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 صیالت دانشگاهی) از کارشناسی به بعد(تح

 رشته تحصیلی نام دانشگاه مدرک تحصیلی ردیف
 محل تحصیلی

 شهر/ کشور
 سال اخذ مدرک

 1383 زاهدان/ایران زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان کارشناسی 1

 1385 تبریز/ایران زمین شناسی/پترولوژی دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد 2

 1390 تهران/ایران زمین شناسی/پترولوژی انشگاه علوم و تحقیقات تهراند دکتری 3

 

 سوابق شغلی

 تا تاریخ از تاریخ نام موسسه/شرکت/سازمان شغل عنوان ردیف
 1384 1383 شرکت بهینه پردازش عضو هیئت تحریریه سایت دانشنامه رشد 1

 1389 1386 دنی ایرانشرکت تحقیقات و کاربرد مواد مع بخش اکتشاف مسئولکارشناس  2

 1389 1387 شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران عضو دستگاه نظارت 3

 1390 1387 شرکت های معدنی پی جویان یزد و کانی فرآوران اکتشاف و زمین شناسیفنی مشاور  4

 ادامه دارد 1386 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان عضو هیئت علمی 5

 1394 1392 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان ازی مرکز رشد واحدهای فناورمسئول راه اند 6

7 
عضو کمیته نظارت و کمک به استقرار 

 های دانش بنیانشرکت
 1397 1392 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

 1393 1392 شرکت درین مهر اکتشاف مدیر پروژه 8

 1393 1392 نکاری اسپیرشرکت خدمات معد سرپرست عملیات صحرایی 9

 1394 1393 شرکت مهندسین مشاور زمین فناوران پویا سرپرست عملیات صحرایی 10

 ادامه دارد 1393 شرکت زمین پژوهان مکران و مدیر پروژه مدیر عامل 11

 1394 1393 دانشگاه آزاد استان سیستان و بلوچستان آموزشی -عضو کارگروه دانشجویی 12

 1397 1393 و بلوچستان ستانیدانشگاه آزاد استان س تصادیشورای اقعضو  13



 1397 1393 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان مدیر مرکز رشد واحدهای فناور 14

 ادامه دارد 1393 شرکت بهنیا فناور گستر هامون نایب رئیس هیئت مدیره 15

 1396 1394 حد زاهداندانشگاه آزاد اسالمی وا مرکز تحقیقات علوم زمین رئیس 16

 1397 1394 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان عضو شورای فناوری مرکز رشد 17

 1397 1396 دانشگاه آزاد استان سیستان و بلوچستان عضو شورای پژوهش و فناوری استان 18

 

 سایر سوابق کاري
 .1384ردازش، عضو هیئت تحریریه بخش زمین شناسی سایت دانشنامه رشد، شرکت بهینه پ

 1387-1385مشاور فنی و مسئول تهیه گزارش نهایی طرح اکتشاف کانسار تالک شهیدان در استان سیستان و بلوچستان، 

 و کاربرد موادکارشناس کلیدی پروژه اکتشاف معادن متروک استان سمنان )معدنی قله کفتران شرقی، قله کفتران غربی، الرستان و سنگ کر(، مؤسسه تحقیقات 

 (.1386-87معدنی ایران )

 و الرستان تهیه گزارش های نهایی پروژه اکتشاف معادن متروک استان سمنان شامل سه گزارش مجزا برای محدوده های قله کفتران شرقی، قله کفتران غربی

 (.1386-87اد معدنی ایران )کارشناس مسئول طرح اکتشاف تفضیلی معدن سرب و روی پیناوند استان اصفهان، موسسه تحقیقات و کاربرد مو

 تهیه گزارش نهایی طرح اکتشاف تفضیلی معدن سرب و روی پیناوند اصفهان

 (.1389 -1387کارشناس کلیدی طرح اکتشاف معادن متروکه سرکویر سمنان، موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران )

 گزارش مجزا برای محدوده ها چشمه شیرین، چاه فراخ، چاه گبری، چالو 4تهیه گزارش نهایی پروژه اکتشاف معادن متروکه سرکویر شامل 

 کارشناس و عضو دستگاه نظارت موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران برای نظارت پروژه سرخ کوه بیرجند و سیاه جنگل

 1386رس، مشاور فنی و تهیه گزارش نهایی اکتشاف تکمیلی معدن لک بوئین زهرا، شرکت پی جویان پا

 1389-1388کارشناس کلیدی پروژه اکتشاف مواد اولیه مصالح ساختمانی و سنگ تزئینی در نیمه شمالی استان فارس، 

 تهیه گزارش نهایی پروژه اکتشاف مواد اولیه مصالح ساختمانی و سنگ تزئینی در نیمه شمالی استان فارس

 1387جه زنجان، گلو 4کارشناس پروزه اکتشاف فاز صفر آنومالی شماره 

 1393سراوان(، شرکت درین مهر اکتشاف، -مدیر پروژه طرح پی جویی مرحله اول پهنه نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان )محدوده پیشین

 1393-1392سرپرست عملیات صحرایی پروژه اکتشاف عمومی پهنه سراوان، شرکت خدمات معدنکاری اسپیر 

 1393، خدمات معدنکاری اسپیر(، شرکت سراوان جنوبیو بلوچستان )محدوده  ستانیاستان س اکتشافی سراوانه اول پهنه مرحل ییجو یطرح پ مدیر پروژه

 1393سراوان(، شرکت درین مهر اکتشاف، -تهیه گزارش نهایی طرح پی جویی مرحله اول پهنه نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان )محدوده پیشین

 1393، خدمات معدنکاری اسپیر(، شرکت سراوان جنوبیو بلوچستان )محدوده  ستانیاستان س اکتشافی سراوانمرحله اول پهنه  ییجو یپطرح تهیه گزارش نهایی 

 1393، زمین فناوران پویا(، شرکت سراوان مرکزیو بلوچستان )محدوده  ستانیاستان س اکتشافی سراوانمرحله اول پهنه  ییجو یطرح پ مدیر پروژه

 1393، زمین فناوران پویا(، شرکت سراوان مرکزیو بلوچستان )محدوده  ستانیاستان س اکتشافی سراوانمرحله اول پهنه  ییجو یطرح پرش نهایی تهیه گزا

 در محدوده کورین و گوهر کوه استان سیستان و بلوچستان 1:25000شیت نقشه های زمین شناسی  3پروژه تهیه  کارشناس

 1:50000و  1:20000، 1:5000و 1:1000اسی در مقیاس های تهیه چندین نقشه زمین شن

 انجام مطالعات پتروگرافی برای پروژه های مختلف

 انجام مطالعات ژئوشیمیایی برای پروژه های مختلف

 1396-1395مدیر پروژه عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده قرقروک استان سیستان و بلوچستان، شرکت زمین پژوهان مکران، 

 1398، کوه سرخ و جنوب دارین(، شرکت خدمات معدنکاری اسپیر، 2و  1، کوه نجیب 3و  2مدیر پروژه عملیات پی جویی پهنه های حاصل از ایران مرکزی )جمال 

 

 سابقه عضویت در انجمن های و تشکل های علمی ، تخصصی و حرفه ای

 توضیحات سمت مدت عضویت نام تشکل ردیف

  عضو سال 15 ی ایرانانجمن زمین شناس 1

  عضو سال 12 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران 2

 دارای پروانه اشتغال عضو سال 8 سازمان نظام مهندسی معدن 3

 



 دوره های آموزشی مرتبط طی شده

 محل اجرا سال اجرا موسسه برگزار کننده عنوان دوره ردیف

 دفتر سازمان 1383 دسی آذربایجان شرقیسازمان نظام مهن دوره آموزشی کار با جی پی اس 1

 دانشکده علوم طبیعی 1384 دانشگاه تبریز GISدوره آموزشی سنجش از دور و  2

 GISدوره آموزشی  3
شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی 

 ایران
 دفتر شرکت 1386

 Data mineدوره آموزشی  4
شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی 

 ایران
1387 

فنی دانشگاه  دانشکده
 تهران

 1392 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان SPSSکارگاه آموزشی  5
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان

  

 تالیفات :

