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به نام خداوند زمین و آسمان

رزومه دکتر قاسم قربانی

پترولوژي-شناسی دانشیار زمین: رشته
دانشگاه فردوسی مشهد: لیسانس

دانشگاه شهید بهشتی: فوق لیسانس
دانشگاه شهید بهشتی: دکتري

: فناوري-پژوهشیهايفعالیت-3ماده 

امتیاز:  پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی-مقاله علمی–1- 3بند 

نوع مقالهعنوان مقالهردیف
نام نشریه ، 

شماره و  تاریخ 
انتشار

همکاران به 
MIFIFترتیب اولویت

کل 
امتیاز

سهم 
متقاضی

1

ژئوشیمی و 
هاي دامنه پتروژنزآداکیت

نوبی نوار افیولیتی ج
شمال سبزوار با تکیه بر 

-Srهاينتایج ایزوتوپ
Nd-Pb

ISI,
ISC

فصلنامه علوم 
زمین، سازمان 
زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی 

94کشور، 

ابراهیم (
*محمدي

قاسم ، )گورجی
، هادي قربانی

شفایی مقدم

2

ها ترکیب شیمیایی کانی
هاي و پیدایش برونبوم

دانه مافیکی در ریز
هاي پلوتونیکی سنگ

سیدي ا-حدواسط 
منطقه کوه زر در جنوب 

شرقی سمنان

علمی 
پژوهشی

،ISC

مجله بلورشناسی 
و کانی شناسی 

2ایران، شماره 
1386سال 

قاسم قربانی

3

بررسی سنگ زایی 
هاي بازالتی سنگ

کواترنري منطقه 
شمال آذربایجان، 

باختري ایران

علمی 
پژوهشی،
ISC

فصلنامه زمین 
شناسی ایران، 

1389، 16شماره 
قاسم قربانی

4
فشارسنجی و -زمین دما

اي شیمی کانی انباشته
فرو پارگازیت گابرویی در 

هاي آتشفشانی سنگ
جنوب شاهرود

علمی 
پژوهشی

،ISC

مجله بلورشناسی 
و کانی شناسی 

، 2ایران، شماره 
1387

قاسم قربانی

نادر تقی پور-مجله زمینعلمی زمین شناسی، 5
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پتروگرافی و ژئوشیمی 
هاي آذرین مرتبط سنگ

با کانسار اسکارن آهن 
چالو، جنوب دامغان، 

استان سمنان

پژوهشی
،ISC

شناسی کاربردي 
پیشرفته

1، جلد2شماره 
1390

قاسم قربانی
مریم درانی

6

-کوارتزژئوشیمی رگه 
تورمالین در توده 
گرانیتوئیدي باغو، 

دامغان، شمال شرق 
ایران

ISI,
ISC

فصلنامه علوم 
زمین، سازمان 
زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی 

، 72، شماره کشور
1388

، قاسم قربانی
حبیب اهللا قاسمی

7

Biotite and
ternary-feldspar
geothermometry

of dacitic rocks of
Moalleman, South

of Damghan,
North of Iran

مجله 
دانشگاه 
دامغان

The journal of
Damghan

university of
Basic Sciences,

V2,N1,2009

Ghasem
Ghorbani

8

منشأ کانسار آهن 
همیرد، شمال شرق 
سمنان با استفاده از 
میان بارهاي سیال و 

هاي پایدارایزوتوپ
)S,C,O(

ISI,
ISC

فصلنامه علوم 
زمین، سازمان 

زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی 

94کشور، 

مریم حاجی 
بهرامی، نادر تقی 

قاسم پور، 
قربانی

9

Devonian to
Permian evolution

of the Paleo-
Tethys Ocean:
New evidence

from U-Pb zircon
dating and Sr-Nd-

Pb isotopes…

ISI

Gondwana
Research
(2014)

