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پیشگفتار:

زمیــن شناســی و معــدن گرایشــی از علــوم و فنــون اســت کــه بــه پژوهــش ،اکتشــاف ،حفــظ زمیــن و بهــره بــرداری منابــع

زمینــی مــی پــردازد .گرچــه دامنــه ایــن بخــش از دانــش بشــری بــرای بســیاری ناشــناخته اســت ،امــا در یــک نگــرش
منطقــی مــی تــوان بــر ایــن بــاور بــود کــه هــر آنچــه کــه انســان در اختیــار دارد ،یــا بــه صــورت مســتقیم از زمیــن
گرفتــه مــی شــود و یــا فــرآورده هایــی اســت کــه منســوب بــه منابــع زمینــی انــد بــه گونــه ای کــه بایــد اذعــان داشــت
کــه تــاش پژوهشــگران علــوم زمیــن در راســتای شــناخت بهتــر و بهــره منــدی بیشــتر انســان از ســیاره زمیــن اســت.
بــا عنایــت بــه ایــن واقعیــت انــکار ناپذیــر اســت کــه توانمنــدان عرصــه هــای اقتصــاد ،قــدرت و اعتبــار خویــش را از منابــع
زمینــی و تــوان فنــی پژوهشــگران خویــش برگرفتــه انــد و ایــن یقیــن تحقــق یافتــه کــه چگونگــی اســتفاده از منابــع خــدادادی
زمینــی مــی توانــد در حــل معضــات فقــر و غنــای جامعــه ،دســتیابی بــه راهکارهــای مبــارزه و کاهــش مخاطــرات برنامــه
هــای عمرانــی و حــل وابســتگی هــای اقتصــادی و گاه سیاســی ،بــه کشــورهای بیگانــه اثرهــای انکارناپذیــر داشــته باشــد.
مقدمه:

اگرچــه کنــده کاری هــای معدنــی در ایــران تاریخچــه چنــد هــزار ســاله دارد ولــی تــا زمــان صــدارت بــزرگ مــرد تاریــخ ایــران امیرکبیــر
ســران حکومتــی عنایــت و شــاید درک روشــنی از نقــش ذخایــر معدنــی در امــور اقتصــادی ،اشــتغال و توســعه نداشــتند فعالیــت هــای
انجــام شــده در زمــان امیرکبیــر ماهیــت آموزشــی – آمادگــی داشــت کــه عمدتـ ًا در راســتای معدنــکاری بــود و لــذا تــا گذشــته هــای

نــه چنــدان دور (ســال  )1338بــه جــز نواحــی نفــت خیــز زاگــرس ،ویژگــی هــای زمیــن شناســی ایــران از نــگاه هــای گوناگــون
ناشــناخته بــود .طــرح هــای عمرانــی نظیــر احــداث راه هــای ارتباطــی ،مســیریابی خطــوط انتقــال نیــرو و لولــه هــای انتقــال منابــع
انــرژی زا ،مــکان یابــی شــهرها و ســاختگاه هــای صنعتــی و  ...بــدون تمهیــدات زمیــن شناســی اجــرا مــی شــد و مهــم تــر آنکــه دیــدگاه
روشــنی از مخاطــرات طبیعــی نظیــر لــرزه خیــزی ،مناطــق ناپایــدار زمیــن و  ...وجــود نداشــت .بــه همیــن رو برنامــه هــای عمرانــی
بــا اســتاندارهای مطالعاتــی هماهنگــی نداشــت کــه ایــن مهــم موجــب خســارت هــای مالــی و جانــی گاه جبــران ناپذیــر مــی شــد.
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در حالــی کــه ،در بســیاری از کشــورها ،حتــی در حــال توســعه ،گرایــش هــای گوناگــون علــوم و فنــون وابســته بــه زمیــن شناســی
بــه منظــور شــناخت بهتــر و تســلط بیشــتر انســان بــر طبیعــت اجــرای برنامــه هــای پژوهشــی ،بــا اهــداف اســتفاده بهینــه از
زمیــن در دســت انجــام بــود تــا توانمنــدان عرصــه هــای علــوم و فنــون زمیــن (زمیــن شناســان) بتواننــد در رشــد ناخالــص
ملــی ،درآمــد ســرانه ،مصونیــت در مقابــل بایــای طبیعــی ،توســعه پایــدار و  ...رســالتی ملــی و حتــی فراملــی داشــته باشــند.
بــه همیــن رو ،در ســال  1338قانــون تأســیس ســازمان زمیــن شناســی کشــور تصویــب و ایــن ســازمان از ســال ،1341
بــا کمــک هــای مالــی و فنــی ســازمان ملــل فعالیــت هــای بنیــادی خویــش را آغــاز نمــود تــا بــا انجــام رســالت
خویــش بتوانــد زمینــه هــای الزم را بــرای جهــان نگــری بــه ایــن تــوان بالقــوه فراهــم و علــوم زمیــن ضمــن داشــتن
جایگاهــی شایســته و بایســته در برنامــه هــای توســعه ای ،نــگاه ارزشــی برنامــه ریــزان کشــور را بــه خــود جلــب نمایــد.
در ابتــدای تأســیس ،فعالیــت هــای ســازمان زمیــن شناســی بیشــتر بــر تهیــه نقشــه هــای زمیــن شناســی بــود.
ولــی ،پــس از گذشــت چنــد ســال ،نــگاه ایــن ســازمان گرایشــی بنیــادی تــر یافــت و بــا حرکــت در محورهــای
تولیــد اطاعــات پایــه ،اطــاع رســانی و اســتفاده کاربــردی و صحیــح از فنــاوری اطاعــات در علــوم زمیــن ،فعالیــت
هــای جــاری از یــک حالــت تحقیقاتــی محــدود بــه ســمت مطالعــات کلیــدی ســوق داده شــد بــه گونــه ای کــه
دســتاوردهای حاصــل رویکــردی بــرای زیرســاخت امــور توســعه ای مســتمر و مبتنــی بــر دانایــی عملــی باشــد.
به سخن دیگر ،با استفاده صحیح ،گسترده و کاربردی از فناوری اطاعات ،ضمن ایجاد تحول در روش های سنتی ،در زمینه های زیر
فعالیت داشته است.
 تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس های گوناگون با هدف شناسایی و معرفی مناطق امیدبخش معدنی و تدوین نقشههایمتالوژنی
 اجرای پروژه های تحقیقاتی زمین شناسی به ویژه در موضوع های مهندسی ،زیست محیطی ،دریایی و پروژه هایی که در چارچوبهمکاری های علمی دوجانبه و چندجانبه با مراکز آموزش عالی برون مرزی به ویژه پروژه های بین المللی قابل انجام بود.

