"گزارش عملکرد  40ساله سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور"
مقدمه:
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال  1962میالدی مطابق با  1341هجری شمسی با همکاری
سازمان ملل تاسیس شد .قانون تاسیس این سازمان در  28مرداد  1338از تصویب
مجلسهای ملی و سنا گذشت و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به طور رسمی کار خود را از سال
 1341آغاز کرد .در آن زمان ،نیاز به مطالعات سیستماتیک زمینشناسی و اکتشاف کانیهای ایران و تهیه نقشههای
زمینشناسی کشور بیش از پیش احساس میشد .بنابراین با توجه به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی ایران،
مجوز تاسیس سازمان زمینشناسی صادر شد .این سازمان با گذشت نزدیک به  6دهه از فعالیت و وظایف حاکمیتی
خود در راستای بررسی و انجام مطالعات پایه ،همواره سعی کرده است تا در جهت پیشبرد اهداف ذیل گامی موثر
داشته باشد:
 کمک به ایجاد جامعه ایمن و محیط زیست سالم توسعه زیربناهای اطالعاتی بر اساس رشد فعالیتهای دانایی محور توسعه منابع انسانی وتوانمندیهای فناوری علوم زمین توسعه استانداردهای زمینشناسی در طراحی واجرای طرحهای توسعهای اطالع رسانی فعال در زمینه علوم زمین افزایش توان رقابت کشور در بخش معدن از طریق اکتشاف ذخایر معدنی گسترش ظرفیت اکتشاف مواد معدنی توسعه منابع انسانی وتوانمندیهای فناوری اکتشافی مشارکت در توسعه ناحیهای واشتغالزاییدر شرایط کنونی و پس از گذشت سالیان متمادی از فعالیت این سازمان و همزمان با آغاز به کار دولت دوازدهم و
تغییر نظام مدیریتی سازمانی ،دو هدف اساسی نوین در دستور کار نظام مدیریتی سازمان قرار گرفته است که همانا
تولید و حفظ ثروت ملی و ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی بخش خصوصی است.
در راستای نیل به اهداف اساسی فوقالذکر ،تغییر در سیاستهای مرتبط با نحوه تعامل با بخش خصوصی و
غیردولتی ،ساماندهی وضعیت انتشار دادههای علوم زمین و تولید دادهها و اطالعات مورد نیاز جهت سرمایهگذاری
شفاف بخش خصوصی در راستای کاهش ریسک آن از دیگر اقدامات این سازمان در این بازه زمانی است.

"اقدامات کیفی"
تولید ثروت ملی از طریق:
 .1تولید اطالعات پایه زمینشناسی و اکتشافات مواد معدنی در قالب  380الیه اطالعاتی گوناگون
(دارای رکوردی منحصر بفرد در میان سازمانهای تولیدکننده اطالعات در کشور) برای ایجاد حرکت و
سرمایهگذاری در فعالیتهای معدنی ،زیرساختی و زیست محیطی
 .2تولید دادهها و اطالعاتی با پوشش گسترده ژئوفیزیک هوایی در مناطق اولویتدار کشور با هدف کشف منابع
معدنی در عمق و تحول در بخش اکتشافات معدنی که تا کنون برداشت  550هزار کیلومتر خطی در کشور
و در مناطق اولویت دار به پایان رسیدهاست

 .3فرآوری دادههای اولیه زمینشناسی و اکتشاف با بهرهگیری از دانش روز دنیا و تلفیق اطالعات و تولید
اطلس ملی پتانسیل مواد معدنی ایران و اطلس ملی نقشههای موضوعی زمینشناسی ایران که در بردارنده
بیش از نیم قرن تالش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حوزه تولید اطالعات پایه بوده و
مسیر راه روشنی در انجام فعالیتهای بخش خصوصی و سرمایهگذاران معدنی خواهد بود.
حفظ ثروت ملی از طریق :
 .1مطالعه و پایش مخاطرات طبیعی در کشور از قبیل :زلزله ،سیل ،فرونشست زمین ،خشکسالی و...
 .2مشارکت در پروژه ملی گرد و غبار با هدف شناسایی ،پایش و مهار کانونهای تولید گرد و غبار در کشور و
ارائه اطالعات پایه به مجریان طرح
 .3اجرای پروژه اکتشاف منابع آب های کارستی با هدف کشف ذخایر آبی جدید در کشور به منظور مقابله با
بحران آب و خشکسالی در سطح جوامع
ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی بخش خصوصی پایدار از طریق:
.1

.2

.3

.4

برنامهریز ی و انجام اقدامات اساسی در جهت همکاری ،توانمندسازی ،آموزش و هدایت جامعه متخصصان
زمینشناسی و معدنی کشور در تشکلهای بزرگ اجتماعی مانند کمپین زمینشناسان ایران ،انجمنهای
علمی -دانشجویی زمینشناسی و معدنی و مشارکت ایشان جهت انجام پروژههای تخصصی و هدایتشان به
سمت تشکیل هستههای تخصصی در قالب شرکتهای خصوصی ،مشاور و تعاونیهای-تخصصی
برگزاری نشستهای گوناگون هماندیشی با جامعه مهندسان مشاور ایران ،خانه معدن ایران و نمایندگان
بخش خصوصی با هدف تعیین مسیر همکاری جدید در حوزه تولید اطالعات پایه زمینشناسی و اکتشاف و
همچنین اجرای برنامههای موثر در کشف ذخایر معدنی جدید در کشور
تعریف و اجرای پروژه اکتشاف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور با هدف ایجاد اشتغال کم هزینه و
دارای بازدهی باال در حوزه فرآوری و تراش آنها و ایجاد ارزش افزوده باالی ناشی از آن که این نوع اشتغال
دارای گستردگی محلی و مشارکت اجتماعی باال خواهد بود.
پتانسیل یابی مناطق مستعد ایجاد ژئوپارک در کشور با هدف معرفی مقصد گردشگری از طریق ثبت ملی و
جهانی و همچنین مشارکت جامعه محلی در رونقبخشی به اقتصاد و افزایش دانش عمومی(الزم به ذکر
است این نوع گردشگری با محوریت سازمانهای زمینشناسی در دنیا شناسایی و معرفی میشود).