 :طرح تحقیقاتی -1

 همکاران طرح مجري عنوان طرح
مشخصات 

 همکاران
 سازمان حامی سال

سنگ شناسی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی 

 ، شهرستان ایرانشهرزیردریایی منطقه مسکوتان
 پورمحمدالیاس مسلم

بری مرتضی خلعت

 جعفری
- 1390 

معاونت پژوهش و فن آوری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان

بررسی های پترولوژی، ژئوشیمیایی و ساختاری 

آباد، ای کمپلکس افیولیتی نصرتتوالی پوسته

 شمال باختر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان

 پورس مسلممحمدالیا

مرتضی خلعت بری 

جعفری، حامد 

 یاراحمدزهی

- 1391 

معاونت پژوهش و فن آوری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان

ارزیابی اثرات کارخانه سیمان خاش بر خاک 

 نواحی اطراف با تکیه بر آلودگی فلزات سنگین

-محمد الیاس مسلم

 پور
 1391 - سارا شهدادی

معاونت پژوهش و فن آوری 

انشگاه آزاد اسالمی واحد د

 زاهدان

مطالعه فرامینی فرهای کوچک نهشته های 

-پرمین زیرین در جنوب بلوک لوت )برش سراب

 بدوک(

 1391 - پورمحمدالیاس مسلم حامد یاراحمدزهی

معاونت پژوهش و فن آوری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان

بررسی سنگ نگاری و ژئوشیمیایی کمپلکس 

وگز در شمال مسکوتان، استان گابرویی ج

 سیستان و بلوچستان

 پورمحمدالیاس مسلم
سارا شهدادی، رحیم 

 دبیری
- 1392 

معاونت پژوهش و فن آوری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان

شرق  نیدون  ینهشته ها یوزوئرهایمطالعه بر

 طبس)برش کال سردر(
 حامد یاراحمدزهی

پور، محمدالیاس مسلم

 گیجمحمد نبی گر
- 1392 

 یمعاونت پژوهش و فن آور

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم

 زاهدان

های پترولوژی و ژئوشیمی سنگ بررسی

 الترامافیک شمال باختر شهرستان زاهدان
 پورمحمدالیاس مسلم

مرتضی  -سارا شهدادی

 خلعتبری  جعفری
- 1393 

 یمعاونت پژوهش و فن آور

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم

 زاهدان

فرهای نهشته های کربونیفر العه فرامینیمط

باالیی و پرمین زیرین در البرز مرکزی )برش 
 یمعاونت پژوهش و فن آور 1393  پورمحمدالیاس مسلم حامد یاراحمدزهی

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم



 زاهدان گدوک(

بررسی ژئوشیمیایی و ساختاری سنگ های 

الترامافیک جنوب جازموریان، غرب استان 

 ستان و بلوچستانسی

محمدالیاس مسلم 

 پور
 1395 - مرتضی خلعتبری جعفری

 یمعاونت پژوهش و فن آور

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم

 زاهدان

 1392 - محمدالیاس مسلم پور رحیم دبیری تولید ماسه دیرگداز فورستریتی

 یمعاونت پژوهش و فن آور

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم

 مشهد

 

 مقاله: -2

 شده در نشریات فارسی مقاالت چاپ

 تاریخ شماره نشریه ناشر نام نشریه عنوان مقاله

بررسی پترولوژی و پتروژنز کمپلکس افیولیتی شرق ایرانشهر 

 )شرق مکران(
 علوم پایه

دانشگاه بوعلی سینا 

 همدان
4 1386 

مطالعه آلودگی رسوبات جنوب شرق تهران به عناصر سمی با 

 های اصلی و تعیین شاخص آلودگیاستفاده از روش تحلیل مؤلفه
 90زمستان  60 دانشگاه تهران محیط شناسی

-های کمپلکس افیولیتی فنوجپترولوژی و ژئوشیمی پریدوتیت

 مسکوتان، زون مکران، جنوب خاوری ایران
 فصلنامه علوم زمین

شناسی و سازمان زمین

 اکتشافات معدنی کشور
 92بهار  87

 ورستریتی از سرپانتین طبیعی،بررسی مکانیسم تولید الیوین ف

 بمنظور استفاده در صنعت دیرگدازها

فصلنامه علمی پژوهشی 

فرآیندهای نوین در 

 مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد شهر مجلسی
1 1394 

ارزیابی میزان آلودگی و توزیع عناصر کروم، نیکل و کبالت در 

س تحلیل خاک منطقه افیولیتی جغتای )شمال سبزوار(، براسا

 های آماری و استخراج ترتیبی

فصلنامه علمی و 

پژوهشی علوم و 

 تکنولوژی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد علوم و تحقیقات
- 

 از آنالین انتشار

 مرداد 04 تاریخ

1395 

 یآبها تیفیبا استفاده از شاخص ک ینیرزمیز یآبها تیفیک یبررس

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

 یدانشگاه آزاد اسالم

 قاتیواحد علوم و تحق
35 1394 

 

 مقاالت چاپ شده درنشریات انگلیسی

date country Publisher title Paper title 

Vol.85, May 2015, pp.604-

618 
India 

Journal of the 

Geological Society of 

India 

Petrology, geochemistry and tectonics of the extrusive 

sequence of Fannuj-Maskutan ophiolite, Southeastern Iran 

Volume 4, number 2, 

October 2012 
Iran 

Iranian Journal of Earth 

sciences (I.J.E.S) 

Constraints on the petrogenesis of Nosrat-Abad ophiolite 

extrusives, SE Iran. 

Volume 5, number 2, 

October 2013 
Iran 

Iranian Journal of Earth 

sciences (I.J.E.S) 

Assessment of Heavy Metal Contamination in Soils 

around of Khash Cement Plant, SE Iran. 



Vol. 103, No. 2; February 

2014 
Switzerland 

NATIONALPARK-
FORSCHUNG IN DER 

SCHWEIZ (Switzerland 

Research Park Journal) 

Seismic Hazard Assessment and Its Relationship with 

Liquefaction Potential of Zabol 

In press Iran 
Iranian Journal of Earth 

sciences (I.J.E.S) 

Mineral chemistry of ultramafic rocks as an indicator of the 

suprasubduction origin of the Nosrat Abad ophiolite (NW 

Zahedan) 

doi: 10.1111/jmg.12236 U.K 
Journal of Metamorphic 

Geology 
Iranshahr Blueschist: Subduction of the Inner Makran Oceanic 

Crust 

doi:10.1130/2016.2525(07) 

Special Paper 525 
U. S 

Geological Society of 

America Special Papers 

Special Paper 525 

Mid-ocean-ridge to suprasubduction geochemical transition in the 

hypabyssal and extrusive sequences of major Upper Cretaceous 

ophiolites of Iran 

In press Iran 
Iranian Journal of Earth 

sciences (I.J.E.S) 
Petrogenesis of mantle peridotites from The South Jazmourian, 

Makran accretionary prism, Iran 

 

 مقاله ارائه شده در کنفرانس خارجی

date Conference title city Paper title 

2009 
EGU General Assembly 

2009 
Vienna (Austria) 

Assessing Pb, Zn, Cd contamination in stream sediments of south 

east Tehran (Iran) 

2013 GSA Annual Meeting Denver (Canada) 
Geochemical characteristics of major ophiolite massifs in Iran: 

tectonic implication 

2014 
American Geophysical 

Union, Fall Meeting 2014 

San Francisco 

(U. S) 

MORB to supra-subduction geochemical transition in the 

extrusive sequences of major upper Cretaceous ophiolites of Iran 

 