 اجرای پروژه های اکتشافی ،به عنوان برنامه ریز و مجری پروژه های ملی ،برای مواد معدنی خاص به ویژه عناصری نظیر طا ،سربو روی ،مس ،آهن ،فسفات ،بوکسیت نسوز ،خاک های نادر ،عناصر پرتوزا رسوبی و ...
 انجام پژوهش های آزمایشگاهی کانه آرایی و فرآوری به منظور افزایش کیفی مطالعات مربوط به تهیه اطاعات پایه استفاده بهینه از کارشناسان پرتجربه خارجی به ویژه در زمینه های اکتشافی خاص تولید زیرساخت های الزم از نظر سخت افزار ،نرم افزار و شبکه های رایانه ای با هدف استفاده بهینه از دانش کاربردی فراهم آوری و توسعه تجهیزات نوین مطالعاتی به ویژه تجهیزات تحقیقاتی در زمینه زمین شناسی دریایی ،ژئومتیک و ژئوفیزیک هواییبا هدف ایجاد زیربنای استوار برای پژوهش در زمینه های مختلف به وسیله اکتشاف ذخایر پنهان و نهفته در اعماق زمین
 توسعه پایگاه داده های علوم زمین به منظور تشکیل بستر اطاعاتی مناسب قابل دسترس و به روز در زمینه تهیه اطاعات پایه،مدیریت بحران و طرح های عمرانی
 همکاری کاربردی با مراکز پژوهشی برون مرزی به ویژه مراکز آموزش عالی استفاده بهینه از توان بخش غیردولتی در اجرای پروژه های گوناگون مصوب استفاده از تجربه علمی  -کاربردی مراکز آموزش عالی درون مرزی با هدف توسعه آموزش کاربردی دانش پژوهان علوم زمین و بهرهگیری از تجربه علمی هیأت های علمی
ایــن نوشــتار شــرحی کوتــاه بــر عملکــرد  40ســاله ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور اســت کــه ضمــن
تکیــه بــر اهمیــت و بنیــادی بــودن مطالعــات زمیــن شناســی  -اکتشــافی در اقتصــاد و توســعه پایــدار کشــور بــه رشــد فعالیــت
هــای کارشناســی در تهیــه اطاعــات علــوم زمیــن ،لــزوم توســعه هــر چــه بیشــتر گرایــش هــا بــه ویــژه ضــرورت هــای
انکارناپذیــر بــه حمایــت دولتمــردان و برنامــه ریــزان کشــور از ایــن ســازمان مطالعاتــی از ســال  1357تــا  ،1396اشــاره دارد.
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صف
رضا آ ی
معاون زمین شناسی و اکتشاف

جم

شید افتخارژناد

معاون امور فنی و اجرایی

حس
ین جهانگرد

سال 1357
وزیر صنایع و معادن محمود احمدزاده هروی
تهیه نقشههای زمینشناسی و معدنی با همکاری شرکت تکنو اکسپرت در منطقه معدنی انارک
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احمد ره وج

سال 1358
آغاز طرح اکتشاف آلونیت
آغاز تهیه نقشه های  1:100.000بخشی از ایران مرکزي پروژه منطقهاي
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ع ا لع
حق
ظی
پ
بد م ی ور
معاون اداری و مالی

عیس
ویگن ی خانیان
سال 1359
وزیر صنایع و معادن محمدرضا نعمت زاده
لغو قانون تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور
اکتشاف تفصیلی فسفات آذرین در اسفوردی بافق
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علی الماسی
معاون زمین شناسی

میرعلی اکبر نوگل سادات
عبدا لرضا ردگاهی
معاون اداری و مالی

معاون اکتشاف

ارباهیم راستاد
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من
ص
عل
ور وی انینیی
معاون زمین شناسی و اکتشاف

مص
طفی زاهدی

معاون اداری و مالی

میر علیرضا حامدی

سال 1360
وزیر صنایع و معادن حسین موسویانی مرداد تا مهر 1360
وزیر صنایع و معادن نیلی مرداد1360
تأسیس اولین مرکز منطقهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور درکرمان
آغاز پروژه منطقهاي تهیه نقشه های  1:100.000مکران
اکتشاف طای موته و طرح آهن سنگان
اکتشاف ذخایر فسفات تیپ اسفوردی در منطقه بافق
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سال 1362
وزیر معادن و فلزات آیت اللهی
آموزشهای دورهای زمینشناسی و اکتشاف برای کارشناسان اداره کل استانها
تشکیل اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (اهواز)
تشکیل اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری (تبریز)
اصاح ساختار اداری

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی
منطقه جنوب باختری (اهواز)

آغاز طرح اکتشاف منیزیت
آغاز طرح اکتشاف بوکسیت
اکتشاف مواد اولیه مصالح ساختمانی در استان کهگیلویه و بویر احمد

سال 1363
تجزیه وزرات صنایع و معادن به سه وزارت معادن و فلزات ،صنایع سنگین و صنایع سبک
و انتقال مجموعه فعالیت های سازمان زمین شناسی کشور به آن وزارت

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی
منطقه شمال باختری (تبریز)

سال 1364
تهیه نقشه زمین شناسی ایران در مقیاس 1:2.500.000
آغاز طرح اکتشاف آنتیموان

معدن آنتیموان سفیدابه
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سال 1361
برنامه ریزی اکتشاف با هدف مقابله با جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی
آغاز طرح اکتشاف سراسری فسفات ایران
تجهیز آزمایشگاههای نیمه صنعتی و تغلیظ مواد معدنی
کسب مجوز استخدام  140نفر و استخدام  30زمینشناسی و اجرای آموزش صحرایی زمینشناسی  -معدنی
آغاز به کار بخش دورسنجی و رسوبشناسی
اکتشاف مواد اولیه مصالح ساختمانی در استان کردستان
اکتشاف مواد اولیه مصالح ساختمانی در غرب استان کرمانشاه
برگزاری اولین گردهمایی علوم زمین
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مح
م
ود احمدزاده رهوی
معاون زمین شناسی و اکتشاف

علی آاقنباتی

محمدعلی مالک پور
مهدی علوی
منوچهر قرشی

معاون اداری و مالی

سید عالء الدین واعظ الری

13

سال 1365
آغاز طرح اکتشاف اماح تبخیری
آغاز طرح اکتشاف تیتانیوم و کشف معدن تیتانیوم کهنوج
آغاز طرح اکتشاف کبالت
آغاز طرح اکتشاف سلستین
آغاز طرح کانه آرایی و مطالعات فنی و اقتصادی فسفات اسفوردی

معدن تیتانیوم کهنوج

سال 1366
آغاز طرح اکتشاف مواد معدنی دگرگون
آغاز طرح اکتشاف آزبست
عضویت در کمیته بینالمللی IGCP

آغاز طرح اکتشاف منگنز

سال 1367
آغاز طرح اکتشاف مواد اولیه سیمان و مواد قرضه
تهیه نقشه ناهنجاریهای مغناطیسی در مقیاس 1:2.500.000

آزمایشگاه کانه آرایی و مطالعات فنی و اقتصادی

14

سال 1368
وزیر معادن و فلزات حسین محلوجی
آغاز طرح اکتشاف سراسری طا و کشف طای زرشوران
آغاز طرح اکتشاف نفلین سینیت

سال 1369
شناسایی و اکتشاف منیزیتهای خراسان جنوبی واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف طای آقدره و واگذاری به بخش خصوصی
تأسیس اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال خاوری (مشهد)
تأسیس شرکت توسعه علوم زمین
آغاز طرح تدوین کتاب زمینشناسی ایران

سال 1370
تشکیل وزارت معادن و فلزات
اخذ امتیاز و چاپ فصلنامه علوم زمین
آغاز طرح اکتشاف تنگستن
تهیه نقشه سنگهای ماگمایی ایران در مقیاس 1:2.500.000
اولین فصلنامه علوم زمین
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سال 1371
تجهیز آزمایشگاههای سازمان زمینشناسی به دستگاه آنالیز
تهیه نقشه ماگماتیک ایران در مقیاس 1:1000.000
تهیه نقشه تکتونیک ایران در مقیاس 1:1000.000
تهیه نقشه اقلیم شناسی ایران در مقیاس 1:2000.000

سال 1372
طرح پی جویی مواد معدنی
تهیه نقشه ژئومورفولوژی ایران در مقیاس 1:1000.000
تشکیل اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (شیراز)

بازدید رئیس جمهور وقت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1372
بخشی از بیانات  :کار شما از موقعیت ویژهای برخوردار است و اکثر امور کشور به نحوی به نتیجه کار شما وابسته است.
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سال 1373
تأسیس پژوهشکده علوم زمین
تهیه نقشه مقدماتی توزیع معادن و پراکندگی رسهای ایران در مقیاس 1:2.500.000
تهیه نقشه خطوارههای مغناطیسی 1:2.500.000
تعریف و اجرای طرح اکتشاف مواد معدنی بر روی متامورفهای ایران

سال 1374
تهیه نقشه متامورفیک ایران در مقیاس 1:1.000.000
آغاز عملیات اجرائی اکتشاف به روش تلفیق الیههای اطاعاتی و تعیین نواحی امیدبخش معدنی در ورقه شهربابک در استان کرمان
کشف اولین ذخیره مس پورفیری پنهان در ناحیه چاه فیروزه (کهتوکرا) شهربابک با روش تلفیق الیههای اطاعاتی
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سال 1376

سال 1378

وزیر صنایع و معادن اسحاق جهانگیری

آغاز طرح اکتشاف سراسری فسفات آذرین

واگذاری کلیه وظایف و فعالیت های اکتشافات معدنی از وزارت

تشکیل مدیریت ژئومتیکس

معادن و فلزات به سازمان زمین شناسی

احداث مرکز تحقیقات زمینشناسي دریایي خزر

شناسایی و اکتشاف طای زرمهر و واگذاری به بخش خصوصی
تصویب و اجرای طرح اکتشافات سراسری ذخایر معدنی

سال 1377

تغییر نام سازمان زمین شناسی به سازمان زمین شناسی و اکتشافات
معدنی کشور

تشکیل مدیریت زمین شناسی دریایی
تصویب طرح های اکتشاف سراسری
آغاز طرح اکتشاف کانی های پلی متال
آغاز پروژه منطقهاي تهیه نقشه های  1:100.000منطقه سبزوار

سال 1379
ادغام وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات و تشکیل وزارت صنایع
و معادن
تشکیل معاونت اکتشاف
تشکیل پایگاه ملی داده های علوم زمین
تشکیل مدیریت نظارت و ارزیابی
آغاز طرح اکتشافات خراسان جنوبی (از مجموعه طرح های رهبری)
تشکیل گروه ژئوفیزیک هوایی (بومی سازی دانش ژئوفیزیک هوایی
در کشور)
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سال 1380
شناسایی و اکتشاف مس و طای کالکانی اصفهان و واگذاری به بخش خصوصی
تأسیس گروه فن آوری اطاعات و ارتباطات ()IT
آغاز 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 الیههای اطاعاتی زمینشناسی ،ژئوشیمی ،معدنی ،ماهوارهای و ژئوفیزیک هوایی در سیستم
اطاعات جغرافیایی
اکتشاف سیستماتیک طا در کشور
انجام برداشتهای زمینشناسی و ژئوشیمیایی در مقیاس 1:100.000
بررسیهای پارینه لرزهشناسی بر روی گسله شمال تهران ،طالقان ،فیروزکوه و شهرری
انجام پروژههای اکتشافات موضوعی طا ،سرب ،روی ،مس ،آهن ،تنگستن ،مونازیت ،قلع و ...

سال 1381
تشکیل اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز زاهدان
اولین برداشت دادههای مغناطیسسنجی ،الکترومغناطیس و رادیومتری در
منطقه معلمان استان سمنان و با همکاری شرکت کانادایی Fugro

انعقاد تفاهمنامه با شرکت  BHPاسترالیا به منظور بررسی ذخایر مس
پورفیری در کمربند ارومیه  -دختر
بازدید از معدن طای چشمه زرد (ارغش نیشابور)
استحصال طا از معدن ارغش نیشابور به روش لیچینگ
حوضچه ای برای اولین بار در ایران
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سال 1382
افتتاح رسمی سایت پایگاه ملی داده های علوم زمین شامل بیش از  15بانک اطاعات زمینشناسی ،اکتشافی و فرآوری توسط رئیس جمهوروقت
شناسایی و اکتشاف مس قرهدره آذربایجان شرقی و واگذاری به بخش خصوصی
برنامهریزی و عقد قرارداد برای برداشت دادههای فراطیفی هوایی به منظور بررسیهای اکتشافی با کشور استرالیا
تهیه نقشه متالوژنی خاورمیانه توسط سازمان
اهدا شناور تحقیقاتی برای بررسیهای زمینشناسی دریایی و منابع غیرزنده از طرف استانداری سیستان و بلوچستان به سازمان
بررسیهای زمینشناسی مهندسی ،زیست محیطی و مخاطرات زمینشناختی در مناطق مختلف کشور
اجرای پروژه (Middle East Basin Evolution(MEBE

بازدید آقای دکتر محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهور وقت از

بازدید آقای دکتر محمد خاتمی رئیس جمهور وقت و جناب آقای

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تاریخ 82/7/21

دکتر اسحاق جهانگیری وزیر صنعت ،معدن و تجارت وقت از
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تاریخ 82/1/30
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سال 1383
شناسایی و اکتشاف طای زرترشت کرمان و واگذاری به بخش خصوصی
بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست برای اولین بار در دشت ورامین استان تهران
آغاز تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی در مقیاس 1:25000
تأسیس گروه زمین شناسی زیست محیطی
تأسیس مدیریت زمینشناسی پزشکی
اجرای طرح تلفیق الیههای اطاعاتی و معرفی مناطق امید بخش معدنی کشور
آغاز طرحهای فرونشست
طرح تدوین استراتژی اکتشاف
آغاز فعالیت اکتشافات ژئوفیزیک هوایی
تهیه نقشه خطوارههای تکتونیکی در مقیاس 1:5.000.000
چاپ اطلس نقشههای موضوعی و زمینشناسی
خرید یک فروند بالگرد  B3برای بررسیهای ژئوفیزیک هوایی

بازدید آقای دکتر توفیقی وزیر علوم وقت
از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تاریخ 82/4/10
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سال 1384
وزیر صنایع و معادن علیرضا طهماسبی
شناسایی و اکتشاف پتاس ایلجاق زنجان و واگذاری به ایمیدرو
شناسایی و اکتشاف پتاس خور و بیابانک اصفهان و واگذاری به ایمیدرو
آغاز تهیه نقشههای  1:25000ژئوشیمی
آغاز عملیات اجرائی اکتشاف طا به روش  BLEGدر چندین ورقه  1:100.000زمینشناسی
تعریف زون های اکتشافی بیست گانه مرحله دوم در  125برگه  1:100.000زمینشناسی و آغاز عملیات اجرائی آن
انجام بررسيهاي زمین شناسي پزشکي به منظور شناخت کمربندهاي پراکندگي بیماري هاي مختلف با توجه به محیطهاي زمینشناسي

بازدید مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی سید علی خامنهای (مد ظله
العالي) از مجموعه فعالیت هاي پایگاه ملي داده هاي علوم زمین کشور واقع در
نمایشگاه صنعت و معدن مجتمع مس سرچشمه
در تاریخ 84/02/18 :

«دیروز در بخش تحقیقات معدنی و صنعتی در نمایشگاهی که در محوطه مس سرچشمه فراهم کرده بودند که بنده ببینم ،محصول کارهای
تحقیقاتی عالی ،گفتم اینها را به کمک چه کسی تهیه کرده اید؟ گفتند به کمک دانشگاه که حاال این دختر خانم عزیز* گفتند ارتباط صنعت و
دانشگاه .این از شعارهایی است که بنده چند سالی دنبال میکنم و به حمد اهلل تا حد زیادی تحقق پیدا کرده است»
*مجری فنی وقت طرح پایگاه داده های علوم زمین 1384
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سال 1385
شناسایی و اکتشاف طای ارغش  2و واگذاری به بخش خصوصی

شناسایی و اکتشاف طای شرفآباد آز -شرقی و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف طای گندی سمنان و واگذاری به بخش خصوصی

آغاز همکاری مشترک دانشگاه ها با سازمان زمینشناسی به منظور تهیه نقشههای زمین شناسی کاربردی

دریافت مجوز کشوری و بینالمللی ماهنامه علوم زمین ومعدن
تأسیس پایگاه داده های علوم زمین درتاجیکستان

ثبت آثار زمینشناسی و میراث طبیعی کشور در فهرست جهانی یونسکو

صدور خدمات کارشناسی زمین شناسی و اکتشافی به کشورهای آمریکای التین ،آفریقا و خاورمیانه

آغاز پروژه زمینشناسی دریای عمان در چهار الیه اطاعاتی

پذیرش عضویت سازمان در انجمن بینالمللی زمینشناسی پزشکی IMGA

1386

وزیر صنایع و معادن علی اکبر محرابیان
شناسایی و اکتشاف آنتیموان سفیدابه سیستان و بلوچستان و واگذاری به ایمیدرو

شناسایی و اکتشاف طای نقدوز و صفیخانلو آذربایجان شرقی و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف طای باریکا کردستان و واگذاری به بخش خصوصی
تأسیس مرکز پژوهش های کاربردی علوم زمین کشور در کرج
تأسیس بزرگترین آزمایشگاه مرجع علوم زمین کشور در مرکز پژوهشهای کاربردی کرج
تأسیس آزمایشگاه  BLEGبراي عیار سنجي نمونه هاي طا براي اولین بار در کشور
تأسیس آزمایشگاه زمینشناسي پزشکي به منظور بررسي عوامل زمینشناسي درارتباط با سامت موجودات زنده درکشور
آغاز طرح اکتشاف اورانیوم رسوبی
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سال 1387
شناسایی و اکتشاف مولیبدن احمدآباد یزد و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف آهن ،فسفات و عناصر نادر خاکی گزستان یزد و واگذاری
به ایمیدرو
شناسایی و اکتشاف پتاس سنگی پهل هرمزگان و واگذاری به بخش
خصوصی
شناسایی و اکتشاف گارنت دهسلم خراسان جنوبی و واگذاری به بخش
خصوصی
تأسیس اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز ساری
بازدید رئیسجمهور بولیوی
تأسیس مرکز گوهرشناسی و گوهرتراشی در مرکز پژوهشهای کاربردی
از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تاریخ 87/6/12
تأ سیس پایگاه داده هاي علوم زمین کشور هاي عضو اکو
آغاز کروز دریایی خلیج فارس تا مرز آبی کشور و برداشت نمونههای رسوب،
آب و مغزه
تعریف و اجرای بیش از  120پروژه اکتشافی در چهارچوب

اجرای پروژههای اکتشافی بر روی ذخایر فسفات آذرین ،رسوبی و بوکسیت

طرح تلفیق با اهداف:

اجرای پروژههای اکتشافی بر روی سنگها و کانیهای نیمهقیمتی و مصالح

آغاز تهیه نقشههای ژئوشیمی در مقیاس 1:25000

ساختمانی

آغاز تهیه نقشههای زمینشناسی اقتصادی در مقیاس 1:25000

اجرای پروژه اکتشافی ژئوفیزیک زمینی بر روی نواحی امیدبخش یددار در

اجرای پروژههای اکتشافی بر روی ذخایر طا در مرحله عمومی و تفصیلی

استان گرگان

اجرای پروژههای اکتشافی بر روی نواحی امیدبخش پلی متال در مرحله

اجرای عملیات حفاری مغزهگیری بر روی نواحی امیدبخش طا و مسدار

اکتشاف عمومی

ایران

اجرای پروژههای اکتشافی بر روی کمربندهای متالوژنی سرب و روی ایران

تشکیل آزمایشگاههای اندازهگیری به روش  BLEGدر مرکز کرمان و
کرج
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سال 1388
شناسایی و اکتشاف مس و طای مسجدداغی آذربایجان شرقی و واگذاری به شرکت ملی مس
شناسایی و اکتشاف طای شادان ،خونیک و مس و طای ماهرآباد خراسان جنوبی و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف آهن و منگنز چاه پلنگ اصفهان و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف آهن صاحب کردستان و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف مس چاهکلب و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف مس چاهزاغو و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف سیلیس پریونیس و آهن سلیمان و آهن رنگریزان و آهن دره زیارت کردستان و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف مس و طای کرور کرمان و واگذاری به شرکت ملی مس
شروع پروژه مکران
تأسیس مرکز پشتیبانی و پروازی بالگرد در مرکز پژوهشهای کاربردی
عضویت در ( One Geologyبرنامه نقشه یکپارچه زمینشناسی کل دنیا به صورت رقومی و بر مبنای نقشههای )1:1.000.000
مطالعه دیرینه اکولوژی و اقلیم دریاچه ارومیه و بیان نقش ناچیز تغییر اقلیم
در بحران دریاچه ارومیه
بازدید رئیسجمهور گویان
از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تاریخ
88/11/3
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سال 1389
شناسایی و اکتشاف مس شیخعالی هرمزگان و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف تیتانیوم قرهآغاج آذربایجان شرقی و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف طای سیاه جنگل سیستان و بلوچستان و واگذاری به ایمیدرو
شناسایی و اکتشاف مس انجرد آذربایجان شرقی و واگذاری به بخش خصوصی
راه اندازی آزمایشگاه ICP-MS

تشکیل گروه مطالعات هیدروژئوشیمی
تجهیز و به روزرسانی و آموزش کارشناسان سازمان زمینشناسی تاجیکستان
همکاریهای مشترک با آکادمی علوم زمین ارمنستان
امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با ونزوئا در زمینه ایجاد پایگاه داده معدنی
برگزاری همایش بینالمللی زمینشناسی پزشکی
بومی سازی مطالعات ژئوفیزیک دریا در کشور

بازدید رییس جمهور گینه بیسائو
از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تاریخ
89/05/20
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سال 1390

سال 1391

ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت

تشکیل دفتر بررسي مخاطرات زمین شناختي ،زیست محیطي و مهندسي

صنعت ،معدن و تجارت

تهیه نقشه کواترنری  1:5.000.000خاورمیانه

وزیر صنعت ،معدن و تجارت مهدی غضنفری

خرید یک فروند بالگرد

شناسایی و اکتشاف مولیبدن سیهکمر و واگذاری به بخش خصوصی

امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با چین در زمینه تکتونیک،

شناسایی و اکتشاف دولومیت المرد فارس و واگذاری به بخش

ژئودینامیک و اکتشاف

خصوصی
شناسایی و اکتشاف طای سنیدو و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف آستامال آذربایجان شرقی و واگذاری به بخش
خصوصی
تأسیس اداره کل زمینشناسي و اکتشافاتمعدنی مرکز سنندج
آغاز طرح کاسپین
به روزرسانی نقشه پراکندگی مواد معدنی ایران در مقیاس
1:1.000.000
عضویت در انجمن بینالمللی کواترنری
آسیب شناسی و ارائه راهکار نجات دریاچه ارومیه
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سال 1392
وزیر صنعت ،معدن و تجارت محمدرضا نعمت زاده
شناسایی و اکتشاف طای طرقبه و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف طای سوسنوار سمنان و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف طای بردسکن خراسان جنوبی و واگذاری به بخش
خصوصی
شناسایی و اکتشاف نیترات سیراب کهگیلویه و بویراحمد و واگذاری به بخش
خصوصی
شناسایی و اکتشاف طای قلقله ،قبغلوچه و کرویان کردستان و واگذاری به
بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف طای چشمه زرد و واگذاری به بخش خصوصی
آغاز طرح استحصال اماح اقتصادی دریاچه ارومیه
آغاز طرح اکتشاف سنگان
تهیه نقشه زمینشناسی ایران در مقیاس 1:1.000.00
آغاز مطالعات تهیه نقشه خطر ملی زلزله
تأسیس مرکز تخصصی بین المللی تحقیقات زمین شناسی پزشکی کشور
تأسیس اداره کل زمینشناسي و اکتشافاتمعدنی مرکز لرستان ،ارومیه و اصفهان
تصویب اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز یزد و گیان

بازدید آقای دکتر محمود احمدینژاد رئیس جمهور وقت
از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تاریخ
92/04/25
امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با مرکز تحقیقات زمینشناسی
و معدنی جمهوری نیجر در زمینه همکاریهای معدنی و تحقیقات
زمینشناسی
امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با تاجیکستان در زمینه
اکتشاف و زمینشناسی
برگزاری نخستین کنگره بینالمللی  -تخصصی علوم زمین با
تعداد  2598مقاله ،حضور  120متخصص از  36کشور دنیا و
همکاری  30دانشگاه بین المللی
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سال 1393
شناسایی و اکتشاف طا و آنتیموان حسنآباد و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف طای زایلیک و ساری الز آذربایجان شرقی و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف پتاس پهل شرقی و گرمی شیخ و واگذاری به بخش خصوصی
آغاز طرح ملی نقشه راه علوم زمین و معدن استانها
تهیه نقشه گسلهای مغناطیسی بنیادی ایران در مقیاس 1:2.500.000
تهیه نقشه گسلهای مغناطیسی بنیادی ایران در مقیاس 1:1.000.000
تهیه نقشه خطر سیاب ایران در مقیاس 1:1.000.000
تهیه نقشه پتانسیل منابع آب کارستی کشور در مقیاس 1:1.000.000
امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با سازمان زمینشناسی چین در زمینه سرمایهگذاری معدنی
امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با فرانسه در زمینه ژئودینامیک ایران
آغاز پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی بهره برداری اقتصادی از دریاچه ارومیه از پروژههای ستاد احیای دریاچه ارومیه
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سال 1394
تشکیل اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی سمنان
آغاز طرح شناسایی محیطهای پتانسیل دار مواد معدنی کشور در مقیاس 1:100.000
آغاز برداشتهای ژئوفیزیک هوایی با Fixed Wing