تهيه نقشههاي زمين شناسي
نقشههای زمین شناسی یکی از مهمترین اطالعات پایه کشور هستند که در کلیه طرحهای عمرانی،
صنعتی ،کشاورزی ،انرژی و زیست محیطی کاربرد دارند .این نقشهها با توجه به نیاز در مقیاسهای
گوناگون تهیه میشوند .که اطالعات الزم جهت انجام اکتشاف مواد معدنی ،مطالعات لرزه خیزی،
تهیه نقشههای پهنهبندی خطر بالیای طبیعی (سیالب و آتشفشانها) ،مطالعات زیست محیطی،
برنامهریزی توسعه شهری ،آبخیز داری ،طرحهای مکان یابی صنعتی و شهری و طرحهای مسیر یابی
جادهها و خطوط انتقال نیرو ،انرژی و آب را در بردارند.

بررسيهاي زمين شناسي مهندسي
پژوهش در زمینة آمایش سرزمین از دیدگاه زیستمحیطی و مخاطرات با توجه به فراوانی بالیای طبیعی از
جمله فرونشست ،سیل ،بهمن ،رانش زمین ،سنگافت و زمینلرزه به منظور کاهش آسیبپذیری جامعه ،عدم
اتالف منابع مالی بر پایه تهیه نقشههای ژئوتکنیکی و سرعت بخشیدن به این پروژهها میباشد که یکی از
فعالیتهای دیگر این سازمان میباشد.
بررسيهاي زمين شناسي دریایي
بررسیهای سیستماتیک فرصتها و چالشهای پیش روی در مناطق ساحلی و پهنههای آبی کشور ،معرفی
مناطق پر خطر جهت توسعة شهرهای ساحلی و ایجاد بستر اطالعاتی مناسب جهت تعیین رژیم حقوقی
دریاها در شمال و جنوب کشور
برداشتهاي زمينشناسي پزشكي
به منظور شناخت کمربند پراکندگی بیماریهای مختلف با توجه به محیطهای زمینشناسی آنها و
برقراری ارتباط و عقد تفاهمنامههای مختلف با مراکز بهداشتی و درمانی کشور و خارج از کشور گسترش
فزایندهای یافته به نحوی که سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان نماینده منطقهای
انجمن بین المللی زمین شناسی پزشکی در سطح کشورهای خاورمیانه گردیده است.
بررسي در حوزه اکتشاف منابع معدني
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور از ابتدای فعالیت خود مطالعه و بررسی در خصوص کشف
ذخایر معدنی و به کارگیری روشهای زمینشناسی در انجام این مطالعات را در دستور کار خود قرار داده
است .اما از سال  ،1377طبق مصوبه شورای عالی اداری ،وظیفه اکتشاف ذخایر معدنی بطور رسمی به این
سازمان واگذار شد و از آن زمان به بعد با ایجاد ساختار و بهرهگیری از توان متخصصان در زمینه اکتشاف
ذخایر معدنی ،بومی سازی و استفاده از ظرفیتهای داخلی در حوزه مطالعات ،تجهیزات و روشهای نوین
توانسته است گامهای موثری در انجام این مطالعات بردارد .در حال حاضر انجام فرآیندهای نوین مانند
اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی ،اکتشاف عمقی ذخایر معدنی ،اکتشاف عناصر نادر خاکی ،اکتشاف ذخایر
استراتژیک و هیدروژئوشیمی از جمله دستاوردهای سازمان طی سالیان اخیر است که در ادامه به کمیت و
کیفیت آن اشاره شده است.

"توسعة زیرساختها و اقدامات کمی"
(تولید اطالعات پایه زمینشناسی و اکتشافی مورد نیاز مطالعات زیرساختی ،عمرانی و معدنی در کشور)
 آمار تهيه نقشه هاي زمين شناسي کاربردي

نام نقشه

مقياس

تعداد برگه تهيه شده از
سال  1357تا 1397

نقشه ژئوشیمی رسوبی -توزیع ژئوشیمیایی  34عنصر در رسوبات بستر دریاها و دریاچه ها

()1:100،000

700

نقشه زمین شناسی

()1:25،000

277

نقشه ژئوشیمی رسوبی -توزیع مواد آلی در رسوبات بستر دریاها و دریاچه ها

()1:100،000

169

نقشه زمین شناسی

()1:100،000

407

نقشه رسوب شناسی -توزیع تیپ رسوبات بستر دریاها و دریاچه ها

منطقه ای

110

نقشه شیمی آب -توزیع ده پارامتر فیزیکو شیمیایی براساس اندازه گیری های برجا ()CTD

منطقه ای

100

()1:100،000

59

منطقه ای

53

نقشه رسوب شناسی -پراکنش اندازه ذرات (گراول ،ماسه ،سیلت ،رس) در بستر دریاها و دریاچهها

()1:100،000

46

نقشه زمین ریخت شناسی مهندسی زیست محیطی

()1:50،000

30

نقشه زمین شناسی مهندسی کاربردی و زیست محیطی

()1:50،000

30

نقشه آب زمین شناسی

()1:50،000

30

نقشه زمین شناسی مهندسی کاربردی

()1:50،000

30

نقشه لرزه زمین ساخت

()1:250،000

23

نقشه زمین ریخت شناسی سرزمین های ساحلی

()1:100،000

23

نقشه ژئوشیمی رسوبی-پراکنش پارامتر  2Sدر رسوبات بستر دریاها ودریاچه ها
نقشه شیمی آب -توزیع ژئوشیمیایی  18عنصر در سه تراز سطحی ،میانی و عمقی

نقشههای زمین شناسی موضوعی (زمینشناسی ،ناهنجاریهای مغناطیسی ،سنگهایی ماگمایی ایران،
ماگماتیک ایران ،تکتونیک ایران ،اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی ایران ،نقشه مقدماتی توزیع معادن و
پراکندگی رسهای ایران ،خطوارههای مغناطیسی ،متامورفیک ایران ،خطوارههای تکتونیکی ،زمینشناسی
ایران ،خطر ملی زلزله ،پتانسیل منابع آب کارستی کشور ،خطر سیالب ایران ،گسلهای مغناطیسی بنیادی،
تکتونواستراتیگرافی خاور ایران ،سایزموتکتونیک ایران و آبهای معدنی و گرم ایران گسل،
ت کتوننواتراتیگرافی ،لرزه زمین ساخت ،پهنه بندی زمین لغزش ،سیالب ،فرونشست ،ریزگرد و منابع آب
کارستی)

ملی

29

()1:25000

4

نقشه زمین شناسی

()1:250،000

96

نقشه زمین شناسی اقتصادی

()1:25،000

2

نقشه زمین شناسی دره جاجرود سفلی و الر

()1:50،000

1

نقشه زمین شناسی مهندسی کاربردی

 نقشههاي بين المللي
مقياس

سال توليد

تهیه نقشه کواترنری خاورمیانه

1:5.000.000

1391

نقشه ساختاری و کنیماتیک دنیا

1:50،000،000

2006

نقشه زمینشناسی خاورمیانه

1:5،000،000

1389

نقشه تکتونیک خاورمیانه

1:5،000،000

1371

نقشه متالوژنی خاورمیانه

1:5،000،000

1388

نقشه سایزموتکتونیک خاورمیانه

1:5،000،000

1372

نقشه سایزموتکتونیک ایران افغانستان پاکستان

1:5،000،000

1992

نقشه کواترنری خاورمیانه

1:5.000.000

1391

نقشه پراکندگی مواد معدنی کشورهای عضو اکو

((1:2،500،000

1390

نقشه لرزه خیزی کشورهای عضو اکو

((1:5،000،000

1394

نقشه لرزه زمین ساخت کشورهای عضو اکو

((1:5،000،000

1394

نقشه خطر ریسک زمین لرزه کشورهای عضو اکو

((1:5،000،000

1394

عکس نقشه ماهواره ای تاجیکستان

((1:5،000،000

1385

نقشه زمین شناسی تاجیکستان

((1:5،000،000

1385

نقشه های پراکندگی مواد معدنی تاجیکستان

((1:1،000،000

1386

نقشه زمین شناسی ونزوئال

1:100.000

1386

اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای ونزوئال

1:100.000

1386

نام نقشه

 نقشههاي ژئوشيميایي و هيدروژئوشيميایي اکتشافي
نام نقشه
نقشه ناهنجاریهای ژئوشیمیایی ()1:100،000

مقياس

تعداد برگه تهيه شده
از سال 1357تا 1397

()1:1،000،000

331

()1:100،000

157

()1:1،000،000

112

نقشه ناهنجاریهای ژئوشیمیایی ()1:25،000

()1:25،000

102

نقشه بلگ ()1:100،000

()1:100،000

43

()1:1،000،000

26

نقشه آنومالی های هیدروژئوشیمی

استانی

12

نقشه پراکندگی مواد معدنی ایران

()1:1،000،000

1

نقشه زمین شناسی اقتصادی ()1:100،000
نقشه ناهنجاریهای ژئوشیمیایی ( )1:100،000بازنگری مجدد

نقشه پراکندگی مواد معدنی (26عنصر استراتژیک)

"طرحهای مهم بهرهبرداری شده"
برداشت و تفسير اطالعات پایه ژئوفيزیک هوایي و زميني با قدرت تفكيک باال
 ژئوفيزیک هوایي
پروژه هاي ژئوفيزیک هوایي اجرا شده توسط سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
منطقه برداشت

کيلومتر خطي

مساحت (کيلومتر مربع)

فاصله خطوط پرواز (متر)

سال برداشت

دامغان

4600

1176

200-400

1381-1382

خوسف

16630

3326

200

1382-1383

بزمان

20105

7450

400

1383-1384

جیرفت

17265

4316

250

1384-1385

آلوت

9471

1820

200

1383

جلفا

6320

3900

500

1385

سنگان

50000

9400

250

1388-1393

یزد

48100

5750

250

1388-1393

فارس

29989

7006

250

1390

هرمزگان

41700

3527

100

1391-1392

انارک

9557

4347.5

500

1393

دریاچه ارومیه

3050

11000

4000

1393

قم

17600

4000

250

1394

اسکو

40500

24500

250

1394

شاهرود  -هواپیما

37300

8478

250

هواپیما 1394-

بیرجند

91025

20700

250

1394-1395

شاهرود-بالگرد

12664

2900

250

1395

خراسان شمالی

12000

2900

250

1396

کردستان

14050

2600

200

1397

مرکزی

65000

14770

250

1397

مجموع کل

546926

143866.5

--

--

 ميزان پوشش ژئوفيزیک هوایي
پروژه
ژئوفیزیک هوایی

کيلومتر خطي

مساحت (کيلومتر مربع)

درصد مساحت از کل کشور

546926

143866.5

8.73

 ژئوفيزیک زميني
تعداد پروژه

بازه زماني

عنوان
پروژه به روش IP & RS

64

 80تا 90

پروژه به روش RS

13

 80تا 91

پروژه به روش Mag

9

 80تا 91

پروژه به روش GPR

8

 84تا 91

پروژه به روش Mag&IP&RS

5

80تا 89

پروژه به روش  Gravimetry RSو RS &PMR

2

 86تا 88

پروژه به روش Mag & Grav

2

 83تا 87

 اکتشافات عمقي و تفضيلي
استان

اصفهان
خراسان رضوی
خراسان رضوی
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
کردستان
استان
کردستان
مرکزی

شماره و تاریخ
گواهي کشف

104/33338
90/7/25
4/11510
1987/02/10
4/10802
83/1/26
118/13232
81/9/23
123/7966
1987/03/08
15140
1990/07/07
150/9353
1990/05/02
شماره و تاریخ
گواهی کشف
150/9354
1990/05/03
102/22651

نوع ماده معدني

نام محدوده (معدن)

سنگ معدن چاه پلنگ
شمالی

سنگ آهن ( هماتیت و مگنتیت)

طالی طرقبه

کانسنگ طالدار (اکسیدی و سولفوری )

طالی ارغش

کانسنگ طالدار (اکسیدی و سولفوری )

پتاس سنگی ایلجاق

پتاس سنگی

طالی معلمان

کانسنگ طالدار

طالی چاه نلی بزمان

کانسنگ طالدار

طالی قلقله

کانسنگ طالدار (اکسیدی و سولفوری )

نام محدوده (معدن)

نوع ماده معدنی

طالی قبغلوجه

کانسنگ طالدار (اکسیدی و سولفوری )

سولفات سدیم دریاجه میقان

سولفات سدیم

1985/10/02
هرمزگان
هرمزگان
هرمزگان
یزد
یزد

هرمزگان

13/14882
88/7/27
13/25704
86/12/19
13/27237
88/12/26

پتاس سنگی پل

پتاس نمکی

مس شیخ عالی

کانسنگ مس سولفیدی

مس احمد آباد

کانسنگ مس سولفیدی

7351

مونازیت مروست

89/2/23

( بخش خاوری)

48220

مونازیت مروست

86/12/28

(بخش باختری )

13/29258
92/8/14

پتاس سنگی پل غربی

پالسر مونازیت دار
پالسر مونازیت دار

پتاس سنگی

 پروژههاي اکتشافي
نام پروژه

سال انجام

طرح اکتشاف آلونیت

1358

تهیه نقشه های  1:100.000بخشی از ایران مرکزی پروژه منطقه ای

1358

اکتشاف تفصیلی فسفات آذرین در اسفوردی بافق

1359

پروژه منطقه ای تهیه نقشه های  1:100.000مکران

1360

اکتشاف طالی موته و طرح آهن سنگان

1360

اکتشاف ذخایر فسفات تیپ اسفوردی در منطقه بافق

1360

طرح اکتشاف سراسری فسفات ایران

1361

اکتشاف مواد اولیه مصالح ساختمانی در استان کردستان

1361

اکتشاف مواد اولیه مصالح ساختمانی در غرب استان کرمانشاه

1361

آغاز طرح اکتشاف منیزیت

1362

آغاز طرح اکتشاف بوکسیت

1362

اکتشاف مواد اولیه مصالح ساختمانی در استان کهگیلویه و بویر احمد

1362

طرح اکتشاف آنتیموان

1364

طرح اکتشاف امالح تبخیری

1365

طرح اکتشاف تیتانیوم و کشف معدن تیتانیوم کهنوج

1365

طرح اکتشاف کبالت

1365

طرح اکتشاف سلستین

1365

طرح کانه آرایی و مطالعات فنی و اقتصادی فسفات اسفوردی

1365

طرح اکتشاف مواد معدنی دگرگون

1366

طرح اکتشاف آزبست

1366

طرح اکتشاف منگنز

1366

طرح اکتشاف مواد اولیه سیمان و مواد قرضه

1367

طرح اکتشاف سراسری طال و کشف طالی زرشوران

1368

طرح اکتشاف نفلین سینیت

1368

شناسایی و اکتشاف منیزی تهای خراسان جنوبی واگذاری به بخش خصوصی

1369

شناسایی و اکتشاف طالی آقدره و واگذاری به بخش خصوصی

1369

طرح اکتشاف تنگستن

1370

طرح پی جویی مواد معدنی

1372

اجرای طرح اکتشاف مواد معدنی بر روی متامورفهای ایران

1373

عملیات اجرائی اکتشاف به روش تلفیق الی ههای اطالعاتی و تعیین نواحی امیدبخش معدنی در ورقه شهربابک
در استان کرمان

1374

کشف اولین ذخیره مس پورفیری پنهان در ناحیه چاه فیروزه )کهتوکرا ( شهربابک با روش تلفیق الیه های
اطالعاتی

1374

اجرای طرح اکتشافات سراسری ذخایر معدنی

1376

طرح اکتشاف کانی های پلی متال

1377

پروژه منطقه ای تهیه نقشه های  1:100.000منطقه سبزوار

1377

طرح اکتشاف سراسری فسفات آذرین

1378

طرح اکتشافات خراسان جنوبی (از مجموعه طرح های رهبری)

1379

شناسایی و اکتشاف مس و طالی کالکافی اصفهان و واگذاری به بخش خصوصی

1380

اجرای پروژه شناسایی مناطق امیدبخش مواد معدنی در قالب بیست زون پرپتانسیل کشور با مساحت تقریبی
 450.000کیلومتر مربع در بازه زمانی  4سال برای اولین بار به روش تلفیق و مدلسازی الیه های اطالعاتی
زمین شناسی ،ژئوشیمی ،معدنی ،ماهواره ای و ژئوفیزیک هوایی در سیستم اطالعات جغرافیایی

1380

اکتشاف سیستماتیک طال در کشور

1380

انجام برداشتهای زمین شناسی و ژئوشیمیایی در مقیاس 1:100.000

1380

بررسی های پارینه لرزه شناسی بر روی گسله شمال تهران ،طالقان ،فیروزکوه و شهرری

1380

انجام پروژه های اکتشافات موضوعی طال ،سرب ،روی ،مس ،آهن ،تنگستن ،مونازیت ،قلع و ...

1380

اولین برداشت داده های مغناطیس سنجی ،الکترومغناطیس و رادیومتری در
منطقه معلمان استان سمنان و با همکاری شرکت کانادایی Fugro

1381

انعقاد تفاهم نامه با شرکت  BHPاسترالیا به منظور بررسی ذخایر مس پورفیری در کمربند ارومیه  -دختر

1381

شناسایی و اکتشاف مس قره دره آذربایجان شرقی و واگذاری به بخش خصوصی

1382

برداشت داد ه های فراطیفی هوایی به منظور بررسی های اکتشافی با کشور استرالیا

1382

بررسی های زمین شناسی مهندسی ،زیست محیطی و مخاطرات زمین شناختی در مناطق مختلف کشور

1382

پروژه )Middle East Basin Evolution (MEBE

1382

شناسایی و اکتشاف طالی زرترشت کرمان و واگذاری به بخش خصوصی

1383

بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست برای اولین بار در دشت ورامین استان تهران

1383

آغاز تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی در مقیاس 1:25000

1383

اجرای طرح تلفیق الی ههای اطالعاتی و معرفی مناطق امید بخش معدنی کشور

1383

طر حهای فرونشست

1383

طرح تدوین استراتژی اکتشاف

1383

فعالیت اکتشافات ژئوفیزیک هوایی

1383

شناسایی و اکتشاف پتاس ایلجاق زنجان و واگذاری به ایمیدرو

1384

شناسایی و اکتشاف پتاس خور و بیابانک اصفهان و واگذاری به ایمیدرو

1384

زون های اکتشافی بیست گانه مرحله دوم در  125برگه  1:100.000زمین شناسی و آغاز عملیات اجرائی آن

1384

بررسی های زمین شناسی پزشکی به منظور شناخت کمربندهای پراکندگی بیماری های مختلف با توجه به
محیطهای زمین شناسی

1384

شناسایی و اکتشاف طالی ارغش  2و واگذاری به بخش خصوصی

1385

شناسایی و اکتشاف طالی گندی سمنان و واگذاری به بخش خصوصی

1385

پروژه زمین شناسی دریای عمان در چهار الیه اطالعاتی

1385

شناسایی و اکتشاف آنتیموان سفیدابه سیستان و بلوچستان و واگذاری به ایمیدرو

1385

شناسایی و اکتشاف طالی نقدوز و صفی خانلو آذربایجان شرقی و واگذاری به بخش خصوصی

1386

شناسایی و اکتشاف طالی باریکا کردستان و واگذاری به بخش خصوصی

1386

طرح اکتشاف اورانیوم رسوبی

1386

اکتشاف مولیبدن احمدآباد یزد و واگذاری به بخش خصوصی

1387

اکتشاف آهن ،فسفات و عناصر نادر خاکی گزستان یزد و واگذاری به ایمیدرو

1387

اکتشاف پتاس سنگی پهل هرمزگان و واگذاری به بخش خصوصی

1387

اکتشاف گارنت ده سلم خراسان جنوبی و واگذاری به بخش خصوصی

1387

پروژ ه های اکتشافی بر روی ذخایر طال در مرحله عمومی و تفصیلی

1387

پروژ ه های اکتشافی بر روی نواحی امیدبخش پلی متال در مرحله اکتشاف عمومی

1387

پروژ ه های اکتشافی بر روی کمربندهای متالوژنی سرب و روی ایران

1387

پروژ ه های اکتشافی بر روی ذخایر فسفات آذرین ،رسوبی و بوکسیت

1387

پروژ ه های اکتشافی بر روی سنگها و کانیهای نیمه قیمتی و مصالح ساختمانی

1387

پروژه اکتشافی ژئوفیزیک زمینی بر روی نواحی امیدبخش یددار در استان گرگان

1387

عملیات حفاری مغزه گیری بر روی نواحی امیدبخش طال و مس دار ایران

1387

اکتشاف مس و طالی مسجدداغی آذربایجان شرقی و واگذاری به شرکت ملی مس

1388

اکتشاف آهن و منگنز چاه پلنگ اصفهان و واگذاری به بخش خصوصی

1388

اکتشاف آهن صاحب کردستان و واگذاری به بخش خصوصی

1388

اکتشاف مس چاه کلب و واگذاری به بخش خصوصی

1388

اکتشاف مس چاه زاغو و واگذاری به بخش خصوصی

1388

اکتشاف سیلیس پریونیس و آهن سلیمان و آهن رنگریزان و آهن دره زیارت کردستان و واگذاری به بخش
خصوصی

1388

اکتشاف مس و طالی کرور کرمان و واگذاری به شرکت ملی مس

1388

شروع پروژه مکران

1388

اکتشاف مس شیخ عالی هرمزگان و واگذاری به بخش خصوصی

1389

اکتشاف تیتانیوم قره آغاج آذربایجان شرقی و واگذاری به بخش خصوصی

1389

اکتشاف طالی سیاه جنگل سیستان و بلوچستان و واگذاری به ایمیدرو

1389

اکتشاف مس انجرد آذربایجان شرقی و واگذاری به بخش خصوصی

1389

اکتشاف مولیبدن سیه کمر و واگذاری به بخش خصوصی

1390

شناسایی و اکتشاف دولومیت المرد فارس

1390

اکتشاف طالی سنیدو

1390

اکتشاف آستامال آذربایجان شرقی

1390

اکتشاف طالی طرقبه

1392

اکتشاف طالی سوسنوار سمنان

1392

اکتشاف طالی بردسکن خراسان جنوبی

1392

اکتشاف نیترات سیراب کهگیلویه و بویراحمد

1392

اکتشاف طالی قلقله ،قبغلوچه و کرویان کردستان

1392

اکتشاف طالی چشمه زرد

1392

طرح استحصال امالح اقتصادی دریاچه ارومیه

1392

طرح اکتشاف سنگان

1392

اکتشاف طال و آنتیموان حسن آباد

1392

اکتشاف طالی زایلیک و ساری الز آذربایجان شرقی

1392

اکتشاف پتاس پهل شرقی و گرمی شیخ

1392

طرح شناسایی محیطهای پتانسیل دار مواد معدنی کشور در مقیاس 1:100.000

1394

طرح اکتشاف عناصر نادر خاکی در کشور

1394

طرح پتانسیل یابی منابع آب کارستی ایران

1394

طرح ملی گرد و غبار ،شناسایی کانو نها ،اولویت بندی کانو نها جهت برنامه مهار

1394

طرح مطالعه ساختار پوسته و گوشته باالیی فالت ایران با همکاری چین

1394

شناسایی و اکتشاف شورابه پزم چابهار سیستان و بلوچستان و واگذاری به شرکت تهیه و تولید

1395

اکتشاف طالی هیرد (شماره  3 ،2 ،1و  )4خراسان جنوبی و واگذاری به شرکت تهیه و تولید

1395

طرح اکتشاف سراسری روی

1395

طرح اکتشاف سراسری لیتیوم

1395

طرح صادرات و واردات مواد معدنی

1395

طرح تهیه اطلس ژئوشیمی سراسری

1395

طرح ملی پهنه های اکتشافی

1395

نقشه احتمال خطر فرونشست زمین در آبخوا نهای آبرفتی ایران

1395

شناسایی و اکتشاف طالی خونیک در خراسان جنوبی و واگذاری به بخش خصوصی

1396

شناسایی و اکتشاف طال ،آهن ،مس و روی عشوند همدان و واگذاری به شرکت تهیه و تولید

1396

شناسایی و اکتشاف آهن در ندوشن یزد و واگذاری به شرکت تهیه و تولید

1396

شناسایی و اکتشاف طالی بزمان  2و  3در سیستان و بلوچستان و واگذاری به شرکت تهیه و تولید

1396

شناسایی و اکتشاف آنتیموان ،طال ،سرب و روی شوراب و واگذاری به شرکت تهیه و تولید

1396

شناسایی و اکتشاف سه محدوده ید گلستان و واگذاری به بخش خصوصی

1396

آغاز پروژه پتانسیل یابی معدنی کرومیت

1396

برداشت های Electromagnetic

1396

تدقیق گسل های  5کالنشهر تهران ،کرج ،مشهد ،تبریز و کرمان و تعیین نرخ لغزش و میزان جا به جایی گسله
های بنیادی

1396

 پروژههاي ژئومتيكس
نام پروژه

سال انجام

مقياس

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه  1/100000حنا با
بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی ()GIS

1379

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه  1/100000جبال
بارز با بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی ()GIS

1379

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه  1/100000سبزواران
با بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی ()GIS

1379

1/100000

گزارش و نقشههای پتانسیل مواد معدنی و گستره برگه بردسیر با
مقیاس 1/100000با بهرهگیری از سامانه اطالعات جغرافیایی GIS

1379

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه  1/100000پاریز با
بهرهگیری از سامانه اطالعات جغرافیایی )GIS

1379

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه  1/100000کاشان با
بهرهگیری از سامانه اطالعات جغرافیایی ()GIS

1379

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه 1/100000
رفسنجان  1با بهرهگیری از سامانه اطالعات جغرافیایی ()GIS

1379

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه جیان با مقیاس
 1/100000با بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی ()GIS