Shafaii
Moghadam H.,
Li X.H., Ling

X.X., Stern R.J.,
Khedr M.Z.,

Chiaradia M.,
Ghorbani G.,

Arai S., Tamura
A.,

10

Late Miocene K-
rich volcanism in

the Slamieh
peninsula (Saray),

NW Iran:
Implications for

geodynamic
evolution of the
Turkish-Iranian

High Plateau

ISI

Gondwana
Research
(2013)

ShafaiiMoghada
m H.,

Ghorbani G.,
ZakiKhedr M.,

Fazlnia N.,
Chiaradia C.,
Eyuboglu Y.,
Santosh M.,

Galindo
Francisco C.,

Lopez M.,
Gourgaud A.,

Arai S.,

11

Arc-related
harzburgite-

dunite-chromitite
complexes in the
mantle section of

the
Sabzevarophiolite
, Iran: a model for

formation of
podiformchromitit

es

ISI

Gondwana
Research
(2013)

ShafaiiMoghada
m H., Zaki

Khedr M., Arai
S., Stern R.J.,
Ghorbani G.,

Tamura A.,
Ottley C.J.,



٣

12

-40Arسنجیسن
39ArوRb-

Srهاي گرانیت
قوشچی، شمال A2نوع
، شمال غرب ایرانارومیه

ISI,
ISC

فصلنامه علوم 
، 1395زمین، 

پذیرش

شیرین شهابی، 
هادي شفائی 

،قاسم مقدم
قربانی

13

Crustal Evolution
of NW Iran:

Cadomian Arcs,
Archean

Fragments and the
Cenozoic

Magmatic Flare–
up

Journal of
Petrology,

2017
زیر چاپ

14

Zircon U–Pb ages
and Hf–O isotopic
composition of
migmatites from
the Zanjan–
Takab complex,
NW Iran:
Constraints on
partial melting of
metasediments

ISI
Lithos 240–
243 (2016)

34–48

Shafaii
Moghadam,

Li , Stern,
Ghorbani ,

Bakhshizad

15

The calc–alkaline
and adakitic
volcanism of the
Sabzevar
structural zone
(NE
Iran):
Implications for
the Eocene
magmatic flare–
up in Central Iran

ISILithos, 2016

Hadi Shafaii
Moghadam,
Federico
Rossetti,
Federico
Lucci,
Massimo
Chiaradia,
Axel Gerdes,
Margarita
Lopez
Martinez,
Ghasem
Ghorbani,

Mohsen
Nasrabady

16

Age and nature of
520–560 Myr
calc–alkaline
granitoids of
Biarjmand, NE
Iran: Insights into
Cadomian arc
magmatism in
northern
Gondwana

ISI

Internation
al Geology

Review,
2016

Shafaii
Moghadam
H., Li X.H.,
Stern R.J.,
Ghorbani
GH.,
Pourmohsen
M.,

17
Eocene

Kashmargranitoi
ds (NE Iran):
Petrogenetic

ISILithos, 2015ShafaiiMogh
adam H.,
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constrints from U-
Pb zircon

geochronology
and isotope

geochemistry

18
زمین شناسی و کانیبررسی 

-هاي کوارتزدماسنجی رگه
تورمالین منطقه باغو ، 

جنوب شرق دامغان

علمی 
پژوهشی

،ISC

مجله بلورشناسی 
و کانی شناسی 

ایران، 

سمیه مرادي، 
علی اکبر حسن 

قاسم نژاد، 
قربانی

19
خاستگاه کانسار آهن 

: همیرد، شمال شرق سمنان
بر اساس مطالعات 

پتروگرافی و ژئوشیمی

علمی 
پژوهشی

،ISC

مجله بلورشناسی 
و کانی شناسی 
ایران، زیرچاپ

حاجی بهرامی، نادر 
قاسم قربانیپور،تقی

20

Petrogenesis and
tectonic

implications of
Late

Carboniferous
A-type granites

and
gabbronorites in

NWIran:
Geochronological
and geochemical

constraints

ISILithos,
2014,

ShafaiiMogh
adam H., Li
X.H., Ling
X.X., Stern
R.J., Santos

J.F.,
Meinhold

M.,
Ghorbani

GH.,
Shahabi S.,

21

SabzevarOphioli
te, NE Iran:
Progress from
embryonic
oceanic
lithosphere into
magmatic arc
constrained by
new isotopic and
geochemical data