 مقاالت ارائه شده در همایشها

 محل برگزاري سال عنوان همایش نویسندگان عنوان مقاله

بررسی افت سطح آب زیرزمینی در دشت سراوان و 

 عوامل مؤثر بر آن و چگونگی کاهش شدت آن

پور، محمدالیاس مسلم

محمد نخعی، رضا مقدم 

 فردوئی

-هشتمین همایش انجمن زمین

 شناسی ایران
1382 

صنعتی دانشگاه 

 شاهرود

بررسی پتروگرافی و پترولوژی گابروهای کمپلکس 

 افیولیتی شرق ایرانشهر )مکران(

پور، محمدالیاس مسلم

علی عامری، منصور 

 مجتهدی، محسن مؤید

بیست و چهارمین گردهمایی علوم 

 زمین
1384 

سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معدنی 

 کشور

تی شرق ایرانشهر های مجموعه افیولیپترولوژی رودنژیت

 )مکران(

پور، محمدالیاس مسلم

 علی عامری، سارا شهدادی

بیست و پنجمین گردهمایی علوم 

 زمین
1385 

سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معدنی 

 کشور

بررسی پترولوژی و پتروژنز کمپلکس افیولیتی شرق 

 ایرانشهر )مکران(

پور، محمدالیاس مسلم

 علی عامری، سارا شهدادی

و پنجمین گردهمایی علوم بیست 

 زمین
1385 

سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معدنی 

 کشور

بررسی پراکنش سرب در محدوده کوه بی بی شهربانو 

)جنوب شرق تهران( با تکیه بر مسائل زیست محیطی و 

اهلل سارا شهدادی، فرج

فیاضی، عبدالمجید 
دانشگاه آزاد اسالمی  1387شناسی و چهارمین همایش زمین



پور، فرح رحمانی، یعقوب زمین شناسی پزشکی

پور، سلممحمدالیاس م

 رسول نوبری

 واحد اسالمشهر محیط زیست

های های پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگبررسی

ولکانیکی منطقه قله کفتران شرقی )شمال روستای 

 ترود(

پور، محمدالیاس مسلم

پور، مهرعلی ابراهیم کاظم

 اقبالی

-انجمن زمین دوازدهمین همایش

 شناسی ایران
1387 

دانشگاه شهید چمران 

 اهواز

بررسی توالی خروجی افیولیت مسکوتان، جنوب باختری 

 شهرایران

پور، محمدالیاس مسلم

بری مرتضی خلعت

 جعفری

چهاردهمین همایش انجمن زمین 

شناسی ایران و بیست و هشتمین 

 گردهمایی علوم زمین

 دانشگاه ارومیه 1389

های کمپلکس افیولیتی تغییرات مینرالوژی پریدوتیت

 فنوج، مکران، جنوب خاوری ایران

پور، محمدالیاس مسلم

بری مرتضی خلعت

 جعفری

بیست و نهمین گردهمایی علوم 

 زمین
1389 

شناسی سازمان زمین

و اکتشافات معدنی 

 کشور

ای کمپلکس افیولیتی تغییرات ژئوشیمیایی توالی گوشته

ان از پشته میان اقیانوسی تا مسکوت-فنوج

 سوپراسابداکشن، زون مکران، جنوب خاوری ایران

پور، محمدالیاس مسلم

بری مرتضی خلعت

 جعفری

شناسی و پنجمین همایش زمین

 محیط زیست
1389 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد اسالمشهر

بررسی زیست محیطی رسوبات جنوب شرق تهران به 

ده از روشهای تعیین وسیله فلزات سنگین با استفا

 شاخص آلودگی

سارا شهدادی، 

 پورمحمدالیاس مسلم

شناسی و پنجمین همایش زمین

 محیط زیست
1389 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد اسالمشهر

واکاوی زیست محیطی فلزات سنگین در رسوبات اطراف 

 کارخانه سیمان تهران

پور، محمدالیاس مسلم

 سارا شهدادی

یی علوم بیست و نهمین گردهما

 زمین
1389 

شناسی سازمان زمین

و اکتشافات معدنی 

 کشور

مذاب و متاسوماتیسم سیال -فعل و انفعاالت پریدوتیت

در گوشته فوقانی، با استفاده از ژئوشیمی و پتروگرافی 

 مسکوتان، مکران-های کمپلکس افیولیتی فنوجپریدوتیت

پور، محمدالیاس مسلم

بری مرتضی خلعت

 دریجعفری، مجید قا

 1390 دومین همایش علوم زمین
دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد آشتیان

بررسی ژئوشیمیایی رسوبات ناحیه جنوب خاور تهران از 

 دیدگاه آلودگی فلزات سنگین

پور، محمدالیاس مسلم

 سارا شهدادی

اولین کنگره تخصصی رسوب 

 شناسی و چینه شناسی ایران
1390 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد مشهد