1379

1/100000

سامانه فراگیر مدیریت اطالعات مکانی GDMS

1389

گزارش بررسیهای اکتشافات سیستماتیک ناحیهای و شناسایی نواحی امیدبخش
معدنی در زون بافق -پشتبادام با استفاده از پردازش ،تلفیق و مدلسازی اطالعات
زمینشناسی و ژئوفیزیک هوایی

1383

گزارش بررسیهای اکتشافات سیستماتیک ناحیهای و شناسایی نواحی امیدبخش
اسفندقه -دولتآباد با استفاده از پردازش ،تلفیق و مدلسازی
معدنی در زون

1383

گزارش بررسیهای اکتشافات سیستماتیک ناحیهای و پتانسیل نواحی امیدبخش در
زون فردوس -خوسف با استفاده از پردازش ،تلفیق و مدلسازی اطالعات
زمینشناسی ،ماهوارهای ،ژئوشیمیایی و ژئوفیزیک

1383

گزارش بررسیهای اکتشافات سیستماتیک ناحیهای و شناسایی نواحی امیدبخش
معدنی در زون طارم با استفاده از پردازش ،تلفیق و مدلسازی اطالعات
زمینشناسی

1383

گزارش بررسیهای اکتشافات سیستماتیک ناحیهای و شناسایی نواحی امیدبخش
گزیک -آهنگران با استفاده از پردازش ،تلفیق و مدلسازی
معدنی در زون
اطالعات زمینشناسی ،ماهوارهای ،ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی

1383

گزارش بررسیهای اکتشافات سیستماتیک ناحیهای و پتانسیل نواحی امیدبخش در
زون چالوس -گرگان با استفاده از پردازش ،تلفیق و مدلسازی اطالعات
زمینشناسی ،ماهوارهای ،ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی

1383

گزارش بررسیهای اکتشافات سیستماتیک ناحیهای و شناسایی نواحی امیدبخش
در زون کرج -دماوند با استفاده از پردازش ،تلفیق و مدلسازی اطالعات
زمینشناسی ،ماهوارهای ،ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی

1383

گزارش بررسیهای اکتشافات سیستماتیک ناحیهای و شناسایی نواحی امیدبخش
سنندج -مالیر با استفاده از پردازش ،تلفیق و مدلسازی
معدنی در زون
اطالعات زمینشناسی ،ماهوارهای ،ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی

1384

گزارش بررسیهای سیستماتیک ناحیهای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در
زون تالش :با استفاده از پردازش به تلفیق و مدلسازی اطالعات زمینشناسی،
ماهوارهای ،ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی

1385

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه سقز با
مقیاس 1/100000با بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی GIS

1376

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه ایرانخواه (چاپان) با
مقیاس  1/100000با بهرهگیری از سامانه اطالعات جغرافیایی GIS

1377

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گسترده برگه تخت سلیمان با
مقیاس 1/100000با بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی ()GIS

1377

1/100000

گزارش بررسی زمینی محدودههای تعیین شده با ژئوفیزیک هوایی بر روی
 1/100000چاپان
نقشههای زمینشناسی

1378

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه سلطانآباد با
مقیاس 1/100000با بهرهگیری از سامانه اطالعات جغرافیایی()GIS

1377

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه 1/100000چهارگنبد
با بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی GIS

1377

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه 1/100000رفسنجان
 IIبا بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی GIS

1377

1/100000

نگاهی به وضعیت اکتشاف طال در ایران

1379

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه تسوج با مقیاس
 1/100000با بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی

1379

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گسترده برگه حلب با مقیاس
 1/100000با بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی ()GIS

1379

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه  1/100000تیژتیژ با
بهرهگیری از سامانه اطالعات جغرافیایی GIS

1379

1/100000

تهیه نقشههای پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه 1/100000ساردوییه با
بهرهگیری از سامانه اطالعات جغرافیایی ()GIS

1377

1/100000

پروژه اکتشاف سیستماتیک در کمربند ارومیه -دختر :گزارش و نقشههای پتانسیل
مواد معدنی در محدوده شش برگه شهر بابک ،بردسیر ،چهارگنبد ،پاریز ،رفسنجان
 1و  2با بهرهگیری از سامانه اطالعات جغرافیایی ()GIS

1377

تهیه نقشه مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه  1/100000نکیسان با
بهرهگیری از سامانههایاطالعات جغرافیایی ()GIS
تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه  1/100000باینچوب
با بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی ()GIS

1379

1/100000

پیوست تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی (فلزی) در گستره برگه تسوج
با مقیاس  1/100000با بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی ()GIS

1380

1/100000

تهیه نقشههای مقدماتی پتانسیل مواد معدنی در گستره برگه قره ضیاءالدین با
مقیاس  1/100000با بهرهگیری از سامانههای اطالعات جغرافیایی

1380

1/100000

بسته فراگیر اطالعات مکانی زمینشناسی ،اکتشافی استان زنجان

1391

بررسی مقدماتی پتانسیلهای مس و طال در زون  2اکتشافی (شمال و شمال باختر
ایران) مقیاس 1:250000

1377

1:250000

بررسی مقدماتی پتانسیلهای مس و طال در زون  3اکتشافی (شمال باختر ایران)
مقیاس 1:250000

1378

گزارش بررسیهای اکتشافات سیستماتیک ناحیهای و شناسایی نواحی امیدبخش
در زون مریوان -مهاباد

1382

گزارش و نقشههای پتانسیل مواد معدنی در گسترش برگه طرق با مقیاس
 1/100000با بهرهگیری از سامانه اطالعات جغرافیایی

1378

گزارش بررسی کانسارهای مس رسوبی در منطقه راور ،کرمان

1387

شناسنامه معدنی ( 41محدوده)،

1391

بررسی و تفکیک ژئوشیمیایی فازهای ماگمایی در محور اردستان ،اراک

1389

نگاهی به کانسارهای طالی پهنه سنندج -سیرجان و کمربند ماگمایی ارومیه-
دختر

1390

شناسنامه معدنی ( 40محدوده)

1390

مدلهای استاندارد جهانی تیپبندی کانسارهای طال

1388
تا 1390

مدلهای استاندارد جهانی تیپبندی کانسارهای طال

1388تا 1390

پردازش دادههای ابرطیفی

 1385تا 1390

بررسیهای دورسنجی در استان زنجان

1391

مطالعات دورسنجی و شناسایی مناطق پتانسیلدار کانیزایی فلزی در استان کرمان
با استفاده از تصاویر ASTER

