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 دایی و متوسطه تحصیالت ابت -1

تحصیالت ابتدایی و متوسطه را تا کالس پنجم متوسطه در نظام قدیم در دبیرستان نمازي شیراز به پایان    -
  .رساندم

 متوسطه ( ششم ریاضی ) را در دبیرستان هدف تهران به پایان بردم.   دیپلم -
 

 تحصیالت دانشگاهی  -2

تهران در رشتد  1334در سال    - به تحصیل شده و در سال  ۀر دانشگاه  گواهینامه    1337  فیزیک مشغول 
 .لیسانس فیزیک را از این دانشگاه دریافت کردم

(دیپلم    فوق لیسانس  ۀموفق به اخذ درج   1343تحصیل به آلمان رفتم و در سال    ۀ دام راي اب   1339 در سال -
 .از دانشگاه فنی مونیخ گردیدم  ژئودزي  ۀ مهندسی) در رشت

به اخذ    ه فنی مونیخ به پایان رسانده و ژئوذري از دانشگا  ۀ دکتراي تخصصی خود را در رشت  1346در سال    -
 . نائل آمدم دکتراي مهندسی ژئودزي ۀ درج

عنوان    ۀرسال  - تحت  اینجانب  قائم  ۀ مقایس"دکتراي  انحناي  گرانیسنجی  درج  "روشهاي    (بسیار خوب)   ۀبا 
 . پذیرفته گردید 

 

 تجربیات علمی و دانشگاهی  -3

به آکادمی    آلمان وابسته   تحقیقات ژئودزي  ۀر پژوهشی در مؤسسبه عنوان دستیا  1346  تا   1343  از سال  -
    .ل به کار شدماریا مشغووعلوم استان با

بکه هاي جنوب آلمان را به  در طول این سالها اندازه گیري گرانیسