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منطقه ،پروژه کارشناسی دانشگاه بیرجند ( )1382به راهنمایی دکتر محمد حسین زرین کوب و دکتر
سید سعید محمدی
 کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه شهید
بهشتی تهران ()1385
عنوان پایان نامه :محیط رسوبی و دیاژنز سازند آسماری در میدان نفتی اهواز با تاکید بر بخش ماسهسنگی
اهواز ( ،)1385پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم زمین ،به راهنمایی دکتر
محبوبه حسینی برزی و مشاوره دکتر محمد حسین آدابی و مهندس هرمز قالوند
 دکترای تخصصی رشته زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه
فردوسی مشهد ()1392
عنوان رساله :بررسی خاستگاه ،جایگاه تکتونیکی و عملکرد فرایندهای دیاژنتیکی سازند سیلیسی-آواری
زیوه (الیگو-میوسن) در شرق دشت مغان ،شمالغرب ایران ( ،)1392رساله دکتری ،دانشگاه فردوسی
مشهد ،به راهنمایی دکتر سید رضا موسوی حرمی و دکتر عبدالحسین امینی و مشاوره دکتر اسداهلل
محبوبی و مهندس فرزین فرزانه
 عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین  ،دانشگاه صنعتی شاهرود ( 1393تا کنون)
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دروس ارائه شده:
 رسوب شناسی (کارشناسی)
 سنگ شناسی رسوبی (کارشناسی)
 زمین شناسی نفت (کارشناسی)
 محیطهای رسوبی (کارشناسی)
 زمین شناسی ذغال سنگ (کارشناسی)
 خاک شناسی (کارشناسی)
 زمین شناسی کواترنری (کارشناسی ارشد)
 زمین شیمی آلی (کارشناسی ارشد)
عالیق پژوهشی
 خاستگاه رسوبات و سنگهای رسوبی سیلیسی-آواری توسط ژئوشیمی ،نقطهشماری و مطالعه کانی-
های سنگین
 مطالعات کاتدولومینسانس و بافت سطحی دانههای کوارتز و کانیهای سنگین به منظور تعیین
خاستگاه و محیط رسوبی رسوبات و سنگهای رسوبی
 دیاژنز ماسهسنگها و ارتباط دیاژنز با کیفیت مخزنی و خاستگاه ماسهسنگها
 محیط رسوبی نهشتههای مخلوط سیلیسی آواری-کربناته
 ژئوشیمی آلی رسوبات و سنگهای رسوبی

مقاالت ارائه شده در کنفرانسها
 مهدی جعفرزاده ،محبوبه حسینی برزی و هرمز قالوند ( ،)1384بررسی پتروگرافی و تعیین
برخاستگاه زمین ساختی بخش ماسهسنگ اهواز در میدان نفتی اهواز ،بیست و چهارمین گردهمایی
علوم زمین  ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران
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 سید رضا موسوی حرمی ،مهدی جعفرزاده ،عبدالحسین امینی ،اسداهلل محبوبی ( ،)1392کاربرد
کانیهای سنگین در مطالعه برخاستگاه ماسه سنگها ،مطالعه موردی از سازند زیوه در دشت مغان،
شمال غرب ایران ،سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ،بهمن
 ،1392سازمان زمین شناسی شمال شرق ،مشهد
 سیده حلیمه هاشمی عزیزی ،پیمان رضایی ،سید رضا موسوی حرمی ،مهدی جعفرزاده ،مهدی
مسعودی ( ،)1393سنگ چینه نگاری سازند الم از گروه نخلک به سن تولنکین – آنیزین ،ایران
مرکزی ،با تأکید بر بخشهای آواری ،نخستین همایش ملی رسوب شناسی ،اصفهان
 گلشن نقدی پور ،فرج اهلل فردوست ،مهدی جعفرزاده ( ،)1395کانی شناسی ،ساخت و بافت
کانسار مس چاه اسد ،جنوب شرق شاهرود ،بیست و چهارمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی
ایران ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود


گلشن نقدی پور ،فرج اهلل فردوست ،مهدی جعفرزاده ( ،)1395زمین شناسی و پتروگرافی سنگهای
در بر گیرنده کانسار مس چاه عروس جنوب شرق شاهرود ،بیست و چهارمین همایش بلور شناسی و
کانی شناسی ایران ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود

 حلیمه هاشمی عزیزی ،پیمان رضایی ،مهدی جعفرزاده ،رضا موسوی حرمی ( ،)1395مطالعه
خاستگاه سنگ های رسوبی سیلیسی آواری از طریق ژئوشیمی اسپینل کروم دار آواری ،بیست و
چهارمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود
 گلشن نقدی پور ،فرج اهلل فردوست ،مهدی جعفرزاده ،امیر سلیمانی ( ،)1395کانی شناسی ،ساخت
و بافت و الگوی تشکیل کانسار مس چاه عروس جنوب شرق شاهرود ،سی و پنجمین گردهمایی ملی
علوم زمین ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران
 الهام محمودی اقدم ،فرج اهلل فردوست ،مهدی جعفرزاده ( ،)1395پتروگرافی سنگ های در بر
گیرنده و کانی شناسی کانسار مس پارسیان جنوب غرب شاهرود ،سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم
زمین ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران
 حلیمه هاشمی عزیزی ،پیمان رضایی ،مهدی جعفرزاده ( ،)1396تاکید بر اهمیت مطالعه
میکروسکوپی خرده سنگهای آتشفشانی در سنگهای سیلیسی آواری بمنظور بررسی خاستگاه و
تکتونیک قدیمه ،سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران ،تهران
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 جابر پیله کوهی ،مهدی جعفرزاده ،عزیزاهلل طاهری ،افشین زهدی ( ،)1396پتروگرافی دولومیت-
های پرکامبرین پسین (سازند بایندور و قاعده ی سلطانیه) در برش چپقلو ،جنوب شرق زنجان ،بیست
و پنجمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران ،یزد
 سارا پوردیوانبیگی مقدم ،محمد علی صالحی ،مهدی جعفرزاده ،افشین زهدی ( ،)1396بررسی
استروماتولیتهای بخش های دولومیتی سازند بایندوردر برش الگو ،جنوب غرب زنجان ،سی و
ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ،تهران
 سیده مرضیه کعبه ،رحیم باقری ،مهدی جعفرزاده ،محمود ارجمند ( ،)1396هیدروژئوشیمی و نفوذ
آب شور در دشت گیسور ،شرق ایران ،سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی
علوم زمین ،تهران
 مهین زارعی ،سید رضا قوامی ریابی ،مهدی جعفرزاده ( ،)1396ارزیابی ژئوشیمی آلی پتانسیل تولید
سازند داالن بعنوان شیل گازی ،دومین همایش بین المللی نفت گاز و پتروشیمی ،همدان
 نازنین محمودزاده ،فرج اهلل فردوست ،سید رضا قوامی ریابی ،مهدی جعفرزاده ( ،)1397ارزیابی
ویژگیهای ژئوشیمیایی مواد آلی سازند پابده در میادین نفتی دزفول شمالی با استفاده از روش
کروماتوگرافی گازی و گازی-جرمی و مقایسه با راک اول ،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی
اقتصادی ایران ،اصفهان
 عطیه نجیب ،فرج اهلل فردوست ،مهدی جعفرزاده ( ،)1397جایگاه زمین شناسی و کانی شناسی
پالیای حاج علی قلی ،جنوب دامغان ،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ،اصفهان
 سیده مرضیه کعبه ،رحیم باقری ،مهدی جعفرزاده ( ،)1397ارزیابی ریسک آلودگی منابع آب دشت
گیسور ،جنوب خراسان رضوی ،بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ،قم
 هیدروژئوشیمی چشمه های تراورتن ساز آذرشهر ،شمال غرب ایران
 مریم شوقانی مطلق ،فردین موسیوند ،مهدی جعفرزاده ( ،)1397کانی شناسی ،ساخت و بافت و
کنترل کنندههای کانهزایی مس در توالی تخریبی ائوسن الیگوسن ،جنوب فرومد ،شاهرود ،دهمین
همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
 جواد انجردی ،عادل نجف زاده ،مهدی جعفرزاده ( ،)1397ژئوشیمی عناصر کمیاب به عنوان معیاری
در تعیین خاستگاه نهشتههای سیلیسی آواری سازند ایالنقره ،چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی،
زنجان
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 کاربرد اندیس شیمیایی هوازدگی در رسوبات سیلیسی آواری به منظور،)1397( مهدی جعفرزاده