ISILithos,
2014,

ShafaiiMogh
adam H.,
Corfu F.,
Chiaradia
M., Stern

R.J.,
Ghorbani

GH.,

22
پتروگرافی، ژئوشیمی و 

پتروژنز گابروها و 
-هاي افیولیتگابرونوریت

هاي سلیمانیه، سبزوار

علمی 
پژوهشی

،ISC

مجله بلورشناسی 
و کانی شناسی 
ایران، زمستان 

1393

حدیثه اسماعیل 
زاده مقدم، هادي 

شفایی مقدم، 
قاسم قربانی

23

ژئوشیمی، 
ژئوکرونولوژي و محیط 

تشکیل سنگ هاي 
-دگرگونی منطقه زنجان

تکاب

ISI
فصلنامه علوم 
زمین، پاییز 

1394

فرزانه بخشی (
، قاسم )زاد

قربانی

24

Minerals
chemistry,

petrogenesis and
tectonic setting of
ultramafic rocks

from Darreh Anjir
ophiolite, NE Iran

-
Geochemistr

y journal,
2015

Ghasem
Ghorbani,

Mahsa
Molani,

Hadi Shafaii
Moghadam1
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: هاي علمی معتبرمجالت همایشمقاالت علمی کامل داوري شده در مجموعه مقاالت یا -4- 3بند 

نوع عنوان مقالهردیف
مقاله

محل و -نام کنفرانس
کل نویسندگان به ترتیبتاریخ برگزاري

امتیاز
سهم 

متقاضی

1

PETROGRAPHY
AND

GEOCHEMISTRY OF
SHAYKHAB

SUBVOLCANIC
ROCKS,CENTRAL
ALBORZ ZONE, N

Iran

مقاله 
کامل

یازدهمین کنفرانس بین 
، SGEM 2011المللی 

بلغارستان

Ghasem
Ghorbani

Nader Taghipour

2

FE SKARN
MINERALIZATION
AT THE LAJANEH

DEPOSIT,NORTHEAS
TERN OF IRAN

مقاله 
کامل

یازدهمین کنفرانس بین 
، SGEM 2011المللی 

بلغارستان

Nader Taghipour
Ghasem

Ghorbani

3

-پترولوژي و ژئوشیمی پریدوتیت
، )کوه سیاه(هاي افیولیت سبزوار 

مثالی از یک : شمال شرق ایران
گوشته مرتبط با زون فرورانش

مقاله 
کامل

پانزدهمین همایش انجمن 
زمین شناسی ایران، 
دانشگاه تربیت معلم 

1390

)*هانیه دادگر(
قاسم قربانی

هادي شفایی مقدم

4
تشکیل ژئوشیمی و محیط 

هاي ها و پریدوتیتکرومیتیت
)سبزوار(افیولیت گفت 

مقاله 
کامل

بیستمین همایش ملی 
بلورشناسی و کانی شناسی 

ایران، دانشگاه شهید 
چمران اهواز

1391

)*فهیمه شهبازي(
هادي قاسم قربانی، 

شفایی مقدم

5
بررسی ژئوشیمی و پتروژنز 

هاي آتشفشانی ائوسن سنگ
شمال سبزوار

مقاله 
کامل

ــین  ــی و یکمــ ســ
ــوم  ــایی علـ گردهمـ
زمین، سازمان زمین 
شناسی و اکتشـافات  
ــور،  ــدنی کشــ معــ

