی
زیست محیط ی ایران ،راهکارها و
چالش ها
اولین کنفرانس بین المللی آب،
محیط زی ست و توسعه پایدار

and Alkaline magmatism
11

11

16

11

18

Mechanism Magma evolation
in NW Aran Volcanism
Thermal Treatment
Investigation of Natural
Lizardite at the Atmospheric
Pressure, Based on XRD and
DTA/TG Analysis Methods
Investigation of CrystalLiquid Equilibrium in Basaltic
Rocks, Evidence of Magma
Mixing in North Qom Salt
Lake
Geochemistry, Source and
Tectonic Environment of NW
Salmas Plutons
Mineral Chemistry of Mafic
Alkaline Volcanic Rocks in
North Qom Salt Lake

کامل

;Ghorbani,M.R
Ghaffari,M

16th Symposium of
the Society of
& Crystallography
Mineralogy of Iran

ملی

Gilan
University

2008

;Karimi Shahraki,B
;Mohammadi Nasab,M
Ghaffari,M.

کامل

12th Symposium of
the Geological
Society of Iran

ملی

Ahvaz

2009

Karimi Shahraki,
;B;Shahabifar,M
Emami, M.H,
Ghaffari,M

کامل

12th Symposium of
the Geological
Society of Iran

ملی

Ahvaz

2009

کامل

4th conference of
& Geology
Enviroment

ملی

Islamic Azad
University,
Eslamshahr

2009

1

;Ghaffari,M
;Rashidnejad,N
;Ghlamghash,J
Karimi Shahraki,
;B;Shahabifar,M
Emami, M.H,
Ghaffari,M

Ghaffari,M;
Rashidnejad,N;

Karimi Shahraki,B;
Mollai,H; Ghaffari,M.

2009

Islamic Azad
University,
Eslamshahr

2009

Materials and
Energy
Research
Center
Materials and
Energy
Research
Center
Islamic Azad
University,
Mashhad

ملی

4th conference of
Geology &
Enviroment

کامل

ملی

First National
Congress of
Refractory

کامل

ملی

First National
Congress of
Refractory

کامل

بین المللی

The 1st
international applied
geological congress

کامل

Karimi Shahraki,B

2009

Mollai,H; Ghaffari,M;
Golizadeh,K

2010

Moharrami,F;
Ghaffari,M; Akbari
Mogadam,M

2010

Islamic Azad
University,
Mashhad

بین المللی

The 1st
international applied
geological congress

کامل

Akbari Moghadam,M;
Rashidnejad Omran,N;
Ghaffari,M

2010

Islamic Azad
University,
Mashhad

بین المللی

The 1st
international applied
geological congress

کامل

Gholizadeh,K; Rasa,I;
Alipour,M;

2010

Islamic Azad
University,
Mashhad

بین المللی

The 1st
international applied
geological congress

کامل

بین المللی

7th International
Symposium On
Eastern
Mediterranean
Geology

کامل

Dabiri, R ;
Ghaffari,M; Mollai,H;

2010

Turkey

2011

shahid
bahonar
university

ملی

First National
Congress of Copper

کامل

Mollaei, H; Dabiri, R

2011

Czech
Republic

بین المللی

Goldschmidt
Conference

کامل

دانشگاه آزاد مشهد

ملی

های عددی در مهندسی

کامل

عمران
اولین کنفرانس مل ی روش
 ر، دبیری،. ح، مالیی،. م،رکنی فر

1391

دانشگاه آزاد مشهد

ملی

های عددی در مهندسی

کامل

عمران
اولین کنفرانس مل ی روش
 ر، دبیری،.م، جوانبخت،. و،اسدی

1391

دانشگاه آزاد مشهد

ملی

های عددی در مهندسی

کامل

عمران
،. ح، ترشیزیان،. ک،نیازمند
 ر،دبیری
،. ح، ترشیزیان،. ک،نیازمند

1391

1391

موسسه آموزش عالی
مهراروند
موسسه آموزش عالی

پنجمین همایش سراسری
ملی

کشاورزی و منابع طبیعی

کامل

پایدار
ملی

پنجمین همایش سراسری

8

Synthesis process of Forstreite
refractory by natural
Serpentine
Geochemisrty and
Petrogenesis of Plutonic
Bodies in Tazehshahr (NW of
Orumieh Lake)
Relationship Between
petrology of Granitoids and
mineralization in NW of
Kashan,Iran
Pedogeochemical exploration '
for base metals and Ag in
Messy area in the EW - Tale-e

