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 دانشگاه تهران مؤسسه ژئوفیزیک تاریخچه تاسیس

. هاست، جو و اقیانوس زمین فیزیک شامل عام مفهوم به ژئوفیزیک

علم ژئوفیزیک، بررسی پارامترهای مختلف فیزیکی کرة زمین است. 

 میالدی سده شانزدهم دوم در نیمه ژیلبرت کشف به علم این پیدایش

و  کندمی عمل بزرگ مغناطیس همانند یک زمین این کهمبنی بر 

 میالدی فدهمه سده در نیمه دوم نیوتن گرانش نظریه نیز به

 ، دانشیپایه از دیگر علوم گیریبا بهره علم این گردد. امروزهبرمی

شود. می تقسیم متعددی هایو به شاخه  فراوان با کاربردهای است

در  که است فیزیکی ، مطالعه فرایندهایژئوفیزیک علم فه اصلیوظی

 مرتبط هایپدیده شناختدهد. می رخ و منظومه شمسی سیاره زمین

 نیازهای اساسی تامین جامد، جو و اقیانوسها برای زمین با تحول

  .است ضروری انسان زندگی

، جدید انرژی منابع کشف به وننیاز روزافز به توانمی طور مثال به

 رویدادهای بینی، پیشزیر زمینی خایر آبهایکانیها و ذ اکتشاف

 یافتن و همچنین و خشکسالی ، سیل، آتشفشانمانند زلزله طبیعی

 کرد. بر اساس ها اشارهپدیده اثر ویرانگر این کاهش چگونگی راههای

 شورای المللیبین ، اتحادیهژئوفیزیک لمع توسعه نیاز و ضرورت این

تا  1957 از ژوئیه (IUS) علوم المللیبین و اتحادیه (IUS) تحقیقات

 مختلف ملل نامید و از تمامی ژئوفیزیک را سال 1958دسامبر 

نمود. در  علم و پیشبرد این توسعه برای جهانی همکاری درخواست

 در سال تهران دانشگاه ژئوفیزیک ، مؤسسههدف این تحقق راستای

 واالی همت ، بهشمسی هجری 1336با  مطابق الدیمی 1957

 .شد گذاریکشی افشار پایه استاد دکتر حسین رحومم

 

 
 زندگینامه مرحوم دکتر کشی افشار

در تهران متولد  1292کوچک افشار، در فرزند ر: حسین کشی افشا

شد. تحصیالت متوسطه را در کالج آمریکائى و تحصیالت عالى را در 

شکده فنى باتمام رسانید و براى ادامه تحصیالت عازم اروپا شد و دان

 ىداد و دکترا در رشته در دانشگاه کمبریج انگلستان ادامه تحصیل

زگشت به ایران به دانشیارى از با پس و کرد دریافت معادن ژئوفیزیکى

و سپس استادى دانشکده فنى منصوب شد. وى مؤسس و بنیانگذار 

 افتتاح 1339 سال در که باشدمى تهران دانشگاه ژئوفیزیک ىمؤسسه

 حداقل با را خود تحقیقات ىنتیجه علمى تحقیقاتى مرکز این. گردید

 دکتر. کردمىدله مبا المللىبین دیگر تحقیقاتى مرکز پنجاه و یکصد

 کشور سطح در هم را مشاغلى دانشگاه استادى کار کنار در افشارکشى

 مدیر معادن، و صنایع وزارت عالى مشاور: از عبارتند که شد دارعهده

 ید خلع مدیره هیئت عضو نفت، دانشکده رئیس کشور، معادن کل

 نماینده یونسکو، ملى کمیسیون عضو نفت، صنعت شدن ملى زمان در

 وابسته علوم تحقیقات شوراى المللىدانشگاه تهران در سازمان بین

 در مهمى فاتتألی. دیگر علمى مأموریت چند و ملل سازمان به

 سخنرانى رشته یک و است کرده منتشر و چاپ خود تحصیلى ىرشته

 طرف از که نمود ایراد ژئوفیزیک ىزمینه در رادیو و تلویزیون در نیز

 .ده استرسی چاپ به دانشگاه

استاد مؤسسه ژئوفیزیک، اخذ مهندسی   :ها و افتخاراتفعالیت

های لندن و کمبریج، ژئوفیزیک و رشته اکتشافات نفت از دانشگاه

 ژئوفیزیک مؤسسه تأسیس گذار دانش ژئوفیزیک در کشور،بنیان

 ،ایجاد(ایران در ژئوفیزیکی مطالعات مرکز نخستین) تهران دانشگاه

کاری با قریب هم ایجاد ایران، ژئوفیزیک کادر تربیت برای تسهیالت

المللی، اهتمام و کوشش پیگیر در سازمان و اتحادیه علمی بین 10

ایجاد دوره آموزشی فوق لیسانس هواشناسی و ژئوفیزیک، کمک به 

های زمین با همکاری سازمان زمین یجاد طرح انفجارات و لرزشا

دانشگاه تهران، خرید و اهدای تجهیزات برای  شناسی آمریکا و

بخش تحقیقاتی در  9مؤسسه ژئوفیزیک با هزینه شخصی، ایجاد 

 جلد پنج تألیف در مؤسسه و های فیزیک زمین و فیزیک فضازمینه

 در ممالک برای زیست محیط مسائل و انرژی هایزمینه در کتاب

 .علوم اتحادیه المللیبین شورای توصیه به توسعه حال
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 رانروسای موسسه ژئوفیزیک دانشگاه ته                                                             

 پایان ریاست شروع ریاست نام ردیف

 

1 

 دکتر حسین کشی افشار

 

 

22/08/1340 

 

18/05/1354 

 

 

2 

 دکتر حسین زمردیان

 

 

18/05/1354 

 

12/02/1356 

 
 
3 

 دکتر محمد ثبوتی

 

 
 

12/02/1356 

 

 
 

14/06/1360 

 

 

4 

 محمد کاظم حفیظیدکتر  

 

 

14/06/1360 

 

13/03/1363 

 
 
5 

 دکتر ابراهیم آق شاهی

 

 
 

13/03/1363 

 
 

28/12/1364 

 

 

6 

 نصراهلل کمالیان دکتر

 

 

 

28/12/1364 

 

 

28/09/1368 

 

 

7 

 دکتر عبدالرحیم جواهریان

 

 

 

28/09/1368 

 

 

04/02/1379 

 
 
8 

 کمالیان نصراهلل دکتر

 

 

 

04/02/1379 

 

 

23/04/1381 

 
 
 
9 

 دکتر عبدالرحیم جواهریان

 

 

 

23/04/1381 

 

 

21/04/1384 

 

https://geophysics.ut.ac.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%81%DB%8C%D8%B8%DB%8C
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10 

 بیدهندی نبی مجید دکتر

 

 

 

21/04/1384 

 

 

28/05/1387 

 
 
 
11 

 دکتر فرهنگ احمدی گیوی

 

 

 

28/05/1387 

 

 

18/01/1394 

 
 
 
12 

 بیدهندی نبی مجید دکتر

 

 

 

18/01/1394 

 

 

21/01/1400 

 
 
 
13 

 دکتر محمدرضا حاتمی

 

 

 

21/01/1400 

 

 

- 

 

 خیرین موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران                                                               

 

 خیر نیکوکار مرحوم حاج عباس کشکوئی

 

متر مربع زمین به  724مورد وقف: اختصاص 

موسسه ژئوفیزیک به منظور احداث شبکه 

 نگاری جهرمزهلر
 

 

 خیر نیکوکار مرحوم دکتر کشی افشار
 

اهداء تلسکوپ خورشیدی به موسسه مورد وقف: 

  هزینه ساخت برج تلسکوپ ژئوفیزیک و 

 

 

 

 خیر نیکوکار مرحوم محمد نمازی

 