1391

مریم سلیمی، هادي 
شفایی مقدم،
قاسم قربانی

6

ژئوشیمی و پتروژنز دیوریت هاي 
منطقه علی آباد، جنوب غرب 

نیشابور
مقاله 
کامل

بیستمین همایش ملی بلور 
ایران، شناسی و کانی شناسی 

1391دانشگاه اهواز، 

)*سودابه حاجی پور(
قاسم قربانی

هادي شفایی مقدم

7
ژئوشیمی عناصر کمیاب، نادر 

Sr-Ndخاکی، و ایزوتوپ هاي 
توده گرانیتوئیدي قاسم آباد، 

مقاله 
کامل

ــایش  ــتمین هم بیس
ملی بلور شناسـی و  
کانی شناسی ایـران،  

زینب نجفی، هادي 
قاسم شفایی مقدم، 
قربانی
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ــواز، جنوب غرب نیشابور ــگاه اهــ دانشــ
1391

8

ژئوشیمی عناصر کمیاب و 
سنگ Nd-Sr-Pbایزوتوپ هاي

هاي آتشفشانی ائوسن شمال 
سبزوار

مقاله 
کامل

اولین همایش زمین 
شناسی فالت ایران، 

، دانشگاه 91اسفند 
تحصیالت تکمیلی 

کرمان

مریم سلیمی ، هادي 
قاسم شفایی مقدم، 
قربانی

9

ژئوشیمی و پتروژنز پالژیوگرانیت 
هاي افیولیت هاي سبزوار، 

مقایسه با سنگ میزبان و گدازه 
هاي افیولیتی همراه

مقاله 
کامل

شانزدهمین همایش انجمن 
زمین شناسی 

ایران،دانشگاه شیراز، 
91شهریور 

قاسم ، )*لیال مالکی(
، هادي شفایی قربانی

مقدم

10
کانی شناسی و ژئوشیمی سنگ 

آتشفشانی آندزیت بازالتی هاي
درخش، جنوب شرق قاین

مقاله 
کامل

هفدمین همایش 
بلورشناسی و کانی شناسی 

دانشگاه 1388ایران، 
بوعلی سینا، همدان

قاسم قربانی

درآمدي بر کانی شناسی و ژنز 11
توده گرانیتوئیدي شیرکوه یزد

مقاله 
کامل

بیست و هشتمین 
گردهمایی علوم زمین، 

زمین شناسی و سازمان 
اکتشافات معدنی کشور، 

1386

علی اکبر قاسم قربانی، 
حسن نژاد

12
بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی 
اولیوین بازالت هاي منطقه مود 

