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 سازوکار و تکوين ساختاری، هندسه.)8698( ،. ر. م، شيخ االسالمي،. ق، حيدرزاده،. ا، نعيمی
.81-89 ،13  شماره، فصلنامه علوم زمين. اهلل داغ-پهنه گسلي چشمه ني در البرز شرقي
 شواهد ساختاری و زمين ريخت.)8698( ،. ر. م، شيخ االسالمي،. ق، حيدرزاده،. ا، نعيمی
.91-98 ،91  شماره، فصلنامه علوم زمين. .شناختي گسل سياه کوه در شمال خاور ايران
 هندسه و.)8697( ،. ا، حاجي حسيني،. ر. م، شيخ االسالمي،. ر. م، محمد رضا قاسمي،. ا، نعيمی
 شماره،87  دوره، فصلنامه علوم زمين.جنبششناسي گسل عطاری در جنوب خاور البرز مرکزی
.888-886 ،811
(ب) مقاله در سمينارهای علمي
 چالوس بر هندسه-  تأثير خطواره پي سنگي کرج.)8611( ،. م، و محجل. ع، يساقي،. ا،  نعيمی
 بيست و پنجميين گردهميايي.و تحول جنبشي زيرپهنه ساختاری مابين گسلهای کندوان و طالقان
. به عنوان سخنراني. سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور،علوم زمين
 شواهد ساختاری وارون شدگي گسل کنيدوان در.)8613( ،. م، و محجل. ع، يساقي،. ا،  نعيمی
 سازمان زمين شناسي و اکتشيافات معيدني، بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين.البرز مرکزی
. به عنوان پوستر.کشور

2

 نعيمی ،ا ،.شيخ االسالمي ،م .ر ،.حيدرزاده ،ق .)8611( ،.معرفي و تحليل ساختاری پهنه گسيلي
چشمه ني در شمال شرق ايران ،بيست و هفتمين گردهمايي علوم زمين ،سازمان زميين شناسيي و
اکتشافات معدني کشور .به عنوان سخنراني.
 حيدرزاده ،ق ،.شيخ االسالمي ،م.ر ،.نعيمی ،ا .)8611( ،.شواهد ريخت زمينسياختي از پوييايي
گسل سياه کوه ،شمال شرق ايران ،بيست و هفتمين گردهمايي علوم زمين ،سازمان زمين شناسيي
و اکتشافات معدني کشور .به عنوان سخنراني.
 نعيمی ،ا ،.حيدرزاده ،ق ،.شيخ االسالمي ،م .ر .)8619( ،.جنبش شناسي سامانه گسيلي شياهرود
در شمال غرب جاجرم ،بيست و نهمين گردهمايي علوم زمين ،سازمان زمين شناسي و اکتشيافات
معدني کشور .به عنوان سخنراني.
 شافعي ،ع .ر ،.عبادتي ،ن .و نعيمی ،ا .)8617( ،.بررسيي شيراير رسيوبگياری -زميين سياختي
منطقه وير ،جنوب شرق سلطانيه .چهارمين همايش مليي زميين شناسيي  -دانشيگاه آزاد اسيالمي
واحد اسالمشهر ،تهران ،ايران .به عنوان سخنراني.
 نعيمی ،ا ،.علوی ،س .ا .و معدني پور .)8011( ،.بررسي جنبشي گسل پيغمبران به عنوان شاهدی
بر شدت گيری تغيير شکل در جنوب خاور البرز مرکيزی در ميوسين پايياني-پليوسين .بيسيت و
چهيارمين هميايش انجمين زميين شناسيي اييران ،دانشيگاه خيوارزمي ،تهيران ،اييران .بيه عنيوان
سخنراني.
ج) پايان نامه
 پايان نامه کارشناسي تحت عنوان "زمين شناسي منطقه شمال شرق تهران (کند -افجه  -ناصر آباد)".
 پايان نامه کارشناسي ارشد تحت عنوان " تحليل هندسي و جنبشي سيستم گسلهای راندگي بين
گسلهای کندوان و طالقان در منطقه آزادبر ،البرز مرکزی".
 رساله دکتری تحت عنوان "فرگشت ساختاری سنوزوئيک پسين خاور البرز مرکزی در گستره
چاشم".
د) گزارش های داخلي گروه زمين ساخت
 تنش ديرين مفاهيم و روشهای تحليل آن8611 -
 شاخص های سوی حرکت روی سطوح گسلي8619-
 بررسي زمين ساخت و زمين شناسي رشته کوه البرز8698-
 .4سوابق کاری
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 کارمند سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور (به صورت آزمايشي) -از بهمن  8613تا
آبان  ،8611به عنوان کارشناس گروه زمين ساخت (تکتونيک).
 کارمند سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور (به صورت قرارداد خريد خدمت) -از
آبان  8611تا کنون ،به عنوان کارشناس گروه زمين ساخت (تکتونيک).
 کسب رتبه بيستم در آزمون استخدامي کشوری( 8690 -برگزاره کننده :سازمان سنجش)
الف) زمين شناس تهيه کننده نقشه
 نقشه زمين شناسي  8:11111فروک ( 7955 Iدر حال انجام)
 نقشه زمين شناسي  8:11111سفيدار گله ( 6661 IVدر مرحله داوری)
 نقشه زمين شناسي  8:81111دولت آباد 6059 II NE