آغاز طرح اکتشاف عناصر نادر خاکی در کشور
آغاز طرح پتانسیل یابی منابع آب کارستی ایران
آغاز طرح ملی گرد و غبار ،شناسایی کانونها ،اولویت بندی کانونها جهت برنامه مهار
آغاز طرح مطالعه ساختار پوسته و گوشته باالیی فات ایران با همکاری چین
تهیه نقشه لرزه زمین ساخت ایران در مقیاس 1:1.000.000
تهیه نقشه اکو شارپ
امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با  CNRSفرانسه
امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با فرانسه در زمینه تکتونیک شرق ایران
امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با عراق در زمینه زمینشناسی و معدنی  -پایداری خاک،
ریزگرد و آلودگیهای زیست محیطی
امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با قزاقستان در زمینه سرمایهگذاری معدنی
امضای تفاهمنامه مشترک همکاری سه جانبه آلمان  -افعانستان  -ایران
تهیه نقشه نگاشت پراکندگی کانیهای شاخص زونهای دگرسانی ایران در مقیاس 1:1.100.000
تهیه نقشه مقدماتی لرزه زمینساخت و خطر زمینلرزه کشورهاي عضو اکو
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سال 1395
تشکیل شورای مطالعات و بررسی آب های کارستی کشور با محوریت وزارت نیرو و عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور ،سازمان زمینشناسی و
اکتشافات معدنی کشور و سازمان محیط زیست
شناسایی و اکتشاف شورابه پزم چابهار سیستان و بلوچستان و واگذاری به شرکت تهیه و تولید
شناسایی و اکتشاف طای هیرد (شماره  3 ،2 ،1و  )4خراسان جنوبی و واگذاری به شرکت تهیه و تولید
آغاز طرح اکتشاف سراسری روی
ادامه طرح اکتشاف سراسری لیتیوم
انجام پروژه ها در راستای اقتصاد مقاومتی
آغاز طرح صادرات و واردات مواد معدنی
آغاز طرح تهیه اطلس ژئوشیمی سراسری
آغاز طرح ملی پهنههای اکتشافی
تهیه نقشه احتمال خطر فرونشست زمین در آبخوانهای آبرفتی ایران در مقیاس 1:2.000.000
امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با  BGRآلمان در زمینه همکاری فنی علوم زمین و تبادل فنی علم و دانش
امضای تفاهمنامه مشترک همکاری با فناند برای آموزش کارشناسان ژئوفیزیست افغان در ایران

بازدید آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تاریخ
95/06/23
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سال 1396
وزیر صنعت ،معدن و تجارت محمد شریعتمداری
شناسایی و اکتشاف طای خونیک در خراسان جنوبی و واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی و اکتشاف طا ،آهن ،مس و روی عشوند همدان و واگذاری به شرکت تهیه و تولید
شناسایی و اکتشاف آهن در ندوشن یزد و واگذاری به شرکت تهیه و تولید
شناسایی و اکتشاف طای بزمان ( 2و  )3در سیستان و بلوچستان و واگذاری به شرکت تهیه و تولید
شناسایی و اکتشاف آنتیموان ،طا ،سرب و روی شوراب و واگذاری به شرکت تهیه و تولید
شناسایی و اکتشاف سه محدوده ید گلستان و واگذاری به بخش خصوصی
آغاز پروژه پتانسیل یابی معدنی کرومیت
برداشتهای Electromagnetic

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

33

مراکز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
گســتره وســیع جغرافیایــی کشــور ،گوناگونــی اقلیــم هــای زمیــن شناســی و وجــود نیــروی تحصیــل کــرده جــوان و کارآمــد
از یــک ســو و رویکــرد دولــت در گســترش واحدهــای فنــی و تخصصــی در خــارج از تهــران ایجــاب نمــود تــا موضــوع تأســیس
دفاتــر ســازمان مــورد بررســی و مطالعــات کارشناســی قــرار گیــرد ،کــه نتیجــه ایــن مهــم پــس از انجــام بررســی هــای
کارشناســی و فنــی ،اکنــون پــس از چنــد دهــه فعالیــت ســازمان احــراز واحدهــای کوچکتــر امــا عملیاتــی در برخــی اســتان
هــای کشــور اســت کــه موجــب توســعه منطقــی و فراگیرتــر شــدن فعالیــت هــای فنــی و مهندســی توزیــع مناســب جغرافیایــی
بــا رعایــت مهــم تریــن ضــرورت هــای ملــی در حــوزه زمیــن شناســی و اکتشــاف توســط ایــن ســازمان گردیــده اســت.
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ایندکس نقشه های زمین شناسی 1:250.000
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چاپ نقشه های زمین شناسی 1:250.000
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ایندکس نقشه های زمین شناسی 1:100.000
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چاپ نقشه های زمین شناسی 1:100.000
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ایندکس نقشه های ژئوشیمی 1:100000
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چاپ گزارش های ژئوشیمی

40

نقشه زمینشناسی ایران در مقیاس یک میلیونیوم
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نقشه تیپهای کانهزایی و متالوژنی ایران

42

نقشه گسلهای ایران

43

نقشه مناطق دارای پتانسیل آبهای کارستی

44

نقشه لرزه زمین ساخت ایران
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مقاالت ارائه شده در گردهمایی های علوم زمین سال های  1362تا 1395
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ساختار سازمان در سال 1355
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ساختار سازمان در سال 1355
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ساختار سازمان در سال 1376
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ساختار سازمان در سال 1376
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ساختار سازمان در سال 1392
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ساختار سازمان در سال 1392
دفتر ﺣوزه ریاست ،روابﻂ عمومﯽ ،امور بین الملل و
امور مناطق
گروه روابط عمومي
گروه روابط بین الملل
گروه کتابخانه تخصصي زمین شناسي

