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عضویت در انجمن های علمی:
 )7انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران از سال 7837
 )2اتحادیه زمین شناسان اروپا ) ،EGU (European Geosciences Unionاز سال 2171
 )8انجمن زمین شناسان آمریکا ) ،GSA ( The Geological Society of Americaاز سال 2172
 )1انجمن ژئوشیمیست های اروپا )،EAG (The European Association of Geochemistry
از سال 2172

پایان نامه های کارشناسی ارشد که توسط اینجانب به عنوان استاد

راهنما به اتمام رسیده است :

 -7محیط رسوبی ،منشا وپتانسیل کانی های سنگین در رسوبات بادی ناحیه چاه جام ترود ( )7833
 -2مدل سازی وتلفیق داده های ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی منطقه خوسف ( خراسان جنوبی ) بااستفاده از روش
منطق فازی در  GISبه منظور شناسایی مناطق امید بخش کانه زایی ()7833
 -8رسوبشناسی وپتانسیل کانی های سنگین در ماسه های بادی رضا آباد ( خارتوران ) ()7833
 -1مقایشه ژئوشیمیایی آتشفشانهای تفتان و بزمان در جنوب شرقی ایران به عنوان ولگانسیم مرتبط با فرورانش (
)7833
 -5پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی قطری ()7831
 -3تاثیر ژئوشیمیایی سنگها ی ولکانیک مافیک پا لئوزونیک آغازین بر آبهای سطحی وزیر زمینی حوزه نگارمن
 ،خوش ییالق والستان
 -1پتانسیل کانی های سنگین ماسه های ساحلی استان مازندران
-3پترولوژی و ژئوشیمی ولکانیکهای میاندشت
پترولوژی و ژئو شیمی سنگهای ولکانیک ناحیه پیرمردان ترود
-3
ِ
 -71پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای ولکانیک کوه پوسیده ( ناحیه ترود)
l

 -77پترولوژی و ژئو شیمی سنگهای ولکانیک کوه دوشاخ (ناحیه ترود)
 -72پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی زرین کمر واقع در چهارگوش  7:711111خوش ییالق
 -78پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای ولکانیک کوه شهسواران (استان سیستان و بلوچستان)
 -71رسوب شناسی و پتانسیل کانی های سنگین ماسه های ساحلی بندر ترکمن-فریدونکنار
 -75پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی ناحیه خربش (جنوب غرب شاهرود) و ارتبات آن با کانه زائی در
ناحیه.
 -73ژئو شیمی گرانیتوئیدهای غرب بیارجمند ومقایسه آن باگرانیتوئیدهای میامی

پایان نامه هایی که بعنوان استاد راهنما در حال انجام میباشد:
-7
-2
-8
-1
-5
-3

پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی سیاه کوه واقع در جنوب نقشه  7:711111خوش ییالق
ژنز و تنوع گونه های سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ناحیه سرکویر شاهرود
تاثیر متقابل شیست های گرگان و سنگ های میزبان بر آبهای زیر زمینی و گرم منطقه زیارت
منشا وپتانسیل انرژی زمین گرمایی آتشفشان دماوند با استفاده از GIS
پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای ولکانیک کوه ریگی ( ناحیه ترود)
پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای ولکانیک کاهوان ترود

پایان نامه هایی که بعنوان استاد مشاور به اتمام رسیده است :
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-2
-8
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-3
-1
-3

پترولوژی و ژئ وشیمی گنبدهای ساب ولکانیک بیرجند ( )7833
پترولوژی و ژئوشیمی بازالت سفید سنگ ( فریمان ) ( )7833
بررسی پتروگرافی و محیط رسوبی بخش  1سازند گچساران در میدان نفتی آغاجاری
پترولوژی و دگرشکلی سنگهای دگرگونی گرمابدشت ،شرق گرگان
رسوب شناسی حوضه آبخیز سیمینه رود در خروجی ایستگاه هیدرومتری کوشک آباد همدان ،با نگرش
ویژه بر رسبزایی سازندها
ارتباط بین زمین لرزه های القایی و بهره برداری نفت در مخازن نفت مسجد سلیمان ،اللی و زیالیی
بررسی علل ایجاد شکافهای دشت مغان و ارتباط آنها با گسلهای فعال منطقه
نقش سیستم شکستگیها در ناپایداری معادن زغالسنگ کالریز در شرایط رویداد زمین لرزه

مقاالت ارائه شده :
 -1ولی زاده ،م ،و ،.جعفریان ،ع،ر ، )7811( ،.قرابتهای پتروژنتیک قوس ولکانو-پلوتونیک کوه زر –
ترود وارتباط آن با متالوژنی در ناحیه  ،مجله علوم ؛ دانشگاه تهران  ،جلد  21شماره 7صفحات 27-88
 -2جعفریان ،ع  ،ر  ،امامی  ،م  ،ه  ،وثوقی عابدینی  ،م (  ، )7833پترولوژی و ژئوشیمی عناصر اصلی
مجموعه بازالتی سلطان میدان  ،فصلنامه زمین شناسی کاربردی  ،سال ، 5شماره  1صفحات 233-231
 -8جعفریان ع ،ر (  )7833نقش بازالت های زیر دریایی سیلورین در کانی سازی ماسیوسولفاید در
ارتفاعات شمال شرق شاهرود  ،فصلنامه زمین شناسی کاربردی ،سال سوم شماره سوم  ،صفحات -711
751
 -1جعفریان ،ع ،ر ،بهره مند ،م )7833 ( ،مقایسه روشهای ترسیمی ولحظه ای رسوب شناسی در ماسه
های بادی ناحیه چه جام ( ترود ) ،فصلنامه رسوب وسنگ رسوبی ،صفحات 78-22

 مقایسه ژئوشیمیایی عناصر کمیاب در منابع آب نواحی،)7831 ( ،. ر، مازندرانی، ر، ع، جعفریان-5
 هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی ومحیط، WHO  با استاندارهای، خوش ییالق و الستان، نگارمن
. دانشگاه صنعتی شاهرود، زیست ایران
 نخستین همایش رادون، ) زمین شناسی وخطرات زیست محیطی رادون7833 ( ، ر، ع، جعفریان-3
. دانشگاه پیام نور خراسان رضوی، و خطرات زیست محیطی وکاربرد آن در علوم مختلف
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