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 آموزشی:  وابقس – 3
 سوابق تدريس -الف

 نام دانشگاه

عنوان درسهائی که تدریس  -

 نموده اید

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع

 1389 1387 2و1ديرينه شناسي  دانشگاه پيام نور واحد ابهر

 1389 1389 2ديرينه شناسي  دانشگاه سراسري زنجان

 1390 1389 1ديرينه شناسي  دانشگاه پيام نور واحد ورامين

 تاکنون 1390 1آزمايشگاه ديرينه شناسي  دانشگاه تهران
 

 کارگاههای آموزشی: -ب

سااع  از تااريخ    16افات معادني کشاور باه مادت     در ساازمان زماين شناساي و اکتشا     "فرامينيفرهاي آزاد نئوژن"موزشي با عنوان آکارگاه  -1

 .90/02/1392تا  07/02/1392

در دانشگاه تهران، ارائاه  به مدت يک هفته  "Short Course on Late Cenozoic Dinoflagellate Cysts"کارگاه آموزشي با عنوان  -2

 .22/02/90تا  18/02/90از تاريخ  Headشده توسط پرفسور 

 .13/09/1395ساع  در تاريخ  8در مرکز آموزشي جهاد دانشگاهي واحد شهيد بهشتي به مدت  "پالينولوژي"عنوان کارگاه آموزشي با  -3

 

 سوابق پژوهشی: -4
 داوری مقاالت: -الف

 نشريه علوم زمين دانشگاه خوارزمي. -1

 داوری پایان نامه: -ب

هاي آسماري، گچساران و ميشان )عضو گوري( شمال کوه گچ، بايوستراتيگرافي و تعيين محيط رسوبي سازند"پايان نامه کارشناسي ارشد  -1

 دانشگاه تهران. "جنوب شهر الر
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 پایان نامه: مشاور -ج

 . )دفاع از پايان نامه صورت پذيرفته اس ( دانشگاه اروميه "چينه نگاري و محيط رسوبي سازند قم در غرب ساوه"پايان نامه کارشناسي ارشد  -1

 دانشگاه تهران. "پالينولوژي سازند دليچاي در برش چينه شناسي اندريه، شمال غرب فيروزکوه" پايان نامه کارشناسي ارشد -2

 دانشگاه تهران. "پالينولوژي رسوبات ژوراسيک مياني در برش چينه شناسي نمين، شمال شرق اردبيل "پايان نامه کارشناسي ارشد  -3

، برمهاندر برش چينه شناسي  اني سازند شمشک و قاعده سازند دليچايقسم  فوق ستراتيگرافيپالينولو "پايان نامه کارشناسي ارشد  -4

 دانشگاه تهران. "نيشابورشمال 
 

 :شده یا در دست انجام پروژه های انجام -د

 

 پروژهن عنوا
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 پايان
 محل انجام پروژه

طالعه جامع حوضه رسوبي )پتروگرافي، ژئوشيمي، پالينولوژي( و چينه م

 ميدان در سياهو –انسي سازندهاي فراقان، زاکين و سرچاهان نگاري سک

 و انطباق نتايج با ميادين مجاور ( SPD1-14 شماره چاه) جنوبي پارس

 )همکار طرح( پژوهشگاه شرک  نف  1397 1395

بررسي و مطالعه ميکروفسيل هاي گياهي و ميزان بلوغ حرارتي البرز مرکزي 

 بر اساس ميوسپورها

 تير

1395 

 تير

1397 

دانشگاه بين المللي امام خميني )ره( 

 )همکار طرح( قزوين

 يشناس ليفس شگاهيدر آزما ياهيو گ يجانور يلهايفس کيستماتيس دمانيچ

 يشناس نيو موزه دانشکده زم
 تهراندانشگاه  1397 1395

 
 و علمی پژوهشی: ISIمقاالت  -و

 