، روی  (Pb)ررسی میزان و نحوه پراکنش عناصر سرب ب

(Zn)  و کروم(Cr)  در اسکله های شهید بهشتی و شهید

 کالنتری چابهار واقع در جنوب شرق ایران

ابوالقاسم اسدی، 

پور، محمدالیاس مسلم

 صدیق آفرین

دهمین همایش بین المللی سواحل، 

 دریایی بنادر و سازه های
1391 

سازمان بنادر و 

 یرانیکشت

ارزیابی آلودگی فلزات سمی در اطراف کارخانه سیمان 

 خاش، جنوب شرق ایران

پور، محمدالیاس مسلم

سارا شهدادی، راضیه 

 نعیمی

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه 

 ریزی محیط زیست
1391 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد همدان

ارزیابی آلودگی فلزات سمی در اطراف کارخانه سیمان 

 جنوب شرق ایرانخاش، 

پور، محمدالیاس مسلم

سارا شهدادی، راضیه 

 نعیمی

اولین کنفرانس ملی راهکارهای 

دستیابی به توسعه پایدار در بخش 

های کشاورزی،منابع طبیعی و 

 محیط زیست

1391 
پژوهشکده سوانح 

 طبیعی

مهناز اربابی، جعفر  بررسی واگرایی خاک های منطقه محمدآباد سیستان

حمدالیاس رهنماراد، م

هشتمین همایش ملی انجمن زمین 

شناسی مهندسی و محیط زیست 
دانشگاه فردوسی  1392



 مشهد ایران پورمسلم

های اطراف مطالعه آلودگی فلزات سنگین در خاک

های کارخانه سیمان خاش با استفاده از تحلیل مولفه

 اصلی

محمدالیاس مسلم پور، 

سارا شهدادی، راضیه 

 دزهینعیمی، حامد یاراحم

سی و دومین گردهمایی و نخستین 

کنگره بین اللملی تخصصی علوم 

 زمین

1392 

سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معدنی 

 کشور

های ولکانیک زمین شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ

 آباد )چهل کوره(افیولیت نصرت

محمدالیاس مسلم پور، 

مرتضی خلعت بری 

 جعفری

ن سی و دومین گردهمایی و نخستی

کنگره بین اللملی تخصصی علوم 

 زمین

1392 

سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معدنی 

 کشور

ها و رسوبات آبیاری شده با بررسی ژئوشیمیایی خاک

 فاضالب شهری، مطالعه موردی شهر زابل

نجمه عباسی، محمدالیاس 

مسلم پور، کاظم شعبانی 

 گورجی

سی و دومین گردهمایی و نخستین 

لی تخصصی علوم کنگره بین اللم

 زمین

1392 

سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معدنی 

 کشور

های سطحی شهر زاهدان، با بررسی ژئوشیمیایی خاک

 نگرشی ویژه به آلودگی فلزات سنگین

محدثه عباس زاده، 

پور، محمدالیاس مسلم

 کاظم شعبانی گورجی

سی و دومین گردهمایی و نخستین 

کنگره بین اللملی تخصصی علوم 

 مینز

1392 

سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معدنی 

 کشور

های فصلی عبدل بررسی زیست محیطی رسوبات مسیل

 آباد ایرانشهر، با تکیه بر آلودگی فلزات سنگین

بصیراحمد براهویی، 

پور، محمدالیاس مسلم

 رحیم دبیری

سی و دومین گردهمایی و نخستین 

کنگره بین اللملی تخصصی علوم 

 زمین

1392 

زمان زمین شناسی سا

و اکتشافات معدنی 

 کشور

 کلیعناصر کروم، ن یندگیآال لیپراکنش و پتانس یبررس

 هیحصاروئ یتیولیو کبالت در منطقه اف

صفیه رخشانی، 

پور، محمدالیاس مسلم

 حامد یاراحمدزهی

سی و دومین گردهمایی و نخستین 

کنگره بین اللملی تخصصی علوم 

 زمین

1392 

 سازمان زمین شناسی

و اکتشافات معدنی 

 کشور

بررسی میزان و نحوه پراکنش عناصر آرسنکی، نیکل و 

کادمیوم در رسوبات بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری 

 چابهار واقع در جنوب شرق ایران

صدیق آفرین، محمدالیاس 

مسلم پور، ابوالقاسم 

 اسدی، محمد آفرین

سی و دومین گردهمایی و نخستین 

تخصصی علوم کنگره بین اللملی 

 زمین

1392 

سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معدنی 

 کشور

 قرآنی آیات منظر از پمپی شهر آتشفشان رخداد بررسی

 حبیب دبیری، رحیم

 مسلم محمدالیاس مالئی،

 پور

 قرآن المللی بین کنگره نخستین

 «جامعه و انسان» کریم
2013 

 اسالمی آزاد دانشگاه

 مشهد

 وسعه پایدارردپای آب و نقش آن در ت

سارا شهدادی، علی اصغر 

دهواری، محمدالیاس 

 پورمسلم

اولین کنگره آمایش سرزمین در 

هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق 

 ایران

1393 
دانشگاه آزاد اسالمی 

 زاهدان

مدیریت آینده نگر اثرات تخریبی آالینده های حاصل از 

فعالیت کارخانه سیمان سیستان بر زیست بوم جنوب 

 ق ایرانشر

محمدالیاس مسلم پور، 

 بهروز صاحب زاده

کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی 

 و فناوریهای محیط زیست
 دانشگاه تهران 1394