1389

اطلس موضوعی  1:250000ایران

1390

مطالعات دورسنجی در استان کرمانشاه بر اساس دادههای ASTER

1390

مدلسازی و اکتشاف سولفید تودهای در ایران

1390

بررسی ساختاری و دگرسانی در محدوده طالی نخیله با استفاده از تصاویر
ماهوارهای

1390

مدلسازی اکتشافی ذخایر طال

1388

1:250000

1/100000

1:250000

بررسی ساختاری و اکتشاف مواد معدنی در برگه یکصدهزارم نوبران

1389

طرح اکتشافات معدنی در استان یزد

1389

InSAR mapping and modelling of an active Iranian salt
extrusion

1390

بررسی زمینلغزش منطقه قرهچای ،شمال شرق ایران با استفاده از تصاویر  SARو
روشهای GIS

1387

بررسیهای دورسنجی در زون جنوب خراسان

1383

بررسیهای دورسنجی در زون اکتشافی خوی -اشنویه

1382

1/100000

 آزمایشگاه

تأسیس آزمایشگاه زمین شناسی پزشکی به منظور بررسی عوامل زمین شناسی در ارتباط با
سالمت موجودات زنده درکشور

1386

تأسیس آزمایشگاه  BLEGبرای عیار سنجی نمونه های طال برای اولین بار در کشور

1386

تأسیس بزرگترین آزمایشگاه مرجع علوم زمین کشور در مرکز پژوهشهای کاربردی کرج

1386

مرکز گوهرشناسی و گوهرتراشی در مرکز پژوهشهای کاربردی

1387

تاسیس آزمایشگا ههای انداز ه گیری به روش  BLEGدر مرکز کرمان و کرج

1387

تأسیس مرکز پشتیبانی و پروازی بالگرد در مرکز پژوه شهای کاربردی

1388

راه اندازی آزمایشگاه ICP-MS

1389

"اقتصاد مقاومتي"
برنامه توسعه فعالیتهای اکتشافی که در گذشته با مسئولیت معاونت معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام میشدهاست
از آذر ماه  1396در ذیل برنامه های اقتصاد مقاومتی آن وزارتخانه به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور واگذار
شد که این برنامه با  6پروژه به شرح جدول ذیل فعال و در حال اجرا است.

برنامه توسعه فعالیت های اکتشافی
ردیف

نام پروژه

1

نقشه هاي زمين شناسي کاربردي

2

اکتشاف سراسري عناصر نادرخاکي در ایران

3

پتانسيل یابي آبهاي کارستي کشور

هدف کمی
1396-1400
واحد سنجه  :تعداد نقشه
58 :1396
59 :1397
 65 :1398پيشبيني
 65 :1399پيشبيني
 66 :1400پيشبيني
واحد سنجه  :کيلومتر مربع
254 :1395
127 :1396
195 :1397
 195 :1398پيشبيني
 195 :1399پيشبيني
واحد سنجه  :تعداد نقشه
6 :1396
3 :1397
 3 :1398پيشبيني
 6 :1399پيشبيني
 6 :1400پيشبيني
واحد سنجه  :کيلومتر خطي

برداشت داده هاي ژئوفيزیک هوایي جهت
4

شناسایي ذخایر پنهان و توليد اطالعات پایه
اکتشافي

37000 :1396
53000 :1397
 60000 :1398پيشبيني
 70000 :1399پيشبيني
 75000 :1400پيشبيني
واحد سنجه  :درصد

شناسایي ویژگي هاي فيزیكي و شيميایي و
5

سایر آالینده هاي گرد و غبار با منشاهاي
گوناگون داخلي و خارجي (طبيعي،صنعتي و
معدني)

10 :1395
20 :1396
18 :1397
 18 :1398پيشبيني
 20 :1399پيشبيني
 14 :1400پيشبيني
واحد سنجه  :کيلومتر مربع

شناسایي محدوده هاي اميدبخش معدني و
6

اجراي عمليات اکتشافي بر روي ناهنجاري
هاي حاصل از مطالعات ژئوفيزیک هوایي در
سطح کشور

0 :1395
500 :1396
1500 :1397
 4800 :1398پيشبيني
 6600 :1399پيشبيني
 14200 :1400پيشبيني

"تحریم و مقابله با آن"
این مورد مصداق چهل ساله نداشته و سالهایی که کشورجمهوری اسالمی ایران با موضوع مذکور درگیر بوده مالک
برنامهریزیها و شکلگیری مسائل زیر است:

در این راستا برای ارزیابی ریسکهای ناشی از تحریمها و بررسی اقدامات جهت تحلیل و اتخاذ استراتژی مناسبب ،در
سازمان موارد ذیل احصاء و مورد پایش قرار گرفته است:
 -1تشکیل کمیته ارزیابی ریسک تحریم
 -2شناسایی تهدیدهای ناشی از تحریمها
 -3پایش بهروز واحدها و تحلیل و ارزیابی اثرات ریسک
 -4ارزیابی امکان اجتناب از ریسکها
 -5بررسی راهکارهای مقابله با اثرات تحریم و کاهش آن
" بخشهاي تحت تاثير تحریم"
با توجه به وظایف حاکمیتی این سازمان و ماهیت فعالیتها ،با اعمال تحریمها ،این سبازمان در مبوارد ذیبل
دستخوش تاثیر قرار گرفته که ادامه این روند بر فرآیندهای آن تاثیر خواهد گذاشت.
 -1تامين مواد ،قطعات ،تجهيزات تخصصي و سيستمهاي سخت افزاري و نرمافزاري:
 مواد اولیه و مصرفی جهت انجام آنالیزهای آزمایشگاهی تامین و خریداری تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز آزمایشگاهها و انجام امور اکتشافی تامین هواپیما و بالگرد مورد نیاز جهت انجام برداشتهای ژئوفیزیک هبوایی و تجهیبزات وابسبته ببهفرآیند برداشت ،تعبیر و تفسیر
 امنیت و انتقال اطالعات ذخیرهسازی اطالعات و بانکهای دادهای پیشرفته دسترسی به خدمات بیمهای در بیمه تجهیزات و دستگاهها -2مالي و حقوقي:
-

از نظر مالی در زمینه سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف و نیز انتقال و تامین ارز در خصبوص اجبرای
پروژههای بین المللی و پرداخت هزنیههای مرتبط (تامین مالی پروژه)

-

وضعیت حقوقی در انجام پروژههای بین المللی و تعهدات ناشی از آن

 -3تامين و انتقال فناوري و دانش فني – مهندسي و صدور خدمات مرتبط با آن:
-

دسترسی به دستورالعملهای نگهداری و تعمیرات و بهروزرسانی دستگاههای آزمایشگاهی

-

امکان خرید و تهیه تصاویر ماهوارهای ،انجام نقشهبرداریها و عملیات اکتشافی

-

دسترسی به خدمات مهندسی مشاورهای در حوزه علوم زمین

-

بهکارگیری روشهای استاندارد بینالمللی در مقوله بهداشت ،سالمت و ایمنی کار ()HSEE

با وجود تمامی موانع و تحریمهای موجود سبازمان همبواره سبعی نمبوده اسبت تبا در راسبتای انجبام
مجموعه وظایف و فعالیتهای خود همانطور که در این گزارش نیز اشاره شده است ،سهمی موثر داشته
باشد.