گروه بانک منابع و ذخایر
گروه بانک زمین شناسي
گروه بانک جغرافیا

دفتر نظارت و ارزیابﯽ و امور ﺣقوقﯽ

دفتر زمین شناسﯽ منطقه اي
گروه چینه شناسي
گروه محیط هاي رسوبي دیرینه
گروه سنگ شناسي
گروه سنگ نگاري
گروه دیرینه شناسي جانوري
گروه دیرینه شناسي گیاهي
گروه زمین ساخت

گروه تدوین معیارها و ضوابط فني
گروه کنترل و ارزیابي
گروه نظارت

دفتر اکتشافات فلزي ،ﻏیرفلزي و کانﯽ هاي صنعتﯽ
گروه اکتشافات ناحیه اي
گروه اکتشافات فلزي
گروه اکتشافات غیرفلزي
گروه اکتشافات طا و فلزات گرانبها
گروه ارزیابي و مطالعات فني – اقتصادي

دفتر پایگاه داده هاي علوم زمین

دفتر امور اکتشافات ناﺣیه اي
گروه اکتشافات ژئوشیمیایي
گروه اکتشافات ژئوفیزیکي
گروه عملیات و حفاري هاي اکتشافي
گروه نقشه برداري

دفتر ژئومتیکس
گروه سامانه اطاعات مکاني
گروه ژئوانفورماتیک
گروه تلفیق و مدلسازي
گروه دورسنجي
گروه کارتوگرافي
گروه ژئوفیزیک هوایي

گروه آزمایشگاه هاي کاني شناسي
گروه آزمایشگاه هاي مینرالوگرافي
گروه آزمایشگاه هاي تجزیه شیمیایي
گروه تجزیه فلزات گرانبها
گروه آزمایشگاه هاي ژئوشیمي

دفتر بررسﯽ مﺨاطرات زمین شناسﯽ ،زیست
محیطﯽ و مهندسﯽ
گروه زمین شناسي مهندسي و ژئوتکنیک
گروه آب زمین شناسي
گروه زمین شناسي زیست محیطي
گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسي

گروه کانه آرایي
گروه فرآوري و کاربرد مواد معدني

دفتر بررسﯽ هاي زمین شناسﯽ دریایﯽ
گروه رسوب شناسي
گروه شیمي دریا و هیدروژئوشیمي
گروه ژئوفیزیک دریا
گروه ژئومورفولوژي و مورفودینامیک دریا و سواحل

دفتر فرآوري و کانه آرایﯽ

دفتر نوسازي ،تحول اداري و منابع
گروه نوسازي و تحول اداري
گروه امور اداري و رفاه
اداره تدارکات

دفتر امور آزمایشگاه ها و خدمات فنﯽ

دفتر برنامه ریزي و فناوري اطﻼعات و بودجه
گروه برنامه ریزي و بودجه
گروه فناوري اطاعات و ارتباطات
گروه آموزش

اداره کل امور مالﯽ و ذیحسابﯽ
اداره اعتبارات و رسیدگي اسناد
اداره دریافت و پرداخت
اداره دفترداري و تنظیم حساب ها
اداره حسابداري طرح هاي عمراني
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مقایسه تعداد نیروی انسانی در ساختار مصوب سازمان تهران طی سال های  1347تا 1395
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وضعیت تحصیلی پرسنل مهر 1396
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روند تجهیز آزمایشگاههای سازمان از ابتدای تأسیس تاکنون
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روند دقت آنالیز آزمایشگاه های سازمان
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آشیانه بالگرد مرکز پژوهشهای کاربردی علوم زمین (تاسیس )1388
بهمنظور ارتقای کمی و کیفی پروژههای ژئوفیزیک هوایی
با دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری

57

مقایسه برداشت ژئوفیزیک هوایی با فاصله خطوط پرواز  250متر
در سالهای  1381تا  1390مجموع ًا  991/135کیلومترخطی برداشت صورت گرفته است که این رقم کمتر از برداشت در سال  1394است.
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اعتبارات هزینهای مصوب از سال  1340تا 1396

59

تخصیص اعتبارات هزینهای از سال  1340تا 1396
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بیانات مقام معظم رهبری در جلسه ارائه گزارش عملکرد وزارت صنایع و معادن در سال 1382
(اشاره ایشان به لزوم تشکیل پایگاه ملی دادههای علوم زمین کشور)

ایــن مطلبــی کــه آقــای جهانگیــری گفتنــد کــه اطاعــات را بــه همــه

منتقــل مــی کننــد ،بســیار خــوب اســت و واقع ـ ًا مــن را خوشــحال کــرد؛
مــن از ایــن مســئله اطــاع نداشــتم .یکــی از مشــکات کار مــا انحصــاری
بــودن اطاعــات در بعضــی از بخــش هــا بود کــه عــده خاصــی از امکانات
مطلــع و بــه ســمت آن بســیج مــی شــدندو بقیــه محــروم مــی ماندنــد.
حــاال اگــر ســاز و کار خوبــی را بــرای ایــن کار پیــش بینــی کــرده ایــد،
کــه اطاعــات در اختیــار همــه قــرار بگیــرد و همــه بتواننــد بــه مقــدار
اســتعداد ،قابلیــت و صاحیــت در بخــش هــای مختلــف بــدون اینکــه
مشــکلی برایشــان بوجــود بیایــد ســرمایه گــذاری کننــد ،بســیار مثبــت
اســت و در ایــن صــورت رقابــت صحیــح در کشــور بوجــود خواهــد آمــد.
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بازدید آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت
در بین بخش های مختلف تحقیقات علوم و فنون کاربردی،
کار شما از موقعیت ویژه ای برخوردار است و اکثر امور کشور به
نحوی به نتیجه کار شما وابسته است.
بخاطر اینکه هنوز همه آنچه که از این سازمان انتظار می رود تا
به تاریخ و جامعه ما تحویل بشود ،تحقق نیافته ،در خیلی جاها
هزینه های تکراری داریم ،بنابراین از اول کار فکر کردیم که
اینجا(سازمان) را تقویت کنیم.