تولیدی کارخانه پنبه نسوز  -اثرات تخریبی معدنکاری

 نهبندان بر زیست بوم جنوب شرق ایران-حاجات

محمدالیاس مسلم پور، 

 بهروز صاحب زاده

لمللی علوم، مهندسی کنفرانس بین ا

 و فناوریهای محیط زیست
 دانشگاه تهران 1394

 معدن محدوده رسوبات در سنگین فلزات آلودگی بررسی

 ترتیبی، استخراج روش از استفاده با فرومد کرومیت

 ایران شرق شمال

 رحیم اطاری، مجید

 محمدابراهیم دبیری،

 پور، ولی فاضل

 پور مسلم محمدالیاس

 زمین لمللیا بین کنگره دومین

 کاربردی شناسی
1394 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 مشهد



 منابع کیفیت بر افیولیتی سنگی واحدهای تاثیر بررسی

 سبزوار غرب شمال) جغتای دشت آب

 رحیم جغتایی، اهلل حجت

 مسلم محمدالیاس دبیری،

 پور

 شناسی زمین ملی همایش ششمین

 محیطی زیست
1394 

 اسالمی آزاد دانشگاه

 اسالمشهر

 پور مسلم محمدالیاس عاشورا قیام سیاسی اهداف و پیامدها واکاوی
 عاشورا تاریخی قیام همایش سومین

 سنت اهل دیدگاه از
1395 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 زاهدان

 

 پایان نامه: -3

 هاي کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره شدهنامهپایان

 مقطع سمت دانشگاه نامهعنوان پایان نام دانشجو ردیف

 معصومه گلپایگانی 1
ای سیاه جنگل )جنوب شرق های پالسر رودخانهمطالعه کانی

 زاهدان(

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 صدیق آفرین 2
های صیادی و تجاری بندر شناسی اسکلهبررسی رسوب

 چابهار با تأکید بر نحوه پراکنش فلزات سنگین

آزاد اسالمی واحد 

 انزاهد
 کارشناسی ارشد استاد راهنما

 نیلوفر اکسیر 3

شناسی در میزان بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژیکی و زمین

فرسایش و رسوبدهی حوضه آبخیز چشمه زیارت با استفاده از 

 GISسامانه 

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 ه لوچان، غرب زاهدانهای پالسر رودخانمطالعه کانی مریم نارویی 4
آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 محمدصادق ریگی الدز 5
ای در منطقه خیرآباد )شمال بررسی رسوبات پالسر رودخانه

 غرب فنوج(

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد راهنما

 علیرضا کاظمی کمک 6
نگین رودخانه چانعلی، های سشناسی و مطالعه کانیرسوب

 شمال غرب بزمان

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد راهنما

7 
زهی شه عبدالغفور بلوچ

 بخش

مطالعه رسوبات پالسری منطقه مسکوتان )جنوب غرب 

 سیستان و بلوچستان(

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 علیرضا شهرکی 8
بادی و تاثیر آن بر سازه های عمرانی و  نقش فرسایش

 انسدادی مرزهای سیستان

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 جمعه تمندانی 9
های رسوبی منطقه طودی در جنوب خاوری بررسی سنگ

 های منگنزآتشفشان تفتان با نگرشی ویژه بر منشاء نهشته

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد اوراستاد مش

 محمدامین میرشهرکی 10
زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد تغذیه مصنوعی 

 گوهرکوه با تاکید بر شناخت مجاری کارستی

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 راضیه نعیمی 11
ی سیمان های اطراف کارخانهبررسی ژئو شیمیایی خاک

 مسائل زیست محیطیخاش با نگرشی ویژه بر 

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد راهنما

 مهناز اربابی 12
بررسی میزان پایداری خاک های موجود بین چاه نیمه های 

 سیستان برای احداث کانال انتقال آب

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور



 بصیراحمد براهویی 13
های فصلی عبدل آباد ی رسوبات مسیلبررسی زیست محیط

 ایرانشهر، با تکیه بر آلودگی فلزات سنگین

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد راهنما

 نیافاطمه عذرا ملک 14
لرزه در شهرستان زابل و ارتباط آن با  نیخطر زم یابیارز

 شهر زابل ییروانگرا لیپتانس

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد مشاور استاد

 امین صالحی مقدم 15
در  ابیمعدن لوار یبازالت یمنشورها یکیژئومکان یها یژگیو

 شهرستان زاهدانشمال 

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 حامد فیروز جهانتیغ 16
شناسی، مورفولوژی و مشناءیابی رسوبات بادی منطقه رسوب

 ق سیستان، ایران(محمد شاه کرم )شر

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 زادهمحدثه عباس 17
های سطحی شهر زاهدان، با نگرشی مطالعه ژئوشیمیایی خاک