 چهارمین همایش انجمن رسوب،تعیین آب و هوای قدیمه مثال موردی از شیل های کرتاسه کپه داغ
 زنجان،شناسی
 بررسی،)1397(  افشین زهدی، مهدی جعفرزاده، محمد علی صالحی، سارا پوردیوانبیگی مقدم
،مشخصات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی دولومیتهای سازند بایندور در برش الگو جنوب زنجان
 زنجان،چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی
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مقاالت علمی پژوهشی و ISI
 محبوبه حسینی برزی و مهدی جعفرزاده ( ،)1386رخسارههای سنگی ،محیط رسوبی و برخاستگاه
نهشتههای مخلوط سیلیسیآواری-کربناته -تبخیری سازند آسماری در میدان نفتی اهواز با نگرشی بر
مکانیسم های موثر در اختالط ،فصلنامه علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،
دوره  ،16شماره  ،63صفحه .182-164
 محبوبه حسینی برزی ،مهدی جعفرزاده و محمد حسین آدابی ( ،)1387ارتباط جایگاه تکتونیکی با
مدهای آواری و ژئوشیمی عنصری در ماسهسنگها (مثال از سازند آسماری ،بخش ماسهسنگی اهواز)،
فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز ،شماره  ،19قسمت ب ،بهار .1387
 عادل نجفزاده؛ محمد حسین آدابی؛ خسرو خسرو تهرانی ؛ مهدی جعفرزاده ( ،)1388ژئوشیمی و
پتروگرافی نهشتههای ماسه سنگی سازند ایالنقره ،دونین فوقانی آذربایجان در برش ایالنلو و کاربرد آن
در تعیین خاستگاه و جایگاه تکتونیکی آنها ،فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی ومحیط زیست،
سال سوم شماره  ،2تابستان  ،1388صفحه 13
 سیده حلیمه هاشمی عزیزی ،پیمان رضایی ،سید رضا موسوی حرمی ،مهدی جعفرزاده ،مهدی
مسعودی ( ،)1396خاستگاه رسوبات سیلیسی آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس
مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی :ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا ،مجله
پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی ،شماره . 67
 سیده مرضیه کعبه ،رحیم باقری ،مهدی جعفرزاده ،مرتضی مظفری ( ،)1396تخریب کیفی و تغییر
الگوی هیدروژئولوژیکی آبخوان بحرانی گیسور ،خراسان رضوی ،فصلنامه کواترنری ،شماره .4
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 فرج اهلل فردوست ،مهدی جعفرزاده ،حامد زند مقدم ،مریم عابدینی ( ،)1397مقایسه ژئوشیمیایی
ماسه سنگهای سازند پادها در شمال بلوکهای طبس و یزد :کاربردی در جهت تفسیر جغرافیای
دیرینه ،مجله رخساره های رسوبی ،بهار 1397
 جابر پیله کوهی ،مهدی جعفرزاده ،عزیزاهلل طاهری ،افشین زهدی ( ،)1397پتروگرافی ،ژئوشیمی
و سازوکار دولومیتی شدن توالی های پرکامبرین پسین در برش چپقلو ،جنوب شرق زنجان ،مجله
پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی ،شماره ،71
 محمود شرفی ،سید رضا موسوی حرمی ،اسداهلل محبوبی ،مهدی جعفرزاده ( ،)1397پتروگرافی و
ژئوشیمی ماسه سنگهای سازند جیرود در البرز مرکزی؛ کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین
ساختی ،دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی ،شماره .6
 سارا پوردیوانبیگی مقدم ،محمد علی صالحی ،افشین زهدی مهدی جعفرزاده ( ،)1398پتروگرافی و
ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیتهای سازند بایندور در برش نمونه ،جنوبغرب زنجان ،مجله پژوهشهای
چینه نگاری و رسوب شناسی ،شماره .74
 مهدی حسینی ،مهدی جعفرزاده ،عزیزاهلل طاهری ،حامد زند مقدم ( ،)1398پتروگرافی و ژئوشیمی
سنگهای رسوبی سیلیسی آواری سازند پادها در برش خوش ییالق ،البرز شرقی :کاربردی جهت
تحلیل خاستگاه ،مجله پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی ،شماره .75
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:راهنمایی و مشاوره پایان نامهها
:راهنما
 پایان نامه کارشناسی ارشد، مطالعات ژئوشیمیایی نهشتههای کربناته توالی چینهای پرکامبرین پسین
1397 ، دانشگاه صنعتی شاهرود،آقای جابر پیله کوهی
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 بررسی ژئوشیمی آلی متعارف و غیرمتعارف به منظور ارزیابی توان هیدروکربن زایی یکی از میادین
خلیج فارس مرکزی ،پایاننامه کارشناسی ارشد خانم مهین زارعی ،دانشگاه صنعتی شاهرود1397 ،
 بالنئولوژی چشمه تراورتنساز باداب سورت ،استان مازندران ،پایان نامه کارشناسی ارشد خانم کبری
اژدریان ،دانشگاه صنعتی شاهرود1397 ،
 بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی ،نحوه تشکیل و منشأ چشمهها و نهشتههای تراورتنی منطقه آذرشهر،
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهنام ابراهیم زاده ،دانشگاه صنعتی شاهرود1398 ،
 بررسی ژئوشیمیایی سنگهای رسوبی سیلیسیآواری سازند پادها در برش خوش ییالق ،پایان نامه
کارشناسی ارشد آقای مهدی حسینی ،دانشگاه دانشگاه صنعتی شاهرود 1398 ،
 کانیشناسی ،ژئوشیمی و الگوی رخداد کانهزایی مس در توالی آتشفشانی-رسوبی منطقه کاهک
سبزوار ،پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم شوقانی مطلق ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،در حال انجام
 مطالعه ژئوشیمیایی نهشتههای تبخیری حوضه پالیایی حاج علی قلی در جنوب شاهرود ،پایان نامه
کارشناسی ارشد خانم عطیه نجیب ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،در حال انجام
 مطالعه ژئوشیمیایی چشمههای نفتی منطقه لرستان ،تعیین منشا و ارتباط آنها با سنگهای مخزن
میادین نفتی ماله کوه و سرکان ،پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهه شکرانه اقدم ،دانشگاه صنعتی
شاهرود ،در حال انجام
مشاور:
 کانی شناسی ،ژئوشیمی و ژنز کانسار مس جنوب شرق شاهرود ،پایان نامه کارشناسی ارشد خانم
گلشن نقدی پور ،دانشگاه صنعتی شاهرود1396 ،
 ارزیابی و تحلیل هیدروشیمیایی و تخریب کیفی آب زیرزمینی مجاور کفه نمکی جنوب خراسان
رضوی ،پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه کعبه ،دانشگاه صنعتی شاهرود1397 ،
 شرایط ته نشینی ،دیاژنز و خاستگاه نهشتههای گروه نخلک در شمال خاوری نائین ،ایران مرکزی،
رساله دکتری خانم حلیمه هاشمی عزیزی ،دانشگاه هرمزگان1397 ،
 ارزیابی سنگ منشأ پابده در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد خانم
نازنین محمودزاده ،دانشگاه صنعتی شاهرود1397 ،
 کانیشناسی ،ژئوشیمی و الگوی رخداد کانیزایی مس پارسیان شمال غرب طرود ،پایان نامه
کارشناسی ارشد خانم الهام محمودی اقدم ،دانشگاه صنعتی شاهرود1397 ،
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 محیط رسوبی ،خاستگاه و دیاژنز سازند بایندور در برش الگو ،جنوب غرب زنجان ،پایان نامه
کارشناسی ارشد خانم ساراپوردیوانبیگی مقدم ،دانشگاه اصفهان1397 ،
 هیدروژئولوژی کارست و منشأ چشمه تخت سلیمان تکاب ،پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی
عباسپور ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،در حال انجام
ترجمه کتاب:
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بر اساس خصوصیات رنگ آنها انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد 168 ،صفحه.

 مهدی جعفرزاده ،سید رضا موسوی حرمی ( )1396اطلس سنگشناسی با استفاده از تصاویر
میکروسکوپ الکترونی( ، )SEMمرکز نشر پژوهشگاه صنعت نفت 284 ،صفحه.
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