ب) زمين شناس دوم
 نقشه زمين شناسي  8:811111رامشه( 6553مسئول نقشه :حميدرضا جوادی)8696-
 نقشه زمين شناسي  8:81111باغ يک ( 6059 II SEمسئول نقشه :ميثم کوه پيما)8691 -
ج)کارشناس تکتونيک و کارشناس همراه
 نقشه زمين شناسي  8:81111مجن ( 6962 IV NEمسئول نقشه :حميدرضا مصفي)8619 -
 نقشه زمين شناسي  8:81111گور سفيد( 6661 III NWمسئول نقشه :رضا هفت لنگ)8698-
 نقشه زمين شناسي  8:81111چاشتخوران( 6861 III NWمسئول نقشه :ابوالفضل حاجي حسيني)-
8619
د) کارشناس تکتونيک
 تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:81111کوه زرجان خانه (مسئول نقشه :عليرضا شافعي)-
8617
 تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:81111بالغي نو(مسئول نقشه :حميدرضا مصفي) 8617-
 تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:81111نردين(مسئول نقشه :ابوالفضل حاجي حسيني) -
8617
 تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:81111قوزيجاق(مسئول نقشه :شهرام نواواجاری) 8611-
 تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:81111ميانج(مسئول نقشه :محمد حسيني) 8611-
 تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:81111اسکدر(مسئول نقشه :رضا سالمتي)8619-
 تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:81111فوالد محله (مسئول نقشه :عليرضا شافعي)8691-
 تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه 8:81111تفت ( 8مسئول نقشه :محمد حسيني) 8690-
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 همکاری در تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:81111گل بيني(مسئول نقشه :حسين محمد
خاني و حميدرضا مصفي) 8617-
 همکاری در تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه 8:81111کاشيدار(مسئول نقشه :هيراد نديم) -
8617
 همکاری در تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:81111شهميرزاد(مسئول نقشه :شهرام
نواواجاری) 8691-
 مشاور تکتونيک در تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:81111نجف آباد(مسئول نقشه :بابک
صدقي)8611-
 تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:81111ورزنه(مسئول نقشه :هيراد نديم) 8693-
 تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:81111فوجرد(مسئول نقشه :حميدرضا مصفي) 8693-
 تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:11111آبگاره(مسئول نقشه :حميدرضا مصفي) 8699-
 تهيه گزارش و نقشه ساختاری برگه  8:11111چاه فراخ (مسئول نقشه :حميدرضا مصفي) 8699-
ه) پروژه ها
 مسئول زيرگروه زمين ساخت در کارگروه اکتشاف منابع کارستي8690-91 ،
و) ساير فعاليتها
 ترجمه کتاب "مواجهه با چالشها با استفاده از نقشه های زمين شناسي"( Meeting
8696-)Challenges with Geologic Maps
 سخنراني تحت عنوان "چين خوردگي در حوضه رسوبي افتر ،شمال باختر سمنان" .سازمان زميين
شناسي و اکتشافات معدني کشور.)8698( ،
 تهيه گزارش ساختاری اطلس نقشه های  8:811111ايران8696-
ز) سوابق کاری خارج از سازمان زمين شناسي
 همکاری با پايگاه ملي داده های علوم زمين کشو) - (NGDIRبه صيورت تميام وقيت -شيهريور
 .8613در قسمت زمين شناسي و امور مربوط به ژئوتوريسم.
 همکاری با مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن) -(BHRCبه صورت حجمي و پروژه ای -پاييز و
زمستان  .8613همکاری با پروژه لرزه خيزی و پهنه بندی استان گلستان
 تدريس زبان انگليسي در سطوح مختلف به مدت  8/1سال در مؤسسات زبان شهرسيتان شيهريار-
از شهريور  8610تا ارديبهشت .8617
 .5دوره های های آموزشی
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 دوره آموزشي "زمين شناسي کواترنری"ارائه شده از سوی زمين شناسان کشور چک8617-
 دوره آموزشي "مدلسازی رقومي در زمين شناسي ساختماني" ارائه شده از سوی Jean-Pierre