"توسعه روابط خارجي و صدور خدمات فني -مهندسي"
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با توجه به رسالت حاکمیتی و وظیفه تخصصی خود از بدو تاسیس تاکنون در
راستای ارتقای دانش فنی یا کشورهای پیشرفته و متخصص در حوزه علوم زمین و معدن داشته و دارد که از آن جمله
میتوان به تفاهم نامه ها و کارگاه های آموزشی و ...زیر اشاره نمود.

1988-2018
تعداد

عنوان

نام کشور
روسیه-فرانسه-آلمان -پاکستان -افغانستان -لبنان -چین-
تاجیکستان – ماالوی -سودان -کانادا-سوریه -جمه.ری چک-
سریالنکا -کنگو -بولیوی -کوبا -کلمبیا -اکوادور -دانمارک-

ن
بی الملل

262

تفاهم نامه

زیمباوه -تایوان -موریتانی -قزاقستان -تونس -نیجر -نیجریه –
عمان -امارات متحده عربی -ارمنستان -گرجستان -عراق -آفریقای
جنوبی -فنالند -الجزایر -گینه -اوکراین -اتریش -مجارستان-
ازبکستان -غنا

دانشگایه

23

ی
آموزش
کارگاه

34

عضویت در نهادهای ن
بی الملیل

11

روسیه -کره جنوبی -ایتالیا-بالروس -فرانسه-آلمان -سوییس-
ارمنستان -ژاپن -نروژ -انگلستان -اسلواکی
آلمان -بلژیک -تایوان -ایتالیا -سوئیس -انگلستان -چین -فرانسه-
جمهوری چک -افغانستان -استرالیا
International Union of Geological Sciences
)1- International Union of Geological Sciences (IUGS
)2- Commission for the Geological M ap of the World (CGM W
)3- International Geoscience Program (IGCP
4- OneGeology

International Association
)1-International M edical Geology Association (IM GA
)2-International Union for Quaternary Research (INQUA
)3- Young Earth Scientists (YES

International Organization
)1-Economic Cooperation Organization (ECO
2-United Nations Economic and Social Commission for Asia and
)the Pacific (ESCAP
)3- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC
4- Ramsar Convention

"حمایت از حقوق مردم"
در پی تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطالعات و در راستای حقوق شهروندی ،سازمان زمین-
شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال  ،1397اقدام به طراحی و آغاز فاز اجرایی سامانه اطالعات مکانی
(در قالب سامانه زیرمجموعه پایگاه ملی دادههای علوم زمین) کرد .این سامانه که در بستر وب قابل مراجعه
است دربرگیرنده اطالعات گوناگون و قابل انتشار در حوزه علوم زمین و اکتشافات مواد معدنی در کشور بوده
که مراجعین اعم از متخصصان ،سرمایهگذاران بخش معدن و  ...میتوانند در چارچوب مقررات سامانه اقدام
به برگرفتن دادهها نمایند .این فرآیند که حاصل تالش نزدیک به دو دهه فعالیتهای سازمان زمینشناسی
در تولید اطالعات پایه و ذخیرهسازی آنها در بانکهای اطالعاتی -تخصصی و در بستر پایگاه دادههای علوم
زمین است در بهمن ماه سالجاری مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
 مزایا و اهداف سامانه ي داده مكاني
فایلها ،رایجترین بستههای مورد استفاده برای نگهداری اطالعات در رایانههای رومیزی است .ولی هنگامیکه
حجم داده خیلی زیاد میشود ،یا تعداد زیادی از کاربران بخواهند بهصورت همزمان به دادههای مشخصی
دسترسی داشته باشند ،ذخیره اطالعات در پایگاه داده به ذخیره آن در فایلها ترجیح داده میشود.
سیستمها بهطور فزایندهای ،در حال استفاده از پایگاه بهجای فایلها هستند .شیوه خواندن اطالعات از یک
پایگاه داده مرکزی بهصورت آنی از شبکه ،جایگزین خواندن اطالعات از فایلهای ذخیرهشده بهصورت محلی
میشود .یک پایگاه داده ابزاری است که میتواند مقدار زیادی از دادههای پیچیده را با شیوهای ساختاریافته
در خود ذخیره نماید .پایگاههای داده نسبت به فایلها مطمئنتر ،قدرتمندتر و مقیاسپذیرتر هستند.
 اهداف
o
o
o
o

استقرار اطالعات همگون ،یکپارچه و استاندارد در سیستم و تسهیل در امر تبادل اطالعات
رقومی
شناسایی ،گردآوری ،دسته بندی و سازماندهی ،ذخیره ،اشتراک ،ارائه و در دسترس قرار دادن
دادهها در سطح سازمان و کاربران
ایجاد زبان مشترک فنی-تخصصی در سازمان موردنظر و سازمانهای مرتبط
تسهیل در امر سرمایهگذاری بخش اکتشاف و معدن کشور با اشتراکگذاری دانش و اطالعات
مورد نیاز در امر سرمایهگذاری

تصویري از سامانه

"تحقيق ،توسعه و آموزش"
با توجه به اینکه بحثهای آموزشی و فرآیند آموزشی به صورت سیستماتیک از سال  1387آغاز گردیده است و در گذشته نیز
تالشهای بسیار داشته که اطالعات مستندی در دسترس نمی باشد ،ازینرو از درج اطالعات فوق پرهیز گردیده است.

سال

89

90

91

92

93

94

95

96

97

نوع آموزش (نفر ساعت)
فرهنگی وعمومی
بهبود مدیریت
شغلی

0

8112

7352

9592

2832

400

25230

12696

7720

0

0

0

0

1080

656

0

1890

3338

4520

4820

4424

266

7270

2388

4236

4829

8438