)شرق بیرجند(

مقاله 
کامل

چهارمین همایش انجمن 
بلورشناسی و کانی شناسی 

ایران، دانشگاه بیرجند، 
1385

قاسم قربانی

13
هاي کانیایی پریدوتیتژئوشیمی 

افیولیت شمال و شمال شرق 
تربت حیدریه

مقاله 
کامل

اولین همایش زمین شیمی 
کاربردي ایران، دانشگاه 

92دامغان، شهریور 

طیبه یعقوبی (
، قاسم قربانی،*)سورکی

هادي شفایی مقدم

14
بررسی ژئوشیمیایی و پتروژنز 

هاي هاي جریانی و گدازهگدازه
تربت حیدریهبالشی افیولیت

مقاله 
کامل

اولین همایش زمین شیمی 
کاربردي ایران، دانشگاه 

92دامغان، شهریور 

فاطمه جباري سفید (
، قاسم قربانی، *)دشتی

هادي شفایی مقدم

15
هاي توده پترولوژي و شیمی کانی

گرانیتوئیدي قاسم آباد، جنوب 
غرب نیشابور

مقاله 
کامل

اولین همایش زمین 
ــیمی  ــاربردي شـ کـ

ــگاه  ــران، دانشــ ایــ
92دامغان، شهریور 

، )سودابه حاجی پور(
، هادي قاسم قربانی

شفایی مقدم

16
پتروگرافی و شیمی کانیایی 

پریدوتیت هاي افیولیت فرومد، 
سبزوار

مقاله 
کامل

همایش تخصصی افیولیت، 
دانشگاه 93شهریور 27

دامغان

قاسم ،)حیدريمحمد (
، هادي شفایی قربانی

مقدم

17
هاي پتروگرافی و شیمی کانی

گابروهاي قره قلی، افیولیت 
سبزوار

مقاله 
کامل

، همایش تخصصی افیولیت
دانشگاه 93شهریور 27

دامغان

، *) زادهمریم عبداهللا(
-هادي، قربانیقاسم

مقدمشفائی

ژئوشیمی کانیایی 18
هاي افیولیت گفت کلینوپیرکسن

مقاله 
کامل

تخصصی افیولیت، همایش 
دانشگاه 93شهریور 27

قاسم ،)فهیمه شهبازي(
، هادي شفایی قربانی
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مقدمدامغان)سبزوار(

19

ژئوشیمیایی کانیایی و 
ترموبارومتري دیوریت هاي 

جنوب غرب ( منطقه علی آباد 
)نیشابور

سی و دومین گردهمایی و 
نخستین کنگره بین 
المللی تخصصی علوم 

92زمین، بهمن 

، )سودابه حاجی پور(
، هادي قاسم قربانی

شفایی مقدم

منشأ ماگماتیسم آداکیت هاي 20
پرسیلیس شمال غرب سبزوار

مقاله 
کامل

اولین همایش زمین 
شناسی فالت ایران، 

، کرمان91اسفند 

ابراهیم محمدي (
، قاسم قربانی، )*گورجی

هادي شفایی مقدم

پتروگرافی و ژنز تورمالین در 21
هاي پلوتونیک کوه زرسنگ

مقاله 
کامل

پانزدهمین همـایش  
انجمن بلورشناسی و 
کانی شناسی ایـران،  
دانشــگاه فردوســی  

مشهد

قاسم قربانی

22

ژئوشیمی و پترولوژي سنگ هاي 
آتشفشانی بازالتی کواترنري 

اهر، (منطقه شمال غرب کشور 
سراب، سلماس، ماکو-نیر

مقاله 
کامل

شانزدهمین همایش 
بلورشناسی و انجمن 

کانی شناسی ایـران،  
دانشگاه گیالن

قاسم قربانی

ژئوشیمی و ژنز انکالوهاي سنگ 23
هاي بازالتی شمال طرود

مقاله 
کامل

یــازدهمین همــایش 
ــن زمــــین   انجمــ
ــران،  ــی ایــ شناســ
دانشــگاه فردوســی  

1386مشهد، 

قاسم قربانی

24
کریستال شیمی انکالوهاي 

میکروگرانوالر مافیک سنگ هاي
نفوذي طرود، جنوب دامغان

مقاله 
کامل

ــایش   ــارمین هم چه
انجمن بلورشناسی و 
کانی شناسی ایـران،  
دانشـــگاه بیرجنـــد، 

1385

قاسم قربانی

کانه زایی و ژئوشیمی کانسار آهن 25
همیرد، شمال شرق سمنان

مقاله 
کامل

ــایش   ــین همـ دومـ
ــن زمــــین   انجمــ
ــادي   ــی اقتص شناس
ــگاه  ــران، دانشــ ایــ

1389لرستان،

مریم حاجی بهرامی
نادر تقی پور
قاسم قربانی

شرایط ترمودینامیکی سنگ هاي 26
آتشفشانی منطقه کاهوان، جنوب دامغان

مقاله 
کامل

هجدهمین همـایش  
بلور شناسی و کـانی  
ــران ــی ایــ ، شناســ

دانشگاه تبریز

قاسم قربانی

27
شیمی کانیایی اسپینل پریدوتیت ھای 

شرق (کلیدرمجموعھ لفیولیتی سنگ 
)سبزوار

کامل

هجدهمین همایش انجمن 
زمین شناسی ایران، 

دانشگاه تربیت مدرس، 
1393دي 

، قاسم )شقایق مالکی(
قربانی، هادي شفایی 

مقدم

ژئوشیمی پیروکسن پریدوتیت هاي 28
، قاسم )شقایق مالکی(همایش بلورشناسی و 22کاملشرق (مجموعه افیولیتی سنگ کلیدر
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کانی شناسی ایران، )سبزوار
دانشگاه شیراز، بهمن 