 ویژه به آلودگی فلزات سنگین

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد راهنما

 نجمه عباسی 18
و رسوبات آبیاری شده با فاضالب ها بررسی ژئوشیمیایی خاک

 ) مطالعه موردی، شهرستان زابل(

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد راهنما

 صفیه رخشانی 19
ای منطقه افیولیتی حصاروئیه با ژئوشیمی رسوبات آبراهه

 ژه بر آلودگی فلزات سنگیننگرشی وی

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 ناسی ارشدکارش استاد راهنما

 عادل حسینی 20
بررسی ژئومورفولوژی لغزش های دامنه ای تمندان کوه تفتان 

 (GISبا استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 فاطمه نوری شاد 21
پهنه بندی زمین شناسی منطقه زاهدان، به منظور توسعه 

 ناطق خطر سیل، زلزله و روانگراییشهری و شناخت م

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 معصومه قاسمی 22
بررسی اشکال مختلف توده های ماسه بادی و اثرات تخریبی 

 آن بر راههای منطقه سیستان

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 آرزو صابر 23
ی فلزات سنگین در خاک های اطراف سایت توزیع ژئوشیمیای

 دفن زباله شهر زاهدان

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد راهنما

 حجت اهلل جغتایی 24
ارزیابی تاثیر کانه زایی کرومیت بر آلودگی آب و خاک در 

 منطقه جغتای, شمالغرب سبزوار

آزاد اسالمی واحد 

 مشهد
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 مرضیه نهتانی 25
بررسی ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه میرآباد با نگرشی ویژه 

 بر آلودگی فلزات سنگین

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد راهنما

 سمیه رنجوری مقدم 26
بررسی ژئو شیمیایی رسوبات رودخانه حرمک با نگرشی ویژه 

 بر آلودگی فلزات سنگین

 آزاد اسالمی واحد

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد راهنما

 غالمرضا کریمیان 27
مطالعه زمین شناسی زیست محیطی خاک و آب در منطقه 

 افیولیتی نازیل )شمال غرب خاش(

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 راحله شهیکی 28

مکان یابی جایگاه دفن پسماندهای جامد شهری در 

از دیدگاه زمین  GISبا استفاده از نرم افزار  شهرستان چابهار

 شناسی مهندسی

آزاد اسالمی واحد 

 زاهدان
 کارشناسی ارشد استاد مشاور

 

 توانمندیهای رایانه ای



 میزان مهارت عنوان مهارت ردیف

 متوسط خوب عالی
   * Officeمجموعه  1

2 GIS  *  

3 Envi   * 

4 SPSS   * 
5 Global Mapper, Surfer, Corel Draw, Auto CAD   * 

 Igpet, Minpt, Newpet, GCDkit, Petrograph *   

 

 میزان تسلط به زبانهای خارجی
 تدریس تالیف ترجمه سخنرانی درک مطلب نوع زبان ردیف

 عالی خوب متوسط عالی خوب متوسط عالی خوب متوسط عالی خوب متوسط عالی خوب متوسط

   *  *   *    * *   انگلیسی 

 

 سوابق تدریس

سال  مقطع آموزشهای رسمی نام دانشگاه/آموزشگاه/دستگاه نوع آموزشی ردیف

 تدریس
  دکتری ارشد کارشناسی کاردانی  غیررسمی رسمی

 1386از  * * *  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان  * 1

 1393   *  دانشگاه پیام نور زاهدان *  2

3         

 

 ورد عالقه برای تدریس در دوره های کوتاه مدت:زمینه های م

 عنون دوره نوع آموزش ردیف

 بهبود مدیریت تخصصی عمومی
 آنالیز دستگاهی  *  1

 اصول نمونه برداری و تجزیه نمونه های معدنی  *  2

 اصول تهیه نقشه های زمین شناسی معدن  *  3

 ژئوشیمیاییدوره های تجزیه و تحلیل نتایج آنالیزهای   *  4

 اصول پی جویی و اکتشاف کانسارهای فلزی و غیرفلزی  *  

 

 جوایز و افتخارات:
  1385کسب رتبه اول آزمون دکتری تخصصی در سال 
  1395مدیر برجسته پژوهشی در سال 
  1395برگزیده بسیج مهندسین صنعتی استان در سال 
  1396 در سال دانشگاههای آزاد اسالمی کشورمدیر مرکز رشد برتر 
 1396در سال  واحد در گروه علوم پایه پژوهشگر برتر 

 1396در سال در گروه علوم پایه استان  پژوهشگر برتر 

 