ما واقع ًا باید این نیروهای مخلص ،پرتوان ،تاشگر و دلسوز را
بیشتر به جامعه مان معرفی کنیم ،که اگر مردم پشتیبانی از این
کارهای اساسی را که در این سازمان بدون سر و صدا انجام می
شود را ببینند و بشناسند ،برداشت دیگری پیدا می کنند.
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بازدید آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
سازمان زمینشناسی از مجموعههای توانمند و تخصصي کشور است که سرمایههای خوبي از نیروي انساني کارآمد و زبده در اختیار
دارد.
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدني بهعنوان سازماني علمي ،تخصصي و توانمند و درعینحال سازماني پایهای ،بنیادي و اساسي
است که اطاعات و دادههای بسیار مهمي تولید میکند و باید از این اطاعات در همه برنامههای توسعهای کشور استفاده شود.
خوشبختانه در دهههای اخیر فعالیتهای خوبي در زمینه تجهیزات و امکانات آزمایشگاهي رخداده و تجهیزات پیشرفته و آزمایشگاه
خوبي باوجود فشار تحریمها در این سازمان نصب و راهاندازی شده است.
همه دستگاههای اجرایي کشور در انجام پروژهها خود باید به اطاعات و دادههای سازمان زمینشناسی متکي باشند.
باید الیحهای توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت پیشنهاد شود و دولت روی آن بحث کند و به مجلس فرستاده شود تا این سازمان
بتواند ازنظر جایگاه حقوقی کارها را در جاییکه با منافع کشور سازگار هست پیش ببرد و سایر دستگاهها نیز تبعیت کنند.
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لیست اطلسهای منتشر شده در سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
کاني شناسي نوري سیلکات ها همراه با اطلس رنگي ()1376
مجموعهاي از مرجانهاي ایران همراه بااطلس آنها ()1377
اطلس ملي نقشه هاي موضوعي زمین شناسي و اکتشافي مقیاس )1379( 1:5000000
اطلس سنگ هاي آذرین :تقسیم بندي و نامگذاري سنگ هاي آذرین بر اساس آخرین مصوبه کمیته )1380( IUGS
کاني شناسي کاربردي همراه با اطلس رنگي کانیها ()1380
اطلس ژئوتوریسم قشم ()1383
اطلس ملي زمین شناسي پزشکي ()1385
اطلس زمین شناسي راه هاي ایران ()1386
اطلس زمین دامپزشکی ایران ()1387
اطلس توانمندي هاي ژئو پارک و ژئوتوریسم ایران :میراث زمین شناختي ایران ()1388
اطلس نقشه های علوم زمین کشورهای عضو اکو ()1388
اطلس نقشه هاي زمین شناسي  1:250000و  1:100000استان سمنان ()1390
اطلس نقشه هاي زمین شناسي  1:250000و  1:100000آذربایجان شرقي ()1390
اطلس نقشه هاي زمین شناسي  1:250000و  1:100000استان کردستان ()1390
اطلس نقشه هاي زمین شناسي مهندسي و زیست محیطي در مقیاس )1391( 1:50000
اطلس آتشفشان های ایران ()1393
اطلس ژئوتوریسم استان سمنان ()1393
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لیست اطلسهای منتشر شده در سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
اطلس نقشه های زمین شناسی ،شدت کل میدان مغناطیسی هوابرد ،عکس  -نقشه ماهواره ای و پراکندگی مواد معدنی ایران (براساس
اندکس نقشه های  1:250000کشور ()1393
اطلس هیدروژئو شیمی استان تهران ()1394
اطلس هیدروژئو شیمی استان زنجان ()1394
اطلس هیدروژئوشیمی استان مازندران ()1394
اطلس هیدروژئوشیمی استان آذربایجان شرقی ()1394
اطلس هیدروژئوشیمی استان فارس ()1394
اطلس هیدروژئوشیمی استان کهگیلویه و بویراحمد ()1394
اطلس هیدروژئوشیمی استان قم ()1394
اطلس هیدروژئوشیمی استان لرستان ()1394
اطلس ژئوتوریسم استان لرستان ()1394
اطلس نقشه های موضوعی پهنه های اکتشافی استان مازندران ()1394
اطلس مناطق امیدبخش معدنی سنگ های تبخیری کشور (به تفکیک استان )1394
اطلس نقشه نگاشت کانی ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای  ASTERبراساس ایندکس نقشه های ( 1:250000کل ایران )1394
اطلس نقشه نگاشت کانی ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای  ASTERبراساس ایندکس نقشه های  1:250000استان سیستان و
بلوچستان ()1394
اطلس نقشه های زمین شناسی ،پراکندگی مواد معدنی ،ژئوفیزیک هوایی ،تصاویر ماهواره ای و نقشه نگاشت کانی های معرف
آلتراسیون استان قم ()1394
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لیست اطلسهای منتشر شده در سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
اطلس نقشههای زمینشناسی ،پراکندگی مواد معدنی ،ژئوفیزیک هوایی ،تصاویر ماهوارهای و نقشه نگاشت کانیهای معرف آلتراسیون استان

کردستان ()1394

اطلس نقشه های زمین شناسی ،پراکندگی مواد معدنی ،ژئوفیزیک هوایی ،تصاویر ماهواره ای و نقشه نگاشت کانی های معرف آلتراسیون
استان خراسان جنوبی ()1394

اطلس نقشه های زمین شناسی ،شدت کل میدان مغناطیسی هوابرد ،عکس  -نقشه های ماهواره ای و پراکندگی مواد معدنی ایران استان

سیستان و بلوچستان ()1394

اطلس ملی و منطقه ای گرد و غبار ()1394

اطلس نقشه راه علوم زمین و معدن استان لرستان ()1394

اطلس نقشه های زمین شناسی ،پراکندگی مواد معدنی ،ژئوفیزیک هوایی ،تصاویر ماهواره ای و نقشه نگاشت کانی های معرف آلتراسیون
استان کرمان ()1395

اطلس نقشه های زمین شناسی ،پراکندگی مواد معدنی ،ژئوفیزیک هوایی ،تصاویر ماهواره ای و نقشه نگاشت کانی های معرف آلتراسیون
استان سمنان ()1395

اطلس نقشه های تحلیلی زیرساختاری شهرستان های استان مرکزی ()1395
اطلس نقشه های تحلیلی زیرساختاری شهرستان های استان زنجان ()1395

اطلس نقشه های زمین شناسی ،شدت کل میدان مغناطیسی هوابرد ،عکس  -نقشه ماهواره ای و پراکندگی مواد معدنی ایران (براساس

اندکس نقشه های  1:250000کشور )1395

اطلس نقشه راه علوم زمین و معدن استان آذربایجان شرقی ()1395

اطلس هیدروژئو شیمی استان قزوین ()1396

اطلس نقشه های سازمان زمین شناسی و اکتشافات منطقهای کشور ()1396

اطلس مخاطرات جهان ،منطقه و ایران ()1396
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