متر مربع از اراضی  3146مورد وقف: اختصاص 

بیمارستان نمازی شیراز به موسسه  هموقوف

رصدخانه شیراز، جاد یاژئوفیزیک به منظور 

جهت مطالعه قمرهای مصنوعی که بعدا این 

 نگاری شیراز تغییر یافت. رصدخانه به شبکه لرزه

 

  

https://geophysics.ut.ac.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://geophysics.ut.ac.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://geophysics.ut.ac.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
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 آشنایی با موسسه ژئوفیزیک

، آموزشی هایدر زمینه تدریج نمود و به فعالیت آغاز به سنجیو گرانی ، ژئومغناطیسشناسیزلزله بخش با سه در بدو تاسیس مؤسسه ژئوفیزیک

 زمین فیزیک آموزشی ، دو گروهتهران دانشگاه امنای هیات منتخب کمیسیون 1349 . در مهر ماهیافت گسترش ژئوفیزیک علم وکاربردی پژوهشی

 نفک از گروه آموزشی فیزیک زمین تصویب شد. ه شناسی مگروه زلزل 1396ل همچنین در سا .نمود و ابالغ ویبفضا را تص و فیزیک

 
 زمین فیزیک آموزشی گروه

کمیسیون منتخب  1349در مهر ماه  

هیأت امنای دانشگاه تهران، گروه آموزشی 

فیزیک زمین را تصویب و ابالغ کرد. این 

آموزش دانشجویان رشته ژئوفیزیک   ،گروه

 4 در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته )در

شناسی، سنجی، لرزهگرایش گرانی

ژئومغناطیس و ژئوالکتریک( و  دکتری )در 

، و الکترومغناطیس گرایش ژئوالکتریک 3

سنجی( را بر عهده شناسی و گرانیلرزه

شناسی، های لرزهدانشجویان گرایش دارد.

سنجی و ژئوالکتریک ژئومغناطیس، گرانی

 شوند و ازهای کرة زمین آشنا میبا ویژگی

-آنها در اکتشاف ذخایر زیرزمینی و بررسی

های مهندسی های مربوط به طرح

 کنند.ر استفاده میژئوفیزیک در کشو

 
 
 
 
 
 

 فضا فیزیکآموزشی  گروه

کمیسیون منتخب هیأت  1349در مهرماه 

شگاه تهران تشکیل گروه فیزیک امنای دان

فضا را بعنوان گروه آموزشی در مؤسسه 

این گروه در رشته  ژئوفیزیک تصویب کرد.

هواشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و 

ر رشته پذیرد. عالوه بدکتری دانشجو می

در رشته  1393های مذکور، از سال 

شناسی فیزیکی در مقطع اقیانوس

پذیرش می کارشناسی ارشد نیز دانشجو 

مطالعات  ،نماید.دانشجویان این گروه

های بزرگ، میان هواشناسی را در مقیاس

دهند. این مطالعات شامل رد انجام میو خ

بینی عددی وضع ، پیشهای جویسیستم

شناسی، تشکیل ابر هوا، هیدرولوژی، اقلیم

-های شدید همراه با بارشو بارش، توفان

شود که های رگباری و الیه مرزی جو  می

محیط زیست، کشاورزی عمرانی، صنعتی، 

آب، حمل و نقل، امور دفاعی و بسیاری از 

های دیگر زندگی بشر را تحت تأثیر لیتفعا

 دهد.قرار می

 شناسیلرزهآموزشی  گروه

با درخواست موسسه  92در سال  

تبدیل بخش زلزله  ژئوفیزیک جهت

شناسی به گروه زلزله شناسی و در پی 

موافقت رئیس محترم کمسیون علوم پایه 

شناسی با ایجاد گروه زلزله ،دانشگاه تهران

، 94یک زمین در سال منفک از گروه فیز

 3/3/1396ای دانشگاه در جلسه مورخ شور

شناسی موافقت و به با ایجاد گروه زلزله

گروه آموزشی  مؤسسه ابالغ نمودند و

شناسی به عنوان گروهی مستقل زلزله

آغاز نمود.  96فعالیت خود را از تابستان 

این گروه هم اکنون آموزش دانشجویان 

ع کارشناسی شناسی در مقاطرشته زلزله

مرکز  عهده دارد.ه شد و دکتری را بار

مطالعات پیش مرکز نگاری کشوری و لرزه

تی نشانگرهای زلزله و بخشهای تحقیقا

یابی با این گروه زلزله شناسی و سن

 همکاری نزدیک دارند.

 اعضای هیات علمی موسسه ژئوفیزیک

 ردیف زیک فضاوزشی فیگروه آم گروه آموزشی فیزیک زمین گروه آموزشی زلزله شناسی

 1 گیوی احمدی فرهنگ دکتر اردستانی زادهابراهیم وحید سید دکتر نژادبایرام اسماعیل دکتر

 2 بهلولی اصغر دکتر اسکوئی بهروز دکتر پاکزاد مهرداد دکتر

 3 تقوی فرحناز دکتر امینی نوید دکتر حاتمی محمدرضا دکتر

 4 قدم ثابت سمانه سیده دکتر دیکرده حبیبیان بنفشه دکتر رحیمی حبیب دکتر

 5 حبیبی فریده دکتر ریاحی علی محمد دکتر رضاپور مهدی دکتر

 6 شناس حق عباس سید دکتر کوهی سیاه رضا حمید دکتر سدیدخوی احمد دکتر

 7 بیدختی اکبری علی عباسعلی دکتر غالمی علی دکتر شعبانی الهام دکتر

 8 چوبری علیزاده امید دکتر عنبران متولی نیاه سید دکتر شمالی حسین ظاهر دکتر

 9 قادر سرمد دکتر منتهایی منصوره دکتر فتاحی مرتضی دکتر

 10 قرایلو مریم دکتر بیدهندی نبی مجید دکتر مرادی علی دکتر

 11 کالیی جواد محمد دکتر شاهدانی هاشمی حسین دکتر میرزائی نوربخش دکتر

 12 الحجه محب علیرضا دکتر باقری یدجم دکتر جعفری اشتری محمد مهندس

 13 فراهانی مزرعه مجید دکتر خواه وطن سعید دکتر امینی حمیده دکتر

 14 میرزائی محمد دکتر قناتی رضا دکتر 

 15 محمودیان علیرضا دکتر  
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 های موسسه ژئوفیزیکمعاونت

 معاونت اداری و مالی -1

 معاونت آموزشی -2

 معاونت پژوهشی -3

 آموزشی:معاونت 

ریزی، اداره و هدایت کلیه امور برنامه ،معاونت آموزشیوظایف عمومی 

و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین  و دانشجویی آموزشی

مسائل آموزشی  خصوص، تصمیم گیری دردانشگاه های آموزشینامه

 و دانشجویی مؤسسه ژئوفیزیک است.

، برنامه نودانشجویانتمامی امور آموزشی مؤسسه اعم از ثبت نام 

های آموزشی شامل پذیرش و ثبت نام، زی برای برگزاری کالسری

های ورودی مقطع تنظیم برنامه درسی و امتحانات، برگزاری آزمون

دکتری، بررسی تاییدیه و معافیت تحصیلی، امور فارغ التحصیلی و 

ها به امکانات کمک آموزشی در مقاطع صدور مدارک و تجهیز کالس

ها و ل مختلف دفاع از پایان نامههمچنین مراحو دکتری و  ارشد

 شود.ها در این واحد انجام میرساله

امور مربوط به ترفیع سالیانه، ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیأت 

 شود.علمی نیز در این معاونت انجام می

در خصوص مسائل آموزشی نیز ارتباط تنگاتنگی بین این معاونت با 

 وجود دارد. وزشی مؤسسه های آمگروه

ریاست مؤسسه، های مستمر شورای آموزشی مؤسسه با حضور نشست

در طول ی آموزشی هامدیران گروهمعاون آموزشی، معاون پژوهشی و 

مؤسسه  های آموزشیگیری درباره سیاستسال تشکیل و تصمیم

گیرصورت می

 

 های جانبیفعالیت

مطالعاتی اعضای هیأت علمی فرصت   -1

 قطع دکتریو دانشجویان م

انجام امور مربوط به دانشجویان حائز  -2

 شرایط بنیاد ملی نخبگان

پذیرش دانشجویان واجدالشرایط   -3

بدون آزمون ورودی با استفاده از سهمیه 

 استعداد درخشان 

پذیرش دانشجویان خارجی طبق  -4

 مقررات آموزشی دانشگاه

 

 های دانشجوییفعالیت

جویان از مسائل رفاهی و فرهنگی دانش -1

های تحصیلی، مسکن، بیمه، وام قبیل وام

تسویه حساب ضروری، ودیعه مسکن، 

دانشجویی، وام شهریه، حج عمره، کار 

 دانشجویی، دانشجویان نمونه

  و مسابقات ورزشی تربیت بدنی -2

تغذیه تسهیالت خوابگاهی و  -3

 دانشجویان
وسایل کمک آموزشی و فرهنگی در  -4

بازدیدها، هماهنگی  زمینه تشکیل اردوها،

ری و ایجاد شرایط مناسب جهت برگزا

ل ها؛ حمختلف از طریق تشکلمراسم 

مشکالت دانشجویی از طریق تعامل با 

 مرکز مشاوره دانشگاه

 

 وظایف اختصاصی

اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه  -1

ها، مقررات و فرآیندهای آموزش؛ سیاست

رایی های اجمطابق با مقررات و آئین نامه

های ربوطه با رویکرد گسترش دورهم

 تحصیالت تکمیلی

سسه در ؤریزی آموزشی مبرنامه -2

 راستای سند چشم انداز 

ها ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل -3

کارآمدی اعضای  و به منظور به روز رسانی

 هیأت علمی
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 های( تحصیلیمقاطع و رشته )گرایش

 های آموزشی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تحصیلی و گرایشجدول مقاطع              

 مقطع رشته )گرایش های( تحصیلی

  رشته لرزه شناسی

 

 

 کارشناسی ارشد

 رشته گرانی سنجی

 رشته ژئومغناطیس

 رشته ژئوالکتریک

 رشته زلزله شناسی

 رشته هواشناسی

 کیرشته اقیانوس شناسی فیزی

  شناسیژئوفیزیک گرایش لرزهرشته 

 

 دکتری

 رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی

 رشته ژئوفیزیک گرایش ژئوالکتریک و الکترومغناطیس

 رشته ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی

 رشته هواشناسی
 

 

 آموختگانآمار دانشجویان و دانش

 زمینزیک آموختگان گروه آموزشی فیتعداد دانشجویان و دانش

 دکتریمقطع  ارشدمقطع کارشناسی 

 دانش آموخته تحصیل در حال انش آموختهد در حال تحصیل

 55 23 )تقریبی( 700 74
 
 

 آموختگان گروه آموزشی فیزیک فضاتعداد دانشجویان و دانش

 دکتریمقطع  ارشدمقطع کارشناسی 

 دانش آموخته تحصیل در حال انش آموختهد در حال تحصیل

51 370 26 27 
 

 زلزله شناسیآموختگان گروه آموزشی تعداد دانشجویان و دانش

 دکتریمقطع  ارشدمقطع کارشناسی 

 دانش آموخته تحصیل در حال انش آموختهد در حال تحصیل

 32 26 )تقریبی( 225 48
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 پژوهشی:معاونت 

ت با توجه به رشد جمعیت و توسعه فیزیکی شهرهای جهان، مخاطرا

یی با این طبیعی و پدیده های جوی نیز افزایش یافته است. برای رویا

پدیده ها الزم است مطالعات علمی گسترده در سطح استانداردهای 

جهانی صورت پذیرد. در ایران هم مانند همه کشورها مدیریت بحران 

ناشی از حوادث طبیعی بسیار مهم بوده و همکاری و هماهنگی های 

چه را می طلبد. لذا عالوه بر دستگاه های ذیربط، های ملی و یکپار

انشگاه ها نیز در این امر سهم بسزائی دارند. سایر ارگان ها از جمله د

نیاز اولیه مدیریت بحران، شناخت عوامل ایجادکننده آنهاست که 

مؤسسه  .ی زمین شناختی و یا جوی می باشدمربوط به پدیده ها

سسات تحقیقاتی و پژوهشی ژئوفیزیک نیز به عنوان یکی از مو

ن خصوص فعالیت می نماید. مطالعه و بررسی ساختار دانشگاه، در ای

های زمین، اکتشاف معادن، زمین شناسی مهندسی و باستان و گسل

های ها، آبهها، نیروگاها، فرودگاهها، سولهشناسی، سدها، پل

، زیرزمینی، سن یابی سنگ ها، پدیده های جوی مانند آلودگی هوا

، باروری ابرها، پیش بینی عددی وضع هوا، اقلیم شناسی، توفان ها

بارش های رگبار، پدیده های نجومی، خورشیدگرفتگی، ماه گرفتگی، 

کسوف، خسوف و ... در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی در 

از نتایج دیگر مطالعات فوق، چاپ مقاالت   .می شود موسسه انجام

، ISI قاالت بین المللی معتبر با ایندکسعلمی پژوهشی از جمله م

ISC   و مقاالت علمی پژوهشی داخلی و همچنین چاپ مقاالت

مختلف در مجموعه مقاالت کنفرانس های بین المللی و ملی می 

 .باشد

با  بخش پژوهشی 10 ژئوفیزیک دارای معاونت پژوهشی موسسه

ی آن های بعدی نشریه به معرفباشد که در شمارهعناوین زیر می

 خواهیم پرداخت.

 

 بخش ازن و آلودگی هوا •

 بخش زلزله شناسی •

 بخش ژئوالکتریک •

 ش ژئومغناطیسبخ •

 بخش سن یابی •

 بخش گرانی سنجی و ژئودزی •

 بخش فیزیک خورشیدی و نجوم •

 بخش هواشناسی •

 بخش یونسفر •

 بخش لرزه شناسی •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geophysics.ut.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7
http://geophysics.ut.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://geophysics.ut.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9
http://geophysics.ut.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3
http://geophysics.ut.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3
http://geophysics.ut.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3
http://geophysics.ut.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://geophysics.ut.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%AF%D8%B2%DB%8C
http://geophysics.ut.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
http://geophysics.ut.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://geophysics.ut.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://geophysics.ut.ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 مراکز ملی موسسه ژئوفیزیک

 مرکز تقویم

 

 مؤسسه ژئوفیزیک واگذار شد که مؤسسه ژئوفیزیک عهده کشور به رسمی تقویم و تنظیم استخراج مسئولیت 1379در تیر  وزیران هیات مصوبه طبق

 .دهدمی انجام مؤسسه ژئوفیزیک مرکز تقویم در شورایی امر را توسط این

 مرکز لرزه نگاری کشوری

 

امر  این واگذار شد که ژئوفیزیک مؤسسه کشور به هایزلزله روزیو شبانه سریع رسانیعاطال مسئولیت 1382در آذر  وزیران هیات مصوبه طبق

 .است انجام الح در ژئوفیزیک مؤسسه کشوری نگاریمرکز لرزه توسط

 لهمرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلز

 

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه  1384مصوبه وزرای عضو ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و غیر مترقبه کشور در تیر ماه  بر اساس

نشانگرهای مرکز مطالعات پیش این مصوبه 1ی ج، د، ه ماده ای کشور گردید. به همین منظور و بر اساس بندهاتهران، مسئول مدیریت اطالعات لرزه

 .در مؤسسه ژئوفیزیک تأسیس شد زلزله

 

http://calendar.ut.ac.ir/
http://calendar.ut.ac.ir/
http://irsc.ut.ac.ir/index.php?lang=fa
http://irsc.ut.ac.ir/index.php?lang=fa
http://rcep.ut.ac.ir/
http://rcep.ut.ac.ir/
http://rcep.ut.ac.ir/
http://rcep.ut.ac.ir/


 

 

 

 فی مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک معر

 مرکز تقویمتاریخچه       

ه نام »مرکز تقویم دانشگاه تهران« مرکزی ب 1356در اردیبهشت 

 رجی»دکتر ا «،ییخو ریجوانش یدکتر محمدقل ادی»زنده  انیتوسط آقا

با هدف مطالعات مقدماتی در مورد  اد«یملک پور« و »محمدرضا ص

 1361تدوین تقویم و محاسبه اوقات شرعی تأسیس شد. در سال 

گاه تهران تقویم دانششده مرکز  اجاولین تقویم استخر یشمس یهجر

با نام مرکز  انهیسال یهامی، تقو1372تا  1362منتشر شد و از سال 

.  از سال شدیدانشگاه تهران، استخراج م کیزیژئوف ۀمؤسس میتقو

استاد نجوم دانشگاه  پورملک رجیبا استخراج دکتر ا می، تقو1373

 .افتیهای بعد ادامه تهران انتشار و در سال

 1379تیر  22وزیران در جلسه مورخ  هیأت محترم اساس مصوبۀ بر

و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران، مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران موظف است تا پایان تیر ماه 

هر سال نسبت به استخراج و تنظیم تقویم کشور برای سال بعد اقدام 

 نماید.

ورای فرهنگ عمومی ساس اعالم شم کشور بر اتهیه تقوی در

مناسبتهای ایرانی بر مبنای تقویم ایران و مناسبتهای خارجی بر 

مصوبه  این شود.های معتبر خارجی تعیین و تنظیم میمبنای تقویم

به امضای آقای دکتر حسن حبیبی، معاون اول محترم رئیس جمهور، 

علوم،  به وزارت 1379مرداد  3ه مورخ  22237/ت 17603با شمارة 

 قات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ابالغ شده است.تحقی

گیری از کلیه ظرفیتهای موجود بر اساس مصوبه مذکور، جهت بهره

های در استخراج و تنظیم تقویم کشور و انجام پژوهش در زمینه

 2298/93تقویم و اوقات شرعی، مؤسسۀ ژئوفیزیک طی نامۀ شمارة 

پژوهشی دانشگاه تهران پیشنهاد  به معاون 1381مرداد  13مورخ 

کشور شورایی صورت گیرد. معاون  سمیداد تا استخراج تقویم ر

با پیشنهاد تشکیل  1381مرداد  17پژوهشی دانشگاه تهران در تاریخ 

مرکز تقویم دانشگاه تهران و معرفی اعضای شورای مرکز تقویم 

 موافقت کرد.

اعضای شورای  1383مهر  26اریخ منظور تدقیق تقویم قمری، در ت به

مرکز تقویم و اعضای دفتر ستاد استهالل مقام معظم رهبری این 

له دقیقه به حضور معظّم 90توفیق را حاصل نمودند که به مدت 

برسند و سؤاالتی را دربارة رؤیت هالل با چشم مسلح و مباحث فقهی 

این  1383چنین در اردیبهشت . همندکنو رؤیت هالل ماه مطرح 

ی توسعه رؤیت هالل، حد توان دوربین شورا در خصوص اعتبار فقه

در اعتبار شرعی رؤیت با چشم مسلح سؤاالتی را به صورت مکتوب 

پاسخ آنها  83به حضور مقام معظم رهبری ارائه کرد که در خرداد 

 دریافت گردید.

 

 ممرکز تقوی معرفی

ستخراج، تنظیم مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران جهت ا

کند. بررسی و شرعی فعالیت می و ارائه تقویم رسمی کشور و اوقات

با حضور اعضای شورای مرکز تقویم که  کشوراستخراج تقویم رسمی 

باشد، های علمی وابسته میمتشکل از جمعی از صاحبنظران شاخه

های این مرکز، استخراج اوقات شرعی گیرد. از دیگر فعالیتانجام می

های تقویم هجری قمری، محاسبه دقیق لحظه تعیین اول ماه ،کشور

ند های نجومی مرتبط مانتحویل سال، محاسبه پدیده

گرفتگی و... برای ایران و خارج از کشور، تعیین خورشیدگرفتگی، ماه

های الزم انجام پژوهش های تقویم هجری شمسی و میالدی،کبیسه

سؤاالت مرتبط با تقویم و  مرتبط با تقویم و اوقات شرعی، پاسخ به

زمانها و مراکز علمی و نیز صدور اطالعیه اوقات شرعی اشخاص، سا

 .باشدگرفتگی مییدگرفتگی و ماهدر زمینۀ خورش
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 تشکیل شورای مرکز تقویمروسای مرکز تقویم پس از 

 

 
آقای دکتر محمدجواد کالئی، عضو 

وه آموزشی فیزیک فضا هیأت علمی گر

تهران، سال  مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه

 تا کنون 1394

 
آقای دکتر امیرمسعود عباسی، سال 

 هجری شمسی 1388تا  1386

 
االسالم دکتر علیرضا آقای حجت

هجری  1385تا  1384موحدنژاد، سال 

 شمسی

 تقویم اعضای شورای مرکز

 (معاون پژوهشی دانشگاه تهران )رئیس شورا   •

 (شورارئیس موسسه ژئوفیزیک )نایب رئیس    •

 متخصصین تقویمهفت نفر از حداقل    •

 در حال حاضر اعضای متخصص شورای مرکز تقویم )به ترتیب حروف الفبا( عبارتند از آقایان:

 دکتر احسان توابی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان 

 طالعات جهان دانشگاه تهراندکتر محمد سمیعی، عضو هیأت علمی دانشکده م

 عضو کمیته علمی ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبریاالسالم مهدی سهرابی، حجت

 فرید قاسملو، عضو هیأت علمی گروه تاریخ علم بنیاد دایره المعارف اسالمی

 ، عضو هیأت علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانیئمحمدجواد کالدکتر 

 علم بنیاد دایره المعارف اسالمی ، عضو هیأت علمی گروه تاریخدکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

 االسالم دکتر علیرضا موحدنژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریفحجت

 مهندس سید مصطفی میرسلیم، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 

 رسانی مرکز تقویمپایگاه اطالع

ها، اوقات شرعی های مختلف از جمله تقویم رسمی کشور، تطبیق تقویمکه شامل بخش calendar.ut.ac.irرسانی مرکز تقویم به نشانی گاه اطالعپای

رج از خا کاربران از سراسر کشور و نیزشود. ها است، به طور منظم به روز رسانی میها، نقاط مختلف کشور و شهرهای زیارتی، اطالعیهمراکز استان

ها و سؤاالت خود را در زمینه تقویم، اوقات شرعی و رؤیت هالل ماه از طریق پست الکترونیکی مرکز تقویم به نشانی کشور درخواست

calendar@ut.ac.ir دهند.کنند و کارشناسان مرکز در کمترین زمان ممکن پاسخ میارسال می 
 

 کتابخانه مرکز تقویم
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ها، کتابخانه مرکز تقویم دانشگاه تهران با هدف تهیه مجموعه کتاب

آثار و اسنادی که در استخراج تقویم ساالنه کشور یا هر پژوهش دیگر 

این گیرند پدید آمده است. در ارتباط با تقویم مورد استفاده قرار می

ه سسؤهای اقماری کتابخانه مکتابخانه به عنوان یکی از کتابخانه

ژئوفیزیک دانشگاه تهران به حساب آمده و محل آن نیز در ساختمان 

 .(باشدسسه ژئوفیزیک میؤم 2شماره 

های صد درصد تخصصی این کتابخانه یکی از نخستین کتابخانه

ری کتب و منابع آید که با هدف جمع آودانشگاه تهران به حساب می

 تنها در یک حوزه و محدوده خاص پدید آمده است. 

 نگهداری در این کتابخانه شامل موارد زیر است: اد موجود و قابلمو

 متون مختلف در ارتباط با تقویم و گاهشماری -

 متون مختلف تاریخی قابل بهره برداری در مطالعات گاهشناسانه -

 ان و دیگر کشورهای اسالمیتقویم های ساالنه منتشره در ایر -

مورد تقویم و گاهشماری تحقیقات و پژوهش های انجام یافته در  -

 به زبان فارسی یا هر زبان دیگر

آثار مختلف در مورد ریاضیات محاسباتی و آلماناک های مختلف و  -

 ساالنه

بودجه ساالنه تهیه مواد برای این کتابخانه از سوی معاونت پژوهشی 

دانشگاه تهران اختصاص یافته و کتابها و مواد نیز از طریق سفارش 

ارجی، مراجعه به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به کارگزاران خ

 دیگر نمایشگاههای تخصصی و یا مراجعه به بازار تهیه می گردند.

( بوده و L.Cسیستم رده بندی این کتابخانه سیستم کنگره )

کتابخانه موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران وظیفه رده بندی کتابداران 

 کتابها را به عهده دارند.

 جلد کتاب در کتابخانه مرکز تقویم موجود است. 1320تعداد 

 بخش اسناد مرکز تقویم

اسناد  یو طبقه بند یجمع آور م،یبخش اسناد مرکز تقو جادیا

 ریتا دهه اخ 1264از سال  رانیدر ا ینگار میمرتبط به تقو یخیتار

 1264) رانیدر ا میتقو یساله 130 خیاسناد تار یآوراز جمله جمع

تا  1264(،  شامل دو بخش: بخش اول )یشمس یرهج 1394تا 

 یهجر 1394تا  1306 یها(، بخش دوم: )سالیشمس یهجر 1305

 (1395)سال  صفحه( 949خش ( )مجموع صفحات دو بیشمس

 

 

 هجری شمسی( 999جاللی )سال  542نمونه سند از تقویم خطی سال                              

 



 

 

 

 کشوری موسسه ژئوفیزیک نگاریعرفی مرکز لرزهم
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 نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانلرزهتاریخچه فعالیت 

ها لرزهمحل زمینمؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کار ثبت و تعیین

میالدی( با احداث اولین  1958هجری شمسی ) 1337را از سال 

میالدی  1960نگاری در تهران آغاز نمود. در دهه لرزهایستگاه 

ایستگاه آنالوگ نصب شده در  5نگاری کشور به های لرزههایستگا

شهرهای تهران، تبریز، مشهد، شیراز و کرمانشاه توسعه یافت که از 

های تبریز، مشهد و شیراز زیرمجموعه شبکه این بین، ایستگاه

 1354( بودند. در سال WWSSNنگاری استاندارد جهانی )لرزه

چاهی ایستگاهی درون 7 میالدی( یک آرایه 1975هجری شمسی )

( برای اهداف خاص و نیز ILPAموسوم به آرایه بلند دوره ایران )

شناسی ای مناسب جهت تحقیقات زلزلهفراهم آوردن اطالعات لرزه

 اندازی گردید. مؤسسه ژئوفیزیک در سالدر جنوب غربی تهران راه

هجری شمسی در چند نقطه دیگر نیز از جمله  1360بتدایی دهه ا

های قاضی هرمزگان ایستگاهروجن، مینودشت، مهاباد، قمصر و قلعهب

اندازی نمود که فرایند ثبت و گزارش نگاری آنالوگ راهلرزه

ها صورت توسط این ایستگاه 1374های کشور تا سال لرزهزمین

رهای دیجیتال و تجهیزات انتقال اطالعات نگاگرفت. با تأمین لرزهمی

تهران نگاری دیجیتال های لرزهشبکه 1374سال  متری، ابتدا درتله

نگاری در بسیاری های لرزهاندازی گردید و پس از آن شبکهراه یزو تبر

اندازی و فعالیت خود را از نقاط کشور، هر کدام با چند ایستگاه راه

آغاز نمود.

 نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیکتأسیس مرکز لرزه

نگاری محلی و در ادامه بیش از چهار دهه های لرزهبا توسعه شبکه

رسانی رویداد های ثبت و تعیین پارامترها و اطالعفعالیت

شناسی مؤسسه ژئوفیزیک، در های کشور توسط بخش زلزلهلرزهزمین

مورخ  21914/28851راستای اجرائی کردن مصوبات شماره 

 18/04/1384مورخ ک 33302/ت23157و شماره  12/09/1382

نگاری کشوری در مرکز لرزه 1382هیأت محترم دولت در سال 

نگاری اندازی گردید. در این راستا مرکز لرزهمؤسسه ژئوفیزیک راه

های کشور، لرزهرسانی رویداد زمینکشوری به عنوان مسئول اطالع

نگاری  را های لرزهو شبکه هااز بدو تأسیس تاکنون توسعه ایستگاه

 132سراسر کشور در دستور کار خود قرار داده و در حال حاضر با  در

نگاری در سراسر پایگاه لرزه 6شبکه و  21نگاری در قالب ایستگاه لرزه

نگاری در های لرزهکشور مشغول فعالیت است. هم اکنون شبکه

آباد، رشت، ساری، رماصفهان، اهواز، بیرجند، بروجرد، تبریز، تهران، خ

رکرد، شیراز، طبس، قزوین، قوچان، کرمان، کرمانشاه، سمنان، شه

های مشهد، میناب، همدان و یزد با تحت پوشش قرار دادن ایستگاه

نگاری نیز در شهرهای های لرزهنگاری خود فعالیت داشته و پایگاهلرزه

ند. قاضی، قمصر، مهاباد و مینودشت مستقرابروجن، جهرم، قلعه

نندج و ارومیه در حال راه اندازی می همچنین شبکه های بجنورد، س

 باشد.

 نگاری کشوریهای مرکز لرزهاهم فعالیت

های رخداده در سطح کشور و لرزهتعیین مکان، زمان و بزرگی زمین

های ذیربط از جمله سازمان رسانی سریع آنها به سازماناطالع

ا و سازمانهای امدادی و عملیاتی هداریمدیریت بحران کشور، استان

 مرتبط در سطوح ملی و استانی.
ای کشور به منظور استفاده دستگاههای های لرزهایجاد بانک داده -

 اجرائی ذیربط، مراکز علمی و تحقیقاتی و محققین.

نگاری محلی با همکاری های لرزهایجاد و توسعه شبکه -

ت و سرعت عمل اعالم منظور ارتقای دقی کشور به هااستانداری

 های رخداده .لرزهزمین

های کشور به سازمانهای لرزهارائه اطالعات الزم در مورد زمین -

 ذیربط و محققین برای اهداف پژوهشی، کاربردی و مدیریتی.

 المللی.مراکز داخلی و بینای با سازمانها و لرزههای زمینهمکاری علمی و مبادله داده -

 

 نگاری کشوریهای مرکز لرزهها و پایگاهشبکهنقشه موقعیت 



 

 نشریه خبری موسسه ژئوفیزیک - 15

 اخبار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

 

 1400فروردین  –انتصاب آقای دکتر محمدرضا حاتمی به عنوان رئیس جدید موسسه ژئوفیزیک 

حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت سه سال به عنوان رئیس  باطی حکمی آقای دکتر نیلی رئیس دانشگاه تهران آقای دکتر حاتمی را 

.تهران، منصوب نمودندمؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
 

 

 1400فروردین  –کرمان  استان در شهداد کشیتوئیه پهن باند نگاریلرزه ایستگاه اندازی راه

 تهران دانشگاه ژئوفیزیک مؤسسه به وابسته کشوری نگاریلرزه مرکز 

 نگاریلرزه هایایستگاه توسعه لزوم راستای در 1400 وردینفر در

 مدیریت حمایت با کشور خیزلرزه مناطق  ترمناسب پوشش جهت

 وسیله تامین و ایستگاه ساخت راستای در کرمان استانداری بحران

 اندازیراه استان این در پهن باند دائمی نگاریلرزه ایستگاه یک نقلیه،

 حوالی شهداد بخش کشیتوئیه روستای در اقعو ایستگاه این. نمود

 هایگسل خیزیلرزه و است شده واقع کرمان استان شرق شمال

 جنوب از شهداد و گلباف-سیرچ هایگسل و شمال از لکرکوه و نایبند

. است کرده دوچندان را ایستگاه این اهمیت که دهدمی پوشش را

 1400 فروردین 25 تاریخ در کشیتوئیه ایستگاه اندازیراه عملیات

 تاریخ همان در و شد آغاز ایستگاه برداریداده فعالیت و خاتمه

 به فاریاب منطقه در زمین امواج مقیاس در 3 بزرگای با ایلرزهزمین

 یک همچنین، و ایستگاه محل از کیلومتر 224 رومرکزی فاصله

 27 فاصله در زمین امواج مقیاس در 2.8 بزرگای با دیگر لرزهزمین

 .شد ثبت ایستگاه این توسط ومتریکیل

 

 1400بهار  – فضا و زمین فیزیک مجله 1 شماره 47 دوره آنالین چاپ

 شد.  آنالین چاپ تهران دانشگاه نشریات سامانه در فضا و زمین فیزیک مجله 1400( بهار) 1 شماره 47 دوره
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 1400 ماهاردیبهشت در لرزهزمین 825 ثبت

 در ژئوفیزیک موسسه کشوری نگاریلرزه مرکز گارینلرزه هایشبکه

 ایران در داده رخ لرزهزمین 825 به نزدیک تعداد ،1400 ماهفروردین

 15 تعداد ماه این در .اندکرده محل تعیین و ثبت را مرزی نواحی و

 مرکز توسط کشور داخل در 4.0 از بیش بزرگی با لرزهزمین

 در زمینلرزه ترینبزرگ. تاس رسیده ثبت به کشوری نگاریلرزه

 گناوه بندر حوالی 5.9 بزرگی با 29/01/1400تاریخ  در کشور داخل

 .است داده رخ ، بوشهر استان در واقع

 
 جواهریان عبدالرحیم دکتر آقای جناب انتخاب

 –ژئوفیزیک  مؤسسه آموزشی پیشکسوت برگزیده عنوان به

 1400اردیبهشت 

 ریان از پیشکسوتان موسسهجواه عبدالرحیم دکتر آقای جناب

 هشتمین در آموزشی برگزیده پیشکسوت عنوان به ژئوفیزیک

 .شدند انتخاب دانشگاه آموزش جشنواره

 
 بیدختی اکبری علی عباسعلی دکتر آقای جناب انتخاب

 مؤسسه آموزشی برگزیده علمی هیأت عضو عنوان به

 1400اردیبهشت  –ژئوفیزیک 

 علمی هیئت اعضا از بیدختی کبریا علی عباسعلی دکتر آقای جناب

 در آموزشی برگزیده علمی هیأت عضو عنوان به ژئوفیزیک موسسه

 .شدند انتخاب دانشگاه آموزش جشنواره هشتمین

 
 1400اردیبهشت  –کاناله  48 نگار لرزه خرید دستگاه

 موسسه توسط شده خریداری کاناله 48 نگار لرزه دستگاهیک 

 .شد شناسی لرزه پژوهشی بخش تحویل و تست ژئوفیزیک

 
ارتقای دکتر محمدجواد کالئی از مرتبه استادیاری به 

 1400اردیبهشت  –دانشیاری 

ممیزه دانشگاه  هیأت ارتقای دکتر کالئی در هفتصد و هفتمین جلسه

مطرح و به تصویب رسیده است، به  1400/02/15 تهران مورخ

ژئوفیزیک  مؤسسه منتخب از تاریخ تصویب کمیته حکم موجب این

فیزیک فضا  ( به مقام دانشیاری گروه آموزشی19/08/99)

 نائل و مفتخر گردیدند. مؤسسه
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 1400اردیبهشت  – ژئوفیزیک موسسه رئیس معارفه و تقدیر مراسم

 موسسه قبلی ریاست بیدهندی نبی دکتر جناب ابتدا مراسم دراین

 ارائه خود مسئولیت دوران در گرفته صورت های فعالیت از یگزارش

 سازمان رئیس و وزیر معاون نجار مهندس جناب ادامه در .کردند

 نقش بر و داشتند سخنرانی مجازی بصورت کشور بحران مدیریت

 زحمات از و تاکید کشور بحران مدیریت در ژئوفیزیک موسسه حیاتی

 جدید ریاست حاتمی دکتر ابجن .کردند  تشکر بیدهندی نبی دکتر

 ریاست سازنده نقش بر و صحبت خود آتی های برنامه مورد در نیز

 یزدانی دکتر پایان در .کردند تاکید موسسه اهداف پیشبرد در قبلی

 در موسسه اهمیت درمورد و سخنرانی دانشگاه ومالی اداری معاون

 رد بیدهندی نبی دکتر زحمات از و کردند صحبت تهران دانشگاه

 سازمان از نمایندگانی جلسه این در.کردند تشکر خود ریاست دوران

 نقشهسازمان  ,کشور هواشناسیسازمان  ,تهران بحران مدیریت

, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ,کشور برداری

 مسکن و راه تحقیقات مرکز و شناسی زلزله المللیبین پژوهشگاه

 جناب از مراسم پایان در .شتنددا شرکت مجازی و حضوری بصورت

 ایشان وقفه بی های تالش از قدردانی پاس به بیدهندی نبی دکتر

 .آمد عمل به تقدیر خود ریاست دوره در

 

  

 1400 ماهاردیبهشت در لرزهزمین 958 ثبت

 موسسه به وابسته کشوری نگاریلرزه مرکز نگاریلرزه هایشبکه

 958 تعداد 1400 ماهاردیبهشت در تهران دانشگاه ژئوفیزیک

 و ایران مختلف نواحی در هالرزهزمین این. کردند ثبت را لرزهزمین

 تعیین و ثبت نگاریلرزه هایشبکه توسط و دادهرخ مرزی نواحی

 بزرگی با لرزهزمین 11 تعداد 1400 ماهاردیبهشت در. اندشده محل

 ثبت به کشوری نگاریلرزه مرکز توسط کشور داخل در 4.0 از بیش

 بزرگی با 1400/02/27 تاریخ در هاآن ترینبزرگ که است رسیده

.استداده رخ شمالی، خراسان استان در واقع سنخواست حوالی 5/5
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 دکتر اصغر بهلولی خبرگزاری ایسنا با گفتگوی 

و  بزرگترین فاجعه محیط زیستی در خلیج فارسدر خصوص 

 1400خرداد  – اثرات ساخت جزایر مصنوعی

 

 -مجله فیزیک زمین و فضا 2 شماره 47 دوره آنالین چاپ

 1400 ابستانت

نشریات علمی  99در ارزیابی و رتبه بندی سال همچنین این مجله 

.)بین المللی( قرار گرفتوزارت علوم در باالترین رتبه 
  

 

 1400خرداد  –و مهندس ناصر مظفری از بازنشستگان موسسه ژئوفیزیک  درگذشت آقایان مهندس علی اکبر اسالمی

 
 1400خرداد  -  مرکزی استان در 6 ایلپا پهن باند نگاریلرزه ایستگاه احیای و اندازی راه

 
 تهران دانشگاه ژئوفیزیک مؤسسه به وابسته کشوری نگاریلرزه مرکز

 نگاریلرزه هایایستگاه توسعه لزوم راستای در 1400 خرداد در

 نگاریلرزه ایستگاه کشور خیزلرزه مناطق  ترمناسب پوشش جهت

 ذکر شایان. نمود اندازیراه استان این در را 6 ایلپا پهن باند دائمی

 بسیار نگاریلرزه آرایه( 1976 ژانویه) 1354 زمستان در است،

 کرج -ساوه -قم منطقه در تهران غرب درجنوب ای¬پیشرفته

 راه و نصب چاهیدرون دوره بلند نگاریلرزه ایستگاه هفت بر مشتمل

 روی بر  ایستگاه شش نگاری،لرزه ایستگاه هفت این از. شد اندازی

 کیلومتر 35 تقریبی یفاصله در هرکدام و ضلعی شش یک رأس شش

 قرار آن مرکز در تقریباً نیز نگاریلرزه ایستگاه یک و آرایه مرکز از

 Iranian Long) ایران دوره بلند آرایه را مجموعه این. داشت

Period Array) ایلپا اختصار به و (ILPA) هایسنجلرزه. نامیدند 

 هایداده و شدند نصب متر 100 عمق در و ایمولفه سه آرایه، این

 این پایش مرکز به رادیویی امواج طریق از هاایستگاه این ایلرزه

 مغناطیسی، رهاینوا روی روی بر و مخابره تهران در شبکه

 بروزرسانی از پس. شدمی ذخیره مخصوص کاغذهای یا و میکروفیلم،

 مانسته دلیل به رقومی، به هفتاد دهه در اطالعات ثبت هایسامانه

 انتقال و ثبت روش در تغییرات امکان عدم و سامانه این بودن

 با زمان مرور به و گرفت قرار سرویس از خارج آرایه این اطالعات،

 دچار آنها از برخی ها،ایستگاه محدوده به شهرنشینی فضای شگستر

 حوالی در 6 ایلپای نگاری لرزه ایستگاه. شدند ناپذیرجبران هایآسیب

 یکی مرکزی استان در واقع مامونیه شهرستان گنگ آغذی روستای

 مرکز همّت با که است( ایلپا) ایران دوره بلند یآرایه ایستگاه هفت از

 برداریبهره مورد و بروزرسانی 1400 سال در شوریک نگاریلرزه

 1400تیر 6 لرزهزمین به مربوط موج شکل زیر تصویر در. گرفت

 ،6 ایلپا ایستگاه در شده ثبت جنوبی، خراسان استان در واقع طبس

 شده داده نشان کیلومتر 1000 به نزدیک فاصله به 4.3 بزرگی به

 ایستگاه این حفاظتی و اطیارتب و نگاریلرزه تجهیزات کلیه .است

 و استشده تامین ژئوفیزیک موسسه کشوری نگاریلرزه مرکز توسط

 نگاریلرزه مرکز به( برخط) آنالین صورت به ایستگاه این هایداده

 هایایستگاه دیگر هایداده با همراه و شودمی ارسال کشوری

 و قاتیتحقی امور زمین، هایفعالیت ترمناسب پایش جهت نگاریلرزه

 قرار استفاده مورد ناحیه آن در محلّی لرزهزمین رخدادهای گزارش

 .گیردمی
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1400 لرزه در خرداد ماهزمین 850ثبت 

 ژئوفیزیک موسسه کشوری نگاریلرزه مرکز نگاریلرزه هایشبکه

 لرزهزمین 850 به نزدیک تعداد ،1400 خردادماه در تهران دانشگاه

 .اندکرده محل تعیین و ثبت را مرزی نواحی و ایران در داده رخ

 59 تعداد ، 4.0 از بیش بزرگی با لرزهزمین 14 تعداد ماه این در

 کمتر بزرگای با لرزهزمین774 تعداد و 4 و 3 بین بزرگی با لرزهزمین

 رسیده ثبت به کشوری نگاریلرزه مرکز توسط کشور داخل در 3 از

 با 1400/03/16 تاریخ در کشور خلدا در زمینلرزه ترینبزرگ. است

 .است داده رخ ، ایالم استان در واقع آبادصالح حوالی 5.2 بزرگی

 

  

 1400تیر  –  ژئوفیزیک موسسه از کشور بودجه و برنامه سازمان فناوری و تحقیقات عالی، آموزش محترم رئیس میرزابزرگ دکتر آقای بازدید

 کشور بودجه و برنامه سازمان فناوری و تحقیقات عالی، آموزش محترم رئیس بزرگ میرزا دکتر آقای ابجن 1400 تیر 16 مورخ چهارشنبه روز

 موسسه رئیس حاتمی دکتر تهران، دانشگاه مالی و اداری محترم معاون یزدانی دکتر آقای حضور با ای جلسه ژئوفیزیک، موسسه در حضور ضمن

 موسسه با آشنایی جهت بزرگ میرزا دکتر آقای سپس. نمودند برگزار موسسه این آموزشی های وهگر مدیران و مراکز روسای معاونین، ژئوفیزیک،

 .آوردند بعمل بازدید موسسه این پژوهشی و آموزشی های بخش از ژئوفیزیک

  

 1400 تیرماه لرزه درزمین 680ثبت 

 در ژئوقیزیک موسسه کشوری نگاریلرزه مرکز نگاریلرزه هایشبکه

 و ایران در داده رخ لرزهزمین 680 به نزدیک تعداد ،1400 تیرماه

 16 تعداد ماه این در .اندکرده محل تعیین و ثبت را مرزی نواحی

 بزرگای بین لرزهزمین 37 تعداد ، 4.0 از بیش بزرگی با لرزهزمین

 توسط 3.0 از کمتر بزرگای با لرزه زمین 624 تعداد و 4.0 و 3.0

 زمینلرزه ترینبزرگ. است رسیده ثبت به یکشور نگاریلرزه مرکز

 شبانکاره حوالی 5.6 بزرگی با 1400/04/27 تاریخ در کشور داخل در

.است داده رخ بوشهر، استان در واقع
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 1400مرداد  –کرمان استان در نگاریلرزه مرکز سه افتتاح

 استاندار وند زینی دکتر حضور با 13/05/1400 مورخ چهارشنبه روز

 نژاد بایرام دکتر و ژئوفیزیک موسسه رئیس حاتمی دکتر ان،کرم

 محل از نگاریلرزه جدید ایستگاه سه کشوری نگاری لرزه مرکز رئیس

 دانشگاه ژئوفیزیک موسسه و کرمان استانداری همکاری نامهتفاهم

 .شد افتتاح شهربابک و انار راور، هایشهرستان در تهران

 

 

 مشترک رشد و نوآوری اکزمر تاسیس نامه موافقت امضا

 1400مرداد  –ژئوفیزیک  موسسه و نفت صنعت فناوری و نوآوری پارک بین

 بین مشترک رشد و نوآوری مراکز تاسیس منظور به نامه موافقت 8

 ژئوفیزیک موسسه ها،دانشگاه با  نفت صنعت فناوری و نوآوری پارک

 دانشگاه ن،تهرا دانشگاه فنی هایدانشکده پردیس تهران، دانشگاه

 و علم هایپارک نیز و سهند صنعتی دانشگاه اهواز، چمران شهید

 مورخ دوشنبه روز در شمالی خراسان و یزد سمنان، خراسان، فناوری

 دکتر آقایان و مراکز این از یک هر روسای حضور با1400 مرداد 18

 مهندس رهبری، معظم مقام دفتر اقتصادی گروه رییس آقامحمدی

 حاتمی دکتر نفت، صنعت فناوری و نوآوری پارک سرپرست ختالن

 رشد مرکز سرپرست هاشمی دکتر و ژئوفیزیک موسسه رییس

 .رسید امضا به ژئوفیزیک موسسه

 استقرار برای کیفیت با فضایی کننده ایجاد فناوری، نوآوری پارک این

 مراکز خالق، و بنیاندانش هایشرکت بین ایحرفه افزاییهم و

 و فناوری پژوهشی، نهادهای تخصصی نمایندگان ری،فناو و نوآوری

 خطرپذیر، گذاران سرمایه ها، شتابدهنده و رشد مراکز دانشگاهی،

 .است صنعتی خبره مشاوران و باز نوآوری کارگزاران کارآفرینان،
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 1400 مرداد لرزه درزمین 645ثبت 

 ئوفیزیکژ موسسه کشوری نگاریلرزه مرکز نگاریلرزه هایشبکه

 لرزهزمین 645 به نزدیک تعداد ،1400 مردادماه در تهران دانشگاه

 در  .اندکرده محل تعیین و ثبت را مرزی نواحی و ایران در داده رخ

 کشور داخل در 4.0 از بیش بزرگی با لرزهزمین 10 تعداد ماه این

 ترینبزرگ. است رسیده ثبت به کشوری نگاریلرزه مرکز توسط

 حوالی 4.9 بزرگی با 1400/05/21 تاریخ در کشور داخل در زمینلرزه

 .است داده رخ کرمان، استان در واقع عنبرآباد

 

 

 1400شهریور  –کشور  هواشناسی سازمان و تهران دانشگاه ژئوفیزیک موسسه بین مشترک همکاری نامه تفاهم انعقاد

 رممحت معاون بخش تاج دکتر خانم سرکار حضور با که ای جلسه در

 و کشور هواشناسی سازمان محترم رئیس و شهرسازی و راه وزیر

 دانشگاه ژئوفیزیک مؤسسه محترم رئیس حاتمی دکتر آقای جناب

 چهارشنبه روز در مجموعه دو مدیران و معاونین از جمعی و تهران

 هواشناسی سازمان کنفرانس سالن در 1400 ماه شهریور 3 مورخ

 این بین مشترک همکاری نامه فاهمت انعقاد بر گردید برگزار کشور

 طرفین های ظرفیت از برداری بهره پیرامون آن مفاد که مجموعه دو

 بخش تاج سحر دکتر خانم سرکار مراسم این در. شد تاکید باشد می

 سازمان مجموعه: نمود عنوان شهرسازی و راه وزیر محترم معاون

 همکاری یآمادگ جو علوم و هواشناسی پژوهشگاه و کشور هواشناسی

 مؤسسه ویژه به کشور تحقیقاتی مؤسسات و ها دانشگاه همه با

 و دارد را مشترک های پروژه انجام پیرامون تهران دانشگاه ژئوفیزیک

 که موضوع این اعالم ضمن وی. کند می هم استقبال موضوع این از

 می ژئوفیزیک مؤسسه کشور در هواشناسی علمی مرجع ترین باسابقه

 جزو کشور کل در هواشناسی التحصیالن فارغ: ودنم عنوان باشد

 ظرفیت این از بایستی می که بوده سازمان این های سرمایه بهترین

 به بهتری خدمات بتوانیم تا ببریم بهره احسن نحو به کشور در عظیم

 نامه تفاهم امضای با طرفین نشست این پایان در. نمائیم ارائه کشور

 و آموزشی علمی، های کاریهم گسترش و ایجاد منظور به ای

 توانمندی و امکانات ها، ظرفیت از گیری بهره هدف با و پژوهشی

 .نمودند تاکید تجهیزاتی و مشورتی تخصصی، علمی، های
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 انتصابات اعضای هیات علمی موسسه ژئوفیزیک

 انتصاب  نام و نام خانوادگی
تاریخ 

 انتصاب

 1400/01/21 رئیس مؤسسه ژئوفیزیک  محمدرضا حاتمیآقای دکتر 

 1400/04/02 معاون اداری و مالی مؤسسه ژئوفیزیک آقای دکتر حسین هاشمی شاهدانی

 1400/04/10 تمدید معاونت پژوهشی وفنآوری مؤسسه ژئوفیزیک آقای دکتر مهدی رضاپور

 1400/04/05 ی زلزلهمطالعات پیش نشانگرهاتمدید رئیس مرکز  آقای دکتر حبیب رحیمی

 1400/05/02 تمدید رئیس کتابخانه خانم دکتر مریم قرایلو

 1400/05/10 مدیر گروه آموزشی و پژوهشی فیزیک زمین آقای دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

 1400/05/25 مسئول راه اندازی بنیاد حامیان مؤسسه ژئوفیزیک دکتر احمد سدید خوی 

 1400/02/26 مسئول دبیرخانه کارگروه بررسی توانائی علمی مؤسسه ژئوفیزیک عنبران دکتر سید هانی متولی

 1400/02/21 مشاور و مسئول راه اندازی مرکز رشد و نوآوری مؤسسه ژئوفیزیک دکتر حسین هاشمی شاهدانی

 1400/01/16 شناسی مؤسسه ژئوفیزیکرئیس بخش پژوهشی اقیانوس  دکتر سید عباس حق شناس

 1400/01/14 مدیر گروه آموزشی و پژوهشی فیزیک فضا لیرضا محب الحجهدکتر ع

 

 

 

 انتصابات کارکنان موسسه ژئوفیزیک

 انتصاب نام و نام خانوادگی
تاریخ 

 انتصاب

 1400/05/13 تمدید حکم امین اموال مؤسسه ژئوفیزیک به مدت سه سال  آقای عبدالرحیم محمدی 

 1400/05/11 داز مؤسسه ژئویزیکانتصاب به کارپر آقای مهدی پرستش 
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 های ثبت شده به تفکیک استانلرزهآمار زمین

 

زمین لرزه را ثبت و تعیین محل کرد  4642تعداد  1400شهریور سال  28شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری از سال اول فروردین الی 

 ینلرزه ها در جدول زیر آمده است. اند. آمار تفکیکی زم

 

 محدوده بزرگی 28/06/1400الی  01/01/1400

4240 M<3 

329 3≤M<4 

64 4≤M<5 

9 5≤M<6 

0 6≤M<7 

0 7≤M<8 

 جمع کل 4642

 

 د.در حوالی بندرگناوه واقع در استان بوشهر ثبت ش 5.9به بزرگی  29/01/1400تاریخ  11:11:49لرزه در ساعت بزرگترین زمین

 

 آمار تفکیکی زمینلرزه ها ی استان تهران

 محدوده بزرگی 28/06/1400الی  01/01/1400

63 M<3 

5 3≤M<4 

0 4≤M<5 

0 5≤M<6 

0 6≤M<7 

0 7≤M<8 

 جمع کل 68
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 به تفکیک استان 28/06/1400الی  01/01/1400زمینلزه های ثبت شده از  آمار

 28/06/1400الی  01/01/1400 تعداد زمینلرزه ها از  اناست

 176 آذربایجان شرقی

 111 آذربایجان غربی

 51 اردبیل

 5 البرز

 311 اصفهان

 49 ایالم

 416 بوشهر

 68 تهران

 101 چهارمحال و بختیاری

 523 خراسان رضوی

 367 خراسان شمالی

 273 خراسان جنوبی

 94 خوزستان

 12 زنجان

 154 نانسم

 16 سیستان و بلوچستان

 167 فارس

 39 قزوین

 34 قم

 340 کرمان

 185 کرمانشاه

 115 کردستان

 61 کهگیلویه و بویر احمد

 46 گلستان

 40 گیالن

 57 لرستان

 98 مازندران

 72 مرکزی

 57 هرمزگان

 80 همدان

 289 یزد

 235 نواحی مرزی خارج از کشور

 4642 جمع
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