1393

قربانی، هادي شفایی 
مقدم

29
پتروگرافی و شیمی کانی کروم اسپینل

هاي منطقۀ فرومد، شمال در پریدوتیت
رغرب سبزوا

کامل

همایش بلورشناسی و 22
کانی شناسی ایران، 

دانشگاه شیراز، بهمن 
1393

، قاسم )محمد حیدري(
شفایی قربانی، هادي 
مقدم

30
ژئوشیمی عناصر کمیاب وخاکی نادر 

هاي افیولیت پریدوتیتکلینوپیروکسنِ
)شمال غرب سبزوار(گَفت

گردهمایی ملی علوم 33
93زمین، اسفند 

قاسم ؛ )فهیمه شهبازي(
؛ هادي شفایی 2قربانی 

2مقدم 

- ي نفوذي پنجسن و ژئوشیمی تودهتعیین31
)دامغانجنوب(کوه 

گردهمایی ملی علوم 33
93زمین، اسفند 

، قاسم )سمیه خراسانی(
قربانی، هادي شفایی 

مقدم

گردهمایی ملی علوم 3233
93زمین، اسفند 

، قاسم )محمد حیدري(
قربانی، هادي شفایی 

مقدم

33
ژئوشیمی کانیایی الیوین پریدوتیت هاي 

شرق (مجموعه افیولیتی سنگ کلیدر
)سبزوار

هفتمــین همــایش  
ــن زمــــین   انجمــ
ــادي   ــی اقتص شناس
ــان،  ــران، دامغــ ایــ

1394شهریور 

، قاسم )شقایق مالکی(
قربانی، هادي شفایی 

مقدم

فلسیک - هاي مافیک ژئوشیمی سنگ34
کادومین منطقه زنجان ـ تکاب

هفتمین همایش 
انجمن زمین 
شناسی اقتصادي 
ایران، دامغان، 

1394شهریور 

رویا وهاب پور، قاسم 
قربانی،  هادي شفایی 

مقدم 

35
پتروگرافی و شیمی کانی کروم اسپینل

هاي منطقۀ بینق، شمال در پریدوتیت
سبزوار

هفتمین همایش انجمن 
زمین شناسی اقتصادي، 

1394دامغان، شهریور 

ساناز وکیلی، قاسم 
قربانی، هادي شفایی 

مقدم 

36
هاي زیرکن سنگU-Pbسنجی سن

پلوتونیک زون تکنار، شمال شرق ایران
گردهمایی بین اللملی 34

94علوم زمین، اسفند 

قاسم ؛ )نازیال ساربانی(
؛ هادي شفایی 2قربانی 

هامقدم گواهی

تعیین محیط تکتونیکی و پروتولیت 37
غرب پشت بادامهاي، جنوبآمفیبولیت

گردهمایی بین اللملی 34
94زمین، اسفند علوم 

، قاسم )فرزانه کیقبادي(
قربانی، هادي شفایی 

مقدم

38
هاي زیرکن سنگU-Pbسنجی سن

شمال نائینپالژیوگرانیت
گردهمایی بین اللملی 34

94علوم زمین، اسفند 
، قاسم )آرزو گرامی زاده(

قربانی، هادي شفایی 
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مقدم

امتیاز1: هاي علمی معتبرعلمی در مجموعه مقاالت همایشخالصه مقاله - 5- 3بند 

نوع عنوان مقالهردیف
مقاله

محل و -نام کنفرانس
کل نویسندگان به ترتیبتاریخ برگزاري

امتیاز
سهم 

متقاضی

1
Geochemistry of

Paleozoic basaltic rocks
from north of Shahrood

خالصه 
مقاله

Minpet 2009 and 4th

MSCC hoint
meeting, Budapest

(Hungary)

Ghorbani G.,

2
U-Pbتعیین سن 

، دوستک گرانیتوئیدزیرکن
شمال غرب ایران

خالصه
همایش بلورشناسی و 23

کانی شناسی ایران، 
94دامغان، بهمن 

، )الدین خطیبیجمال(
قاسم قربانی، هادي 

شفایی مقدم

3
-گنیستعیین سن گرانیت

کمپلکس بنه شورو هاي 
)ساغند(

خالصه
همایش بلورشناسی و 23

کانی شناسی ایران، 
94دامغان، بهمن 

، قاسم )فریده فرزامی(
قربانی، هادي شفایی 

مقدم

4
هاي تعیین سن گرانیت گنیس

خالصه)ساغند(آباد کمپلکس زمان
همایش بلورشناسی و 23

کانی شناسی ایران، 
94دامغان، بهمن 

، )اکبر اسديسید علی (
قاسم قربانی، هادي 

شفایی مقدم
امتیاز5:داوري مقاالت علمی پژوهشی/ ویرایش علمی کتاب - 15- 3بند 

.قابل احتساب است15-3امتیاز از بند 5حداکثر 
امتیازنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1

مقاله علمی و پژوهشی70داوري بیش از 
ISIو 

دگرگونیداوري کتاب سنگ شناسی 
داور مقاله

امتیاز20:هاي دانشجویان راهنمایی و مشاوره پایان نامه- 17- 3بند 
.قابل احتساب است17-3امتیاز از بند 20حداکثر 

عنوان پایان نامه ردیف
عنوان دوره 

تحصیلی
نوع 

همکاري
نام ونام خانوادگی 

امتیازتاریخ دفاعدانشجو 

به (پتروژنز پالژیوگرانیت ها بررسی ژئوشیمی و 1
در افیولیت هاي سبزوار) همراه سنگ میزبان

کارشناسی 
ارشد

91بهمن لیال مالکیراهنما

2
پترولوژي و ژئوشیمی پریدوتیت هاي افیولیت 

مثالی از یک گوشته مرتبط با ) کوه سیاه(سبزوار 
زون فرورانش

کارشناسی 
ارشد

91بهمن هانیه دادگرراهنما

ژئوشیمی و پتروژنز گنبدهاي ساب ولکانیک منطقه 3
شمال غرب سبزوار با تکیه بر مطالعات ایزوتوپی 

کارشناسی 
ارشد

ابراهیم محمدي راهنما
گورجی

91بهمن 
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Sr-Nd-Pb

4

بررسی و ارتباط کانه زایی هاي مس مناطق چاه 
موسی، درخشانید و قله سوخته با ساختارهاي 

پارامترهاي ژئوشیمیایی، دگرسانی خطی با توجه به 
و سیاالت درگیر در جنوب دامغان

کارشناسی 
ارشد

91بهمن مهدي خلجمشاور

5
بررسی ژئوشیمیایی و محیط تشکیل گابروها و 

منطقه (گابرونوریت هاي افیولیت هاي سبزوار 
)سلیمانیه

کارشناسی 
ارشد

حدیثه اسماعیل مشاور
زاده مقدم

91بهمن 

6

ژئوشیمی، پترولوژي و تعیـین سـن گرانیـت هـاي     
و گابروهاي منطقه قوشچی، شمال ) Aنوع (آلکالن 

غرب ایران
کارشناسی 

ارشد
91بهمن شیرین شهابیمشاور

7
بررسی ژئوشیمی و پتروگرافی سکانس ولکانیکی 

: پلیوکواترنري در شمال افیولیت سبزوار- پالئوژن
مثالی از تکامل یک قوس آتش فشانی

کارشناسی 
ارشد

91بهمن مریم سلیمیمشاور

مطالعه کانه زایی طال در منطقه باغو، جنوب شرق 8
دامغان، استان سمنان

کارشناسی 
ارشد

90خرداد سمیه مراديمشاور

پتروگرافی،  ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن همیرد، 9
شمال شرق سمنان 

