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 کنگره ی تخصصی بین المللی علوم زمین
 سازمان زمین شناسی بین المللی

 کشور 
6452 



 به یرس یها یکان یمطالعه  یگونگبررسی چ 61

جهت استفاده  کسیا یاشعه  فراکتومترید ی لهیوس 

  ی

 یشناس نیدر آموزش زم رانیدب

 سی و دومین گردهمایی و نخستین 

 کنگره ی تخصصی بین المللی علوم زمین
 سازمان زمین شناسی بین المللی

 کشور 
6452 

 هفتم از نظر هیعلوم پا یکتاب ها یتواتحلیل مح 63

 یشناس نیو عناصر زم میمفاه

 سی و دومین گردهمایی و نخستین 

 کنگره ی تخصصی بین المللی علوم زمین
 سازمان زمین شناسی بین المللی

 کشور 
6452 

  یهاد دیآبخوان شه زدانهیرسوبات ر یابینشاءم 68

 یخاک با استفاده از عناصر نادر  یاحمد

 سی و دومین گردهمایی و نخستین 

 کنگره ی تخصصی بین المللی علوم زمین
 سازمان زمین شناسی بین المللی

 کشور 
6452 

با استفاده ازمدل  ییورسوبزا شیفرسا زانبرآورد می 65

 MPSIAC   چنداب زیآبر یدر حوضه 

 سی و دومین گردهمایی و نخستین 

 کنگره ی تخصصی بین المللی علوم زمین
 سازمان زمین شناسی بین المللی

 کشور 
6452 

 چگونگی ارتقا آموزش علوم زمین در آموزش و 21

 پرورش کشور 

 سازمان زمین شناسی ملی سی و سومین همایش علوم زمین

 کشور 
6454 

 گی رسوبات  درامتداد بررسی وضعیت پیوست 26

 رودخانه کردان

 سازمان زمین شناسی ملی سی و سومین همایش علوم زمین

 کشور 
6454 

 نیاز سنجی و تعیین اولویت آموزش های زیست  22

 محیطی معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران

 1849 دانشگاه شهیدرجایی ملی                همایش ملی آموزش هفتمین

راهی به سوی آموزش های زیست محیطی  28

 توسعه ی پایدار

 

 مین همایش ملی شش

 زمین شناسی ومحیط زیست

ملی                              

 ملی 

 دانشگاه آزاد اسالمی 

 اسالمشهر
1849 

های رسوبی  بررسی ناپیوستگی 29

شهرستان  کرداندرحوضه آبریز

 ساوجبالغ
 

 مین همایش ملی شش

 زمین شناسی ومحیط زیست

 دانشگاه آزاد اسالمی  ملی               

 اسالمشهر
1849 

 علوم یادگیری بر علمی گردش بخشی اثر 22

 محور زمینه دررویکرد زمین

سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم 

 زمین

 سازمان زمین شناسی ملی

 کشور 
1842 

چگونگی ارتقاء پارادایم حاکم بر آموزش  22

 علوم پایه جهت کسب شایستگی ها

اولین همایش آموزش علوم پایه و 

 فناوری

                    

                  

 ملی

دانشگاه فرهنگیان استان 

 تهران
1842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 ی درسمینارهابرگزاری سخنرانی علم

 

  

 علمیداوری آثار

 
 ردیف

 عنوان کامل مرجع درخواست کننده داوری

 نام آثار داوری شده

مقاله برای 
همایش 

 معتبر علمی

مقاله برای 
مجالت معتبر 

 علمی

زمان انجام 
 فعالیت

 84/  9/  1  مقاله 5 سومین همایش علمی دانشگاه آراد اسالمی گرگان 6

 
2 

 54-83سال  مقاله 68  دانشگاه آزاد اسالمی اسالمشهر

 
4 

 85-88سال   مقاله 3 دانشگاه آزاد اسالمی اسالمشهر

 
3 

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره ی تخصصی بین المللی علوم 
 زمین

 52سال   مقاله5

 
9 

 54سال  مقاله8 سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین

 
1 

 تاکنون54سال مقاله61  (  AASCITعلمی و فناوری امریکا) انجمن

 

 تاریخ انجام نام دستگاه مجری مراسم سخنرانی (6عنوان سخنرانی ) ردیف

6 
 65/4/81 دانشگاه آزاداسالمی واحد اسالمشهر دولومیت و مدل های دولومیتی شدن

 29/61/81 دانشگاه آزاداسالمی واحد اسالمشهر سنگ های سیلیسی و محیط رسوبی آن ها 2

 88-83سال  مرکز تربیت معلم عترت واوان کتونیک و رسوب گذاریت 4

 88-83سال  مرکز تربیت معلم عترت واوان دولومیت و مدل های دولومیتی شدن 3

 88-83سال  مرکز تربیت معلم عترت واوان سنگ های سیلیسی و محیط رسوبی آن ها 9

 چگونگی ارتقا آموزش علوم زمین در آموزش و 1

 پرورش کشور 

 54سال سخنران ویژه سازمان زمین شناسی کشور