8611 -Burg and Stefan Schmalholz
 دوره آموزشي "ژئوشيمي ،منشأ و جايگاه زمين ساختي سنگهای آذرين" ارائه شده از سوی
8619 -Mark Allen
 دوره آموزشي "مطالعات کمي زمين ساخت فعال" ارائه شده از سوی Richard Walker,

8619 – Morteza Talebian and Morteza Fattahi
 دوره آموزشي "نقشه های  "8:81111ارائه شده از سوی معاونت زمين شناسي سازمان زمين
شناسي و مرکز سمنان -8691-سمنان
 دوره آموزشي"آموزش عمومي پدافند غير عامل" -سازمان زمين شناسي کشور8698 -
 دوره آموزشي "زمين شناسي کاربردی پيشرفته و نقش آن در توسعه پايدار" -در محل سازمان
زمين شناسي8698 -
 دوره آموزشي "زمين ساخت فعال" ارائه شده از سوی 8690 -James Jackson
 دوره آموزشي "زمين آمار" ارائه شده از سوی دکتر علي اصغر حسني پاک8690 -
 دوره آموزشي  Ontologyارائه شده از سوی دکتر حسن بابايي8691 -
 کارگاه يک روزه  ARCGISوکارتوگرافي نقشه های  -8:81111اواخر اسفند 91
 دوره آموزشي "نقشه های  "8:81111ارائه شده از سوی معاونت زمين شناسي سازمان زمين
شناسي کشور -8693-تهران
 دوره زمين ساخت فعال -Trigger -ارديبهشت  -93تهران -سازمان زمين شناسي
 .6مهارتها و صالحيتهای تخصصی
الف) زمينه فعاليتهای تخصصي
 تهيه نقشه های زمين شناسي (شامل مطالعات دفتری و صحرايي)
 زمين شناسي ساختاری
 تحليل های تنش ديرين)(Paleostress
 مطالعات GIS

ب) مهارتهای غير تخصصي
 مسلر به زبان انگليسي و تدريس آن در آموزشگاههای زبان و به صورت خصوصي
 کسب نمره  11از  811در آزمون زبان دانشگاه تربيت مدرس در سال 8613
 آشنايي مقدماتي با زبان فرانسه
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ج) آشنايي با نرم افزار
 نرم افزارهای عمومي
(WORD-EXCEL-POWER POINT,…)  شاملOFFICE نرم افزارهای

 نرم افزارهای گرافيکي
PHOTOSHOP- COREL DRAW- ILLUSTRATOR-FLASH
 نرم افزارهای مرتبر با زمين شناسي و تکتونيک
SAS PLANET-TECTONICS FP-GEORIENT-ROCKWORKS-YAMAJI-T-TECTO…
 نرم افزارهای مرتبر با مطالعه تصاوير ماهواره ای و کار بر روی آنها
ARC GIS (ARC MAP-ARC SCENE)-ARC VIEW-GEOMATICA-GLOBAL MAPPER
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