کارشناسی 
ارشد

مریم حاجی مشاور
بهرامی

90بهمن 

10
ژئوشیمی و پترولوزي دایک هاي توده 

جنوب غرب (گرانیتوئیدي قاسم آباد 
)نیشابور

کارشناسی 
ارشد

زینب نجفیمشاور
شهریور 

92

ژئوشیمی و پترولوژي گدازه ها و پالژیوگرانیت هاي 11
افیولیت تربت حیدریه

کارشناسی 
ارشد

فاطمه جباري راهنما
سفید دشتی

92آبان 

ژئوشیمی و پتروژنز توده گرانیتوئیدي 12
)جنوب غرب نیشابور(قاسم آباد 

کارشناسی 
ارشد

سودابه حاجی پورراهنما
شهریور 

92

13
ها و ژئوشیمی کانیایی کرومیتیت

هاي گفت هاي میزبان در افیولیتسنگ
)شمال غرب سبزوار(

کارشناسی 
ارشد

92مهر فهیمه شهبازيراهنما

پتروژنز گابروها و ژئوشیمی و 14
هاي افیولیت تربت حیدریهپریدوتیت

کارشناسی 
ارشد

طیبه یعقوبی راهنما
سورکی

92دي 

15
ژئوشیمی و پتروژنز گنبدهاي آندزیتی 

شمال شرق (ریولیتی مشکان –
)سبزوار

کارشناسی 
مجتبی خانی مشاورارشد

92دي دمنه

16
شواهد ذوب مجدد : هاي کاشمرگرانیت

هاي اي یا مذابتحتانی قارهپوسته 
اي؟مشتق شده از گوه گوشته

کارشناسی 
93خرداد فاطمه محمودیانمشاورارشد

17
و ژئوکرونولوژيپتروژنز می ژئوشی

افیولیت هاي آق دربند
کارشناسی 

مهسا موالنیمشاورارشد
شهریور 

93

کارشناسی ژئوکرونولوژي، ژئوشیمی و پتروژنز 18
معصومه جونیانمشاورارشد

شهریور 
93
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تربت (گرانیتوئیدهاي فیض آباد 
...اي دریجه) حیدریه

جنوب شرق (پترولوژي توده نفوذي هزاردره 19
)شاهرود

کارشناسی 
اکرم رجب قیطاقیمشاورارشد

شهریور 
93

:جدول ارتقاء4امتیاز حاصله از ماده : فعالیت علمی اجرائی-4ماده 
.قابل احتساب است4ماده امتیاز از 40حداکثر 

:هادبیري همایش-12-4بند 
1391تخصصی زمین شناسی البرز شرقی، بهمن ملی دبیر همایش -1
1392زمین شیمی کاربردي ایران، شهریور ملیدبیر اولین همایش-2
1393دبیر همایش تخصصی افیولیت، شهریور - 3
1393اسفند 13الی 11دبیر کارگاه تحلیل حوضه، - 4
94دبیر علمی بیست و سومین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن -5

:طراحی سئواالت آزمون سراسري-13-4بند 
دروس پترولوژي، سنگ شناسی آذرین، سنگ شناسی (1388آزمون کارشناسی ارشد سال - 

)دگرگونی

:گانهپذیرش مسئولیت قواي سه-14-4بند 
)روز2ماه و 11سال و 2(تا کنون20/7/90از مورخ رئیس دانشکده علوم زمین- 

که جزء ... قالب فرهنگی و نهاي رسمی شوراي اها و هیأتشرکت در شوراها، کمیته-15-4بند 
.وظایف سازمانی فرد نباشد

و مـاه 9دو سال و (13/7/89الی 20/9/86منتخب دانشکده از مورخ ينماینده کمیته-1
)روز23

)روز17و چهار سال(20/7/90الی 3/7/86عضو شوراي پژوهشی دانشگاه از مورخ -2
)روز19و دو سال(20/7/90الی 1/7/88عضو کار گروه هیأت جذب دانشکده از مورخ -3


