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:همایشهای داخلي

 پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای، پتروگرافی.2831 ،. ح، وطن پور،. ر، ارجمندزاده،. خ، ابراهیمی،. س، نوریان بیست و سومین همایش انجمن بلورشناسی و کانی. شمال غرب نیشابور، نفوذی منطقه سروالیت- آتشفشانی
. دانشگاه دامغان،شناسی ایران
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 نوریان ،س ،.ابراهیمی ،خ ،.ارجمندزاده ،ر .2831 ،.دورسنجی زونهای دگرسانی – کانی سازی پهنه آتشفشانیسروالیت (شمال غرب نیشابور) به روش نقشه برداری زاویه طیفی .هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی
ایران ،دانشگاه دامغان.
 نوریان ،س ،.مظاهری ،س .ا ،.ابراهیمی ،خ ،.ارجمندزاده ،ر .2831 ،.پتروگرافی ،آلتراسیون ،کانی سازی وژئوشیمی منطقه اکتشافی صفی آباد ،جنوب شرق خراسان شمالی .پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی
ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 نوریان ،س ،.مظاهری ،س .ا ،.ابراهیمی ،خ ،.ارجمندزاده ،ر .2831 ،.مطالعات دورسنجی منطقه مقصودآباد از توابعصفیآباد واقع در خراسان شمالی با استفاده از تصاویر سنجندههای  ASTERو  TMبه منظور پی جویی مواد
معدنی.
 ارجمندزاده ،ر ،.کریمپور ،م .ح ،.سانتوز ،ژ ،.مظاهری ،س .ا ،.مدینا ،ج ،.همام ،س .م .2831 ،.تحول سیاالتهیدروترمال در زونهای مختلف دگرسانی  -کانیسازی در سیستم پورفیری دهسلم ،بلوک لوت ،شرق ایران.
دومین همایش انجمن زمینشناسی اقتصادی ایران ،دانشگاه لرستان.
 ارجمندزاده ،ر ،.کریمپور ،م .ح ،.سانتوز ،ژ ،.مظاهری ،س .ا ،.مدینا ،ج ،.همام ،س .م .2831 ،.ژئوترمومتریسیاالت درگیر در زونهای مختلف دگرسانی

کانیسازی اندیس معدنی چاهشلغمی ،شرق ایران ،دومین همایش

انجمن زمینشناسی اقتصادی ایران ،دانشگاه لرستان.
 ارجمندزاده ،ر ،.کریمپور ،م .ح ،.سانتوز ،ژ ،.مظاهری ،س .ا ،.مدینا ،ج ،.همام ،س .م .2833 ،.فرورانش دوسویهنامتقارن :نظریه جدید برای محیط متالوژنی و تکتونوماگماتیسم بلوک لوت ،شرق ایران .اولین همایش انجمن
زمینشناسی اقتصادی ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران .ص .99-93
 ارجمندزاده ،ر ،.کریمپور ،م .ح ،.سانتوز ،ژ ،.مظاهری ،س .ا ،.مدینا ،ج ،.همام ،س .م .2833 ،.ژئوشیمی ایزوتوپیو پتروژنز توده های نفوذی کالک آلکالن غنی از پتاسیم با تفریق باالی عناصر نادر خاکی در بلوک لوت ،شرق
ایران .اولین همایش انجمن زمینشناسی اقتصادی ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران .ص .231-231
 نظری ،ا .و ارجمندزاده ،ر .2833 ،.سنگ ،رنگ ،نگاره .اولین همایش ملی هنر اسالمی – ایرانی در خراسانشمالی ،دانشگاه پیام نور واحد بجنورد.
 ارجمندزاده ،ر ،.کریمپور ،م .ح ،.مظاهری ،س.ا ،.همام ،س.م .2833 ،.کانیسازی ،آلتراسیون و پتروژنزگرانیتوئیدهای دهسلم ،بلوک لوت ،شرق ایران .بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش
انجمن زمین شناسی ایران .سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 رحیمی ،ب ،.ارجمندزاده ،ر ،.منظمی ،.ع .2831 ،.تحلیل ساختاری کانسار طالی ارغش ،خراسان رضوی ،شمالشرق ایران .یازدهمین انجمن زمین شناسی ایران .دانشگاه فردوسی مشهد.
 خسروی ،م ،.کریمپور ،م.ح ،.ارجمندزاده ،ر .2831 ،.ویژگیهای پترولوژیکی و کانهزایی در گرانیتوئیدهایفردوس (حاشیه بلوک لوت) و مقایسه آن با پورفیری خاروانا .انجمن بلور شناسی و کانی شناسی .دانشگاه بیرجند.
 ارجمندزاده ،ر .2831 ،.نقش مذابهای حاصل از تختال در تشکیل ذخایر پورفیری ایران ،دهمین انجمن زمینشناسی ایران .دانشگاه تربیت مدرس.
 ارجمندزاده ،ر .و علیرضایی ،س .2831 ،.ماگماتیسم آداکیتی و نهشتههای مس -طالی پورفیری :مثال از خاروانا،شمال غرب ایران .بیست و چهارمین همایش زمینشناسی ایران .سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.
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 ارجمندزاده ،ر .و علیرضایی ،س .2831 ،.منشا گوگرد در کانیهای سولفیدی مناطق دگرسانی-کانیسازی مختلفدر ذخیره مس -طالی خاروانا ،آذربایجان شرقی ،شمال غرب ایران .بیست و چهارمین همایش زمینشناسی ایران.
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 علیرضایی ،س ،.ارجمندزاده ،ر و عین علی ،م .2831 ،.بررسی ارتباط بین توده نفوذی و اسکارن در خاروانا،آذربایجان شرقی ،شمال غرب ایران ،بیست و چهارمین همایش زمینشناسی ایران .سازمان زمینشناسی و
اکتشافات معدنی کشور.
تالیف و ترجمه کتاب:

-

ارجمندزاده ،ر ،.دبیری ،ر ،.الماسی ،ع .2831 ،.تالیف کتاب کاربرد نرم افزار  ENVIدر زمینشناسی،
111ص

-

خشنودی ،خ ،.اکبر پور ،ح و ارجمندزاده ،ر .2831 ،.ترجمه کتاب مطالعه کانهها با میکروسکوپ ،جلد
اول 111 ،ص

-

.......
مشاوره و راهنمایي پایان نامههای کارشناسي ارشد:

-

نوریان ،سمیه .2831 ،.مطالعات سنگشناسی ،ژئوشیمی ،دگرسانی و دورسنجی اندیس معدنی مس صفیآباد
خراسان شمالی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد (استاد مشاور).

-

حقدوست ،حیدر .2831 ،.زمینشناسی زیست محیطی اندیس معدنی چاهشلغمی در جنوب غرب بیرجند ،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد (استاد مشاور).

-

نوریان ،سکینه .2831 ،.مطالعات سنگشناسی ،پترولوژی ،ژئوشیمی و پتانسیل کانیسازی سنگهای آتشفشانی
چکنه ،خراسان رضوی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.

-

مستکملی ،م .2831 ،.مطالعات زمینشناسی ،پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی قره چای – کالته مالو،
خراسان رضوی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد (استاد مشاور).

-

هوشمند ،حسین .2831 ،.مطالعات کانیشناسی ،پترولوژی ،دگرسانی  -کانیسازی اندیس مس سبزوار ،خراسان
رضوی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد (استاد مشاور).
 رنجبر فالح ،سهیال .2831 ،.ارزیابی زیست محیطی و پراکندگی عناصر پرتوزای اورانیوم و توریوم در برگه 211111مشکان ،زون سبزوار ،شمال شرق ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران (استاد راهنما).

-

حصاری ،فائزه .2831 ،.مطالعات زمینشناسی اقتصادی رگههای باریت منطقه جرگالن – خراسان شمالی ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه گرگان (استاد مشاور).

-

.....
طرحهای پژوهشي:

 زمین شناسی ،بیواستراتیگرافی و دیرینه شناسی سیستماتیک برونزدهای سیلورین در برش رباط قره بیل درغرب بجنورد (با همکاری دانشگاه کرمان)
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 مطالعات دورسنجی و ژئومورفولوژی تکتونیک فعال و شناسایی گسلهای پنهان پهنه قوچان-شیروان ،شمالشرق ایران (طرح گرنت)2831 ،

 -4سوابق آموزشي:
دانشگاه پیام نور بجنورد:

تدریس دروس بلورشناسی هندسی ،بلورشناسی نوری ،کانیشناسی ،سنگشناسی آذرین ،سنگشناسی دگرگونی،
زمینشناسی اقتصادی ،زبان تخصصی زمینشناسی ،زمینشناسی صحرایی ،پترولوژی ،اصول اکتشافات معدنی،
ژئوشیمی ،خاکشناسی ،ژئومورفولوژی ،محیطهای رسوبی ،زمینشناسی نفت ،زمین ساخت ،زمینشناسی فیزیکی،
نقشهبرداری ،آتشفشانشناسی ،زمینشناسی زیست محیطی ،اصول سنجش از دور ،سنجش از دور در زمینشناسی و
 GISمربوط به دوره کارشناسی زمینشناسی ،رشته علوم تجربی ،رشته جغرافیا و رشته کشاورزی از سال 2831
تاکنون.
دانشگاه پیام نور مشهد:

 تدریس درس "سنجش از دور در زیست محیطی" دوره کارشناسی ارشد رشته زمینشناسی زیست محیطی ازسال تحصیلی  38-31تا کنون.
 -5سوابق اجرایي:
 معاونت دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد در سال تحصیلی .31-32 عضو سازمان نظام مهندسی معدن خراسان شمالی از سال  2831تاکنون. عضو کمیته ارزیابی طرحهای معدنی استان خراسان شمالی عضو کمیته تدوین استاندارد استان خراسان شمالی از سال  2832تاکنون. عضو شورای تجهیز آزمایشگاههای قطبی خراسان شمالی... -6فرصت مطالعاتي خارج از کشور و جوایز:
 دانشگاه آویرو ،پرتغال؛ مطالعه رادیوایزوتوپهای روبیدیوم  -استرانسیوم و ساماریوم  -نئودیمیوم تودههاینفوذی شرق ایران2833 .
 رتبه دوم فارغ التحصیلی دوره کارشناسی رتبه دوم آزمون ورودی دکتری پژوهشگر برتر دانشگاههای پیام نور استان خراسان شمالی در سال تحصیلی  31-31و 31-39 مدرک زبان انگلیسی  MCHEو TELP -کسب عنوان مقاله داغ در مجله  ISI؛ Journal of Asian earth sciences
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