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 (:، مقاالتآثار و تأليفات )کتاب
علی رضا نصیري، رضا شريفیان عطار/ مشهد/ سخن  /ERDAS IMAGINEاي با پردازش تصاوير ماهواره. 1

 2-151-247-600-978 /1391گستر/ 

رضا  علی. کاربرد روشهاي ترکیبی در سیستم اطالعات جغرافیايی به منظور اکتشاف سنگهاي قیمتی/ مهندس 2

چهارمین همايش ملی جايگاه سنگهاي قیمتی و نیمه قیمتی در کشور و  /صیري، مهندس رضا شريفیان عطارن

 1391اولین جشنواره ملی فیروزه/آبان 

علی رضا کاربرد روشهاي ترکیبی در سیستم اطالعات جغرافیايی به منظور اکتشاف سنگهاي قیمتی/ مهندس  .3

 1391آذر  /32توسعه معدن/ شماره  مهندسی امهماهن /نصیري، مهندس رضا شريفیان عطار

يکی/ رضا شريفیان عطار، فاطمه ژاز نظر اقتصادي و اکولو GIS,RS . ارزيابی اثرات زيست محیطی سد کارده با4

پوربنايی، غالم رضا لشکري پور و علی رضا نصیري/ اولین همايش حفاظت و برنامه ريزي محیط زيست     

 1391اسفند  /

گیاه و تاثیر بر گونه هاي -خاک -فتار ژئوشیمیايی و سمیت آرسنیک و آنتیموان در سیستم هاي آببررسی ر. 5

گیاهی/ حامد سعیدي رضوانی، رضا شريفیان عطار، علی رضا نصیري خانقاه، مینا خشايار/ اولین همايش 

 1392سراسري محیط زيست، انرژي و پدافند زيستی/ دي 

 ،رضا شريفیان عطار با استفاده از تکنیک استخراج گیاهان با کی لیت سازها/بررسی پاکسازي خاکهاي آلوده . 6

اسفند  /کنفرانس علوم کشاورزي و محیط زيست /نفیسه فروغی راد، علیرضا نصیري خانقاه، سیدعلی مظهري

1392 

یان . بررسی توزيع ژئوشیمیايی و آثار زيست محیطی سرب و روي در منطقه ورچه استان مرکري/ رضا شريف7

عطار، سید علی مظلومی، زهرا تاج فرد، علیرضا نصیري خانقاه/ سومین همايش سالمت، محیط زيست و 

 1392توسعه پايدار/ بهمن 

رضا شريفیان ها در کنار جاده هاي پر تردد در شهرهاي بزرگ/  EPG. بررسی آلودگی زيست محیطی ناشی از 8

همايش سالمت، محیط زيست  اولین /نصیري خانقاه علیرضا ، حامد سعیدي رضوانی،سیدعلی مظهري ،عطار

 1392و توسعه پايدار/ بهمن 

 رضایعل /Kriging+ با استفاده از داده منطقه ورچه در روش GSبا نرم افزار  سهيدر مقا Matlabقابلت نرم افزار . 9

ومین گردهمايی و سی و د /عطار انیفيرضا شر ،یرضا اسالم ،یغزاله عباس ان،یتومان رينوراخانقاه،  يرینص

 1392نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین/ بهمن 

امین بهادرانی، علی رضا نصیري خانقاه، غزاله عباسی، رضا اسالمی/ سی و دومین  /خبره يها ستمیس. 10

 1392گردهمايی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین/ بهمن 

 /: استان اصفهان(ي)مطالعه مورد سنجش از دور يهابا داده یسالخشک شيمناطق مستعد جهت پا نییتع. 11



 نیو دوم یس /انيغفور يهاد عطار، انیفيرضا شر ،یرضا اسالم ،یغزاله عباسخانقاه،  يرینص رضایعل

 1392بهمن  /نیعلوم زم یتخصص یالملل نیکنگره ب نیو نخست يیگردهما

 يرینص رضایعل، عطار انیفيرضا شرز آبهاي زير زمینی/ . ارزيابی روشهاي متعارف و صنعتی حذف آرسنیک ا12

خانقاه، حامد سعیدي رضوانی، محمد سعیدي رضوانی/ اولین همايش سالمت، محیط زيست و توسعه پايدار/ 

 1392بهمن 

 نایفيرضا شر ،یفرنوش اسلم نیمترجم /کتان کوتوال ،يچادور نیسوباس سندگانينو /یفیابر ط ريتصاو وژنیف. 13

  2-8-92621-600-987 /1393 /آرسس /دهمش /خانقاه. يرینص رضایعلعطار، 

 نیمترجم /شوتکو یآناتول ن،يویکراپ ریوالدم سندگانينو /GIMS با استفاده از ستيز طیاز راه دور مح شيپا. 14

-92621-600-978 /1393مشهد/ آرسس/  /خانقاه يرینص رضایعل ،یقورتان رحمانی راھعطار، ز انیفيشر رضا

9-9 
و تکنیک تداخل سنجی رادار/ علیرضا نصیري  GPSمقايسه رفتار سنجی پديده فرونشست اصفهان با شبکه .15

 1393ريور شه /همايش ملی آب، انسان، زمین/خانقاه، قاسم خسروي، هادي غفوريان، رضا اسالمی
16. Evaluation of Remote Sensing Data for Estimation of Precipitation\ Hadi Ghafourian,Seyyed 

Hossein Sanaei Nejad, Alireza Nasiri Khanghah\ Journal of Middle East Applied Science and 
Technology (JMEAST)/ September 2014, pp. 946-951 

با استفاده از  یشناسسنگ يواحدها يیشناسا يبرا Reflectanceو  DN ،Radiance ریتاث زانیم سهيمقا. 17

 مريم ايزدي فرنیا، ، علیرضا نصیري خانقاه، رامین ارفع/ نيی+ در منطقه حجت آباد ناLandsat ETM ريتصاو

 1394ارديبهشت / دومین کنگره ملی زمین شناسی کاربردي/

با استفاده از  نيیدر منطقه حجت آباد نا ونیآلتراس يیشناسا يبرا SAVIو  NDVIشاخص ریتاث سهيمقا. 18

دومین کنگره ملی زمین / نیا، ، رضا شريفیان عطارعلیرضا نصیري خانقاه، رامین ارفع /Landsat 7 ريتصاو

 1394شناسی کاربردي/ ارديبهشت 

علیرضا / منطقه ورچه يامس در رسوبات آبراهه یپراکندگ نییدر تع یفیط هيزاو يبردارروش نقشه یبررس. 19

 دومین کنگره ملی زمین شناسی کاربردي/ ارديبهشت، اکرم ماهان /رنصیري خانقاه، رضا شريفیان عطا

ها خطواره يیبمنظور شناسا EO-1 ALI اي Landsat 7  ،Aster ياماهواره ريانتخاب تصاو یقیتطب یبررس. 20

علیرضا نصیري خانقاه، رضا شريفیان / AHPانارک به روش  1:100000در نقشه  لتریبا استفاده از ف یگسل

   1394دومین کنگره ملی زمین شناسی کاربردي/ ارديبهشت  زهره کريمی /، عطار

توضیح ژئوشیمیايی و اثرات زيست محیطی گنبد نمکی دهکويه بر کیفیت آب منطقه )با نگرش زمین  یبررس .21

همايش زمین شناسی و دومین دومین / علیرضا نصیري خانقاهرسول خطیبی فرد، مهرداد کريمی،  پزشکی( /

 1394سفند ا /ف منابع اکتشا

توضیح ژئوشیمیايی و اثرات زيست محیطی فلزات سنگین بر رسوبات اطراف گنبد نمکی دهکويه  یبررس. 22



دومین دومین / علیرضا نصیري خانقاهرسول خطیبی فرد، مهرداد کريمی،  منطقه الرستان، استان فارس /

 1394سفند ا /همايش زمین شناسی و اکتشاف منابع 

با استفاده  یشناسسنگ يواحدها يیشناسا يبرا Reflectanceو  DN ،Radiance ریتاث زانیمتطبیقی  سهيمقا. 23

دومین / علیرضا نصیري خانقاه/رسول خطیبی فرد،  نيیدر منطقه حجت آباد نا Landsat ETM+رياز تصاو

 1395ارديبهشت /بین المللی علوم زمین و توسعه شهري کنگره 

علیرضا ست محیطی فلزات سنگین بر رسوبات منطقه سینه سفید /رسول خطیبی فرد، ارزيابی آودگی زي. 24

 1395ارديبهشت /بین المللی علوم زمین و توسعه شهري دومین کنگره / نصیري خانقاه

علیرضا . بررسی منشا آاليندگی و توزيع ژئوشیمیايی يال شرقی گنبد نمکی سینه سفید /رسول خطیبی فرد، 25

 1395ارديبهشت /بین المللی علوم زمین و توسعه شهري دومین کنگره / نصیري خانقاه

د نمکی سینه سفیید )واقع در الرستان فارس( /رسول خطیبی فرد، ب. بررسی کانی شناسی ژئوشیمیايی گن26

 1395ارديبهشت /بین المللی علوم زمین و توسعه شهري دومین کنگره / علیرضا نصیري خانقاه

، رامین ارفع نیا، علیرضا نصیري خانقاهازدور /در افیولیت نايین با استفاده از سنجش Cr2O3. پهنه بندي غلظت 27

 1395ارديبهشت /بین المللی علوم زمین و توسعه شهري دومین کنگره /ايدا محبی 

با استفاده  یشناسسنگ يواحدها يیشناسا يبرا Reflectanceو  DN ،Radiance ریتاث زانیمتطبیقی  سهيمقا. 28

، رامین ارفع نیا، ايدا محبی / علیرضا نصیري خانقاه /نيیدر منطقه حجت آباد نا Landsat ETM+رياز تصاو

 1395اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستمهاي اطالعات جغرافیايی در علوم زمین / آبان 
29. Khaneghah, A.R.N. and Arfania, R., 2017. Lithological Analysis of Nain Ophiolitic Zone Using 

ASTER Data. Open Journal of Geology, 7(08), p.1200. 

، رامین ارفع نیا، ايدا علیرضا نصیري خانقاه /کتاب کاربرد سنجش از دور چند طیفی در سنگهاي افیولیتی -30

 در دست چاپمحبی / 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 مهارتهاي تخصصي:

ر مرکز آموزش های کوتاه مدت جهاد دقدماتی( )م 1ح سط Autocadدوره نرم افزار  گواهینامه .1

 (1386دانشگاهی)

(1387گواهینامه دوره نقشه برداری از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) .2

از سازمان آموزش فنی و حرفهای Total station دوره نقشه برداری با دستگاه الکترونیکی  گواهینامه .3

 (1387کشور)

(1387)تکمیلیاز مرکز آموزش های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی سطح Photoshopدوره نرم افزار گواهینامه .4

مجتمع فنی و حرفه ای ازبا تکیه بر مطالعات منابع زمین  1ح سط Arcgisدوره نرم افزار  گواهینامه .5

 (1387ساج)

 (1387ایران)کانون مخترعین  از1ح سطو پردازش تصاویر دیجیتال Matlab گواهینامه دوره نرم افزار  .6

دوره کارگاه پرورش نبوغ مالی از موسسه فکر فردا با گرایش در شاخه دانش مالی، امالک و  ینامهگواه .7

 (1388زایی)مستغالت، طال و ارز، بورس، اوراق بهادار، بانک و اشتغال 

گواهینامه دوره نقشه برداری معدنی از وزارت صنایع و معادن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  .8

(1388پژوهشی)ن،موسسه آموزشی و ایرا

و اصول کاربردی آن از موسسه ( GPS)گواهینامه دوره تخصصی آشنایی با سیستم های تعیین موقعیت ماهواره .9

مهندسان مشاور آرین کاوش مهر با همکاری انجمن علمی زمین شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 (1389مشهد)

مبانی گوهر شناسی از موسسه آموزشی و پژوهشی صنایع و معادن الماس  گواهینامه دوره آموزشی اصول و .10

(1389آسیا با همکاری انجمن علمی زمین شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد)

موسسه ازبا تکیه بر زمین شناسی ، خاک و مطالعات منابع طبیعی  1حسطArcgis دوره نرم افزار  گواهینامه .11

(1389فردا)آیینه شهر 

 (1389شهر فردا)از موسسه آیینه  Google Earth 5.1گواهینامه دوره نرم افزار  .12

 و 3D Analyst, network Analyst, Spatial analystشامل 2 سطحArcgis دوره نرم افزار گواهینامه .13