11

11

12

13

11

11

Petrology and Geochemistry
Volcanic Rocks in Kavir
National Park of Iran
Magmatic activities and their
role in the formation of skarn
deposite: with references to
formation of skarn porphyry
in Garanigdrag, NW Ahar,
NW Iran
Genetic relation between
Skarn ore deposits and
magmatic activity in the Ahar
Western Albuorz, ,region

16

11

18

northwest of Iran: Evidence
for metasomatism and copper
mineralization

اولین کنفرانس مل ی روش
1391

Thermal Treatment
Investigation of Dolomite and
Use in Refractory Industria

19

of Bam(Kerman,Iran)

Mollaei, H;
Torshizian,H; Dabiri,
R

 ر، دبیری،. ح، مالیی،. م،رکنی فر

The nature and Source of
plutonic bodies of SheidanSiahkouh (Northwest of
Salmas)
Investigation of the
Mechanism of Product
Olivine (Fosterite) in
Serpentine,for use in
Refractory Industrial

کامل

تعیین شاخص های آلودگی در منابع آب
)محدوده معدن بوکس یت تاش (شاهرود
ارزیابی کیفیت آب شرب در محدوده معدن
بوکسیت پیر میشی تاش به روش گرافیک ی
بررس ی تاثیر سنگ شناسی بر هیدرولوژی
 آبخوان دشت جاجرم،کیفیت آب
بررس ی زی ست محیط ی آلودگی خاک در
منطقه دم روباه مشهد
بررس ی کیفیت آب منطقه دم روباه مشهد با

19

61

61

62

63

کشاورزی و منابع طبیعی

استفاده از شاخص WQI

دبیری ،ر

مهراروند

پایدار
بررس ی ژئوشیمیایی برخی فلزات سنگین با
61

استفاده از شاخص ها ی آلودگ ی درخاک های

کامل

اطراف کارخانه سیمان خراسان شمالی
بررسی ویژگیهای مورفولوژی و ساختاری
61

نانوذارت گوتیت مصنوعی بمنظور جذب

کامل

اولین کنفرانس مل ی پژوهش های
کاربرد ی در علوم و مهندسی

فلزات سنگین
66
61
68
69

کاربرد سپیولیت و زئولیت طبیعی در حذف
آنتیموان از محلولهای آب ی
بررس ی کارآیی نانوذرات کان ی گوتیت در
حذف جیوه از محیط های آب ی
بررسی تبادل کاتیونی در حذف فلزات سنگین
توسط نانوذرات سپیولیت و زئولیت طبیعی
حذف نیکل ،آنتیموان و آرسنیک از منابع آب
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استاد مشاور

فریمان
کارشناسی ارشد /مشهد مهران مسلمی پورخیلی ارزیابی اثرات زیست محیطی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای ( )PAHsدر منابع خاک
کالنشهر مشهد – شمال شرق ایران
کارشناسی ارشد /زاهدان

بصیر احمد براهویی

کارشناسی ارشد /مشهد

سمیرا عاقبتی

کارشناسی ارشد /مشهد

یامین شامیاتی

کارشناسی ارشد /مشهد

مهسا خسروی

کارشناسی ارشد /مشهد

تکتم فکوری

کارشناسی ارشد /مشهد

کامبیز نیازمند

کارشناسی ارشد /مشهد

بنفشه فاضل ولی پور

کارشناسی ارشد /مشهد

سمیرا صدقیانی

کارشناسی ارشد /مشهد

وحید اسدی

کارشناسی ارشد /کهنوج

محمد باغگلی

کارشناسی ارشد /مشهد

ابوالفضل اوجادی

بررسی زیست محیطی رسوبات مسیلهای فصلی عبدل آباد ایرانشهر با تکیه بر آلودگی فلزات سنگین
اثرات زمین پزشکی سرپانتین وامفیبول های حاصل از سنگ های مافیک والترامافیک مشهددرمنطقه

استاد مشاور
استاد مشاور
استاد مشاور

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

استاد مشاور

مشهد ،شمال شرق ایران
توزیع ژئو شیمیایی و اثرات زیست محیطی فلزات سنگین ناشی از فراوری مس رسوبات رودخانه ای و

استاد مشاور

منابع خاک منطقه معدنی تکنار (بردسکن ،شمال شرقی ایران)
مطالعه توزیع ژئوشیمیایی وت اثیرات زیست محیطی فلزات سنگین درمحدوده مزارشاه سلیمان علی

استاد مشاور

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

استاد مشاور

روباه)
بررسی توزیع ژئوشیمیایی فلزات سنگین ناشی از سنگهای مافیک واولترامافیک در خاک منطقه رباط

استاد مشاور

سفید (جنوب مشهد)
بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت کارخانه سیمان بجنورد برمنابع خاک منطقه با استفاده از مطالعات

استاد مشاور

ژئوشیمیایی وفناوری های سنجش از دور
بررسی کیفی منابع اب دشت جاجرم ،جنوب غرب بجنورد(خراسان شمالی)
تعیین سطح لغزش بر اساس اندازه گیری های ژئوالکتریکی در روستای فیل آباد استان چهار محال

استاد مشاور
استاد مشاور

بختیاری
ارزیابی خاکهای سطحی از نظر آلودگی به فلزات سنگین در منطقه ابراهیم آباد ،شمال غرب شاندیز
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استاد مشاور

عضویت در مجامع علمى
عضویت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى
نام انجمن

تاریخ

کشور

از

تا

ایران

1381

تا کنون

ایران

1392

تا کنون

ایران

1392

تا کنون

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

ایران

1381

تا کنون

عضو نظام مهندسی معدن

ایران

1381

تا کنون

ایران

1391

تا کنون

انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
انجمن مهندسی معدن ایران
انجمن کواترنری

عضو کمیته آموزش و پژوهش نظام مهندسی استان
خراسان رضوی
همكاري با نشریات

تاریخ
نام نشریه

سمت یا نوع خدمت

Iranian Journal of Earth Sciences

سردبیر

1391

Iranian Journal of Earth Sciences

مدیر داخلی مجله

1391

1391

International Journal of Mining
)Engineering and Technology (IJMET

عضو هیات تحریریه

1391

کنون

از

تا
کنون

رتبه نشریه
علمی پژوهشی وزارتینISI WOS (ESCI) -
علمی پژوهشی وزارتینISI WOS (ESCI) -
بین المللی

طرحهاي پژوهشی
سمت

محل اجرا

وضعیت

سال

مجری

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

خاتمه یافته

 91تا 92

تولید ماسه دیرگداز از سنگهای افیولیتی

مجری

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

خاتمه یافته

تهیه اطلس ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای پلوتونیکی زون ماگمایی تکنار

مجری

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

خاتمه یافته

مجری

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

خاتمه یافته

همکار

دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان

خاتمه یافته

عنوان طرح
ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آذرین جنوب قم ،با نگرشی ویژه به کانه
زایی در منطقه.

پترولوژی و کانی شناسی ولکانیسم پلیوکواترنری منظقه شمال شرق
ورزقان
بررسی سنگ نگاری و ژئوشیمیایی کمپلکس گابرویی جوگز در شمال
مسکوتان ،استان سیستان و بلوچستان
بررسی زیست محیطی و اجتماعی نصب واحدهای تولید پراکنده در شهر
مشهد (طرح برون دانشگاهی)
توزیع ژئوشیمیایی فلزات سنگین در خاک و منابع آب معدن زغال سنگ
آق دربند و میانکوهی ،شمال شرق ایران
ارزیابی اثرات زی ست محیط ی معدن سنگ آهن خواف بر آب و خاک منطقه دشت
خواف ،شمال شرق ایران
ارزیابی اثرات زیست محیطی کانسار سرب و رو ی چاه شلغمی بر رو ی خاک

92
91
98

91
96

مجری

شرکت برق منطقه ای مشهد

خاتمه یافته

ناظر

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

خاتمه یافته

ناظر

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

خاتمه یافته

ناظر

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

خاتمه یافته

91

93
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93

منطقه ،جنوب بیرجند
ارزیابی تاثیر سنگهای افیولیتی بر آلودگی آب و خاک در دشت جغتای

ناظر

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

خاتمه یافته

توز یع ژئوشیمیایی فلزات سنگین در سنگهای افیولیتی شمال غرب سبزوار

ناظر

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

خاتمه یافته

ناظر

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

خاتمه یافته

ناظر

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

خاتمه یافته

توز یع ژئوشیمیایی فلزات سنگین و بررسی اثرات زیست محیطی در آبرفتهای
کانسار آنتیموان سیرزار ،شمال غرب تربت جام
حذف فلزات سنگین از آب با استفاده از کانیهای رسی

93
91
93
91

مطالعه سنگ شناسی و ژئوشیمیائی توده های آذرین و رسوب ی با نگاه و یژه به
عناصر کمیاب مانند لیتیم همراه با پتانسیل یابی معدنی آن با استفاده از تلفیق

همکار

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

ادامه دارد

91

داده های سنجش از دور در منتهی الیه شمال غرب ازبک کو ه
بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از تولید و دفن لجن های نفتی در پاالیشگاه گاز

شهید هاشمی نژاد (طرح برون دانشگاهی)

96
مجری
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پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

خاتمه یافته