 نام و محل انتشار نام نشریه  عنوان مقاالت مقاالت

 ISI A new lycophyte miospore speciesقاله م

from the middle Juraaic of Iran 
Revista Brasileira de 

Paleontologia 
August 2015 

 مقاله
تفسير محيط رسوبي ديرينه سازند دليچاي 

شمال سمنان، بر اساس  در برش بلو، 

 پالينومورفها

 فصلنامه زمين شناسي ايران

 پژوهشي(-)علمي

دانشگاهي دانشگاه شهيد جهاد 

 1387زمستان  -بهشتي

 مقاله
پالينواستراتيگرافي سازند دليچاي در برش 

چينه شناسي بلو، شمال سمنان بر اساس 

 ميوسپورها

 فصلنامه زمين شناسي ايران

 پژوهشي(-)علمي

جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد 

 1388تابستان  -بهشتي

 مقاله
استفاده از شواهد پالينولوژي در بازسازي 

محيط تشکيل رسوبات سازند شمشک، 

 شمال سمنان

فصلنامه پژوهشهاي چينه نگاري و رسئوب 

 شناسي

 پژوهشي(-)علمي

 دانشگاه اصفهان

 1389تابستان 

 مقاله

محيط رسوبي ديرينه پالينواستراتيگرافي و 

شناسي  برش چينه سازند دليچاي در

 ق سمنانشمال شرديکتاش، 

پژوهشهاي چينه نگاري و رسوب فصلنامه 

 شناسي

 پژوهشي(-)علمي

 دانشگاه اصفهان

 1393زمستان 

 مقاله
پالئواکولوژي رسوبات ژوراسيک مياني در 

 البرز مرکزي و شرقي

 فصلنامه زمين شناسي ايران
 پژوهشي(-)علمي

جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد 

 1393زمستان  -بهشتي 

 مقاله

اتيگرافي سازند هجدک در برش پالينواستر

چينه شناسي اشکلي، شمال کرمان بر اساس 

 ميوسپورها

دوفصلنامه ديرينه شناسي انجمن ديرينه 

 پژوهشي(-)علمي شناسي ايران
 دانشگاه فردوسي مشهد

 1393شهريور 
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 مقاله

 (SEGs) استفاده از گروههاي اسپورومورفي

در بازسازي محيط رسوبي سازند دليچاي  

رش چينه شناسي شرف )البرز در دو ب

 (مرکزي( و تپال )البرز شرقي

پژوهشهاي چينه نگاري و رسوب فصلنامه 

 شناسي دانشگاه اصفهان

 پژوهشي(-)علمي

 1396پاييز 

 مقاله

پالينولوژي سازند دليچاي در برش چينه 

شناسي گويداغ، جنوب شرقي مراغه، بر 

 مبناي داينوفالژله ها

ري و رسوب پژوهشهاي چينه نگافصلنامه 

 شناسي دانشگاه اصفهان

 پژوهشي(-)علمي

 1397 بهار

 مقاله

پالينواستراتيگرافي و محيط رسوبي ديرينه 

سازند دليچاي در برش چينه شناسي پل 

 دختر، البرز مرکزي 

دو فصلنامه رسوب شناسي کاربردي 

-)علميدانشگاه بوعلي سينا همدان 

 پژوهشي(
 1397 تابستانبهار و 

 مقاله
رسوبات ژوراسيک مياني  استراتيگرافيپالينو

  و شرقي البرز مرکزي )دوگر(

پژوهشهاي چينه نگاري و رسوب فصلنامه 

 شناسي دانشگاه اصفهان

 پژوهشي(-)علمي
 1397 پاييز

 

 مقاالت کنفرانسی: -ه

 

 نام و محل انتشار نام کنفرانس عنوان مقاالت مقاالت

 مقاله
و، پالئواکولوژي سازند دليچاي در برش بل

 شمال سمنان، با استفاده از پالينومورفها 

دوازدهمين همايش انجمن زمين 

 -1387شناسي ايران بهمن ماه 

 شرک  ملي نف  خيز جنوب

کتاب مجموعه مقاالت دوازدهمين 

همايش انجمن زمين شناسي ايران، چاپ 

 1387زمستان 

 مقاله
پالينواستراتيگرافي سازند دليچاي بر اساس 

 ميوسپورها

همين همايش انجمن زمين دوازد

 -1387شناسي ايران بهمن ماه 

 شرک  ملي نف  خيز جنوب

کتاب مجموعه مقاالت دوازدهمين 

همايش انجمن زمين شناسي ايران، چاپ 

 1387زمستان 

 مقاله
شمال سمنان،  تعيين سن سازند دليچاي در 

 بر اساس داينوسيسي  ها

بيستمين همايش انجمن زمين 

 -1395ر شناسي ايران، شهريو

 دانشگاه تهران

مجموعه مقاالت بيستمين همايش انجمن 

 1395زمين شناسي ايران، شهريور 

 مقاله

بازسازي محيط ديرينه سازند دليچاي در 

البرز مرکزي )جاده هراز( بر اساس 

 پالينومورفها

بيستمين همايش انجمن زمين 

 -1395شناسي ايران، شهريور 

 دانشگاه تهران

تمين همايش انجمن مجموعه مقاالت بيس

 1395زمين شناسي ايران، شهريور 

 مقاله
بازسازي آب و هواي ديرينه سازند دليچاي 

 در جاده هراز بر اساس ميوسپورها

بيستمين همايش انجمن زمين 

 -1395شناسي ايران، شهريور 

 دانشگاه تهران

مجموعه مقاالت بيستمين همايش انجمن 

 1395زمين شناسي ايران، شهريور 

 لهمقا
بايواستراتيگرافي دليچاي در شمال شرق 

 سمنان بر مبناي پالينومرف ها و فرامينيفرها

سي و پنجمين گردهمايي ملي علوم 

 1395زمين اسفند 

مجموعه مقاالت سي و پنجمين 

 1395گردهمايي ملي علوم زمين اسفند 

 مقاله
زيس  چينه نگاري سازند قم بر اساس روزن 

 بران بنتيک، غرب ساوه

و ششمين گردهمايي و سومين سي 

کنگره بين المللي تخصصي علوم 

 زمين

مين ششسي و مجموعه مقاالت 

 1396گردهمايي ملي علوم زمين اسفند 

 