Animation(1389فردا)وسسه آیینه شهر از م

فردا) ازموسسه آیینه شهر Map Source رتبط مانند نرم افزارهای م با نیم نگاه کوچکی بهGPSدوره  گواهینامه .14

89- 1390)

 Image و  Processing،Image Enhancementشامل مراحل  1سطح ERDAS IMAGINE دوره  گواهینامه .15

classifier  (1390شهر فردا)موسسه آیینه ازدر رده سنجش فضایی



معادن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع از وزارت صنایع و  (Comfar)گواهینامه دوره نرم افزار کامفار  .16

(1390پژوهشی)معدنی ایران،موسسه آموزشی و 

از وزارت صنایع و معادن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع گواهینامه دوره طراحی الگوهای آتشباری  .17

(1390پژوهشی)معدنی ایران،موسسه آموزشی و 

زارت صنایع و معادن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از و گواهینامه دوره طراحی جاده و رمپ .18

(1390)واحد خراسان رضوی –سینا  پژوهشیایران،موسسه آموزشی و 

از وزارت صنایع و معادن، سازمان توسعه و نوسازی ENVI نرم افزار دور سنجی با تکیه بر گواهینامه دوره  .19

(1390)واحد خراسان رضوی –سینا  پژوهشی معادن و صنایع معدنی ایران،موسسه آموزشی و

از وزارت صنایع و معادن، سازمان توسعه و نوسازی  با گرایش اکتشافیData mine گواهینامه دوره نرم افزار .20

(1390)واحد خراسان رضوی –سینا  پژوهشیمعادن و صنایع معدنی ایران،موسسه آموزشی و 

از وزارت صنایع و معادن، سازمان توسعه و نوسازی  استخراجیبا گرایش  Data mineگواهینامه دوره نرم افزار .21

(1390)واحد خراسان رضوی –سینا  پژوهشیمعادن و صنایع معدنی ایران،موسسه آموزشی و 

قوانین بخش معدن و اکتشاف در معدن از سازمان بسیج مهندسین خراسان رضوی و همکاری  گواهینامه دوره .22

 (1391)راسان موسسه آموزشی دانش گستران شاخص خ

کار آفرینی و کار گروهی از سازمان بسیج مهندسین خراسان رضوی و همکاری  هایمهارت گواهینامه دوره .23

 (1391)موسسه آموزشی دانش گستران شاخص خراسان 

بازرسی فنی جوش ویژه مهندسین از سازمان بسیج مهندسین خراسان رضوی و همکاری  گواهینامه دوره .24

 (1391)گستران شاخص خراسان موسسه آموزشی دانش 

تجربه نگاری اختراع از سازمان بسیج مهندسین خراسان رضوی و همکاری موسسه آموزشی  گواهینامه دوره .25

(1391)دانش گستران شاخص خراسان 

از سازمان آموزش فنی و حرفهای مهارت اپراتور لودر مطابق با استانداردهای حمل و نقل  گواهینامه .26

(1391کشور)

(1391از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) Arcgisمه دوره گواهینا .27

(1392) کشور یو حرفه ا یاز سازمان آموزش فن 2درجه  SPSS دوره نامهیگواه .28

(1392)کشور یو حرفه ا یاز سازمان آموزش فن 1درجه  SPSSدوره نامهیگواه .29

 یو حرفه ا یزمان آموزش فناز سا MATLAB پردازش تصاویر رقومی با استفاده از دوره نامهیگواه .30

(1392)کشور
COREL DRAW SOFTWARE in Foolad sadra engineering & consultation CO. (2014)  

(1392)کشور یو حرفه ا یاز سازمان آموزش فن ERDASپردازش تصویر با دوره نامهیگواه .31



ی آنومالیهای دمایی سطح زمین از تکنیک پردازش تصاویر ماهواره ای به منظور شناسای دوره نامهیگواه .32

 (1392موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران )

 (1392مرکز آموزش های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی) ازپردازش دیجیتالی عکس  دوره نامهیگواه. 33
34. Specialized Arc GIS in Exploration in 34th International & 2st International Geosciences 
Congress (2016) 
35. Fractal methods in the analysis of geochemical data in order to explore the hidden deposits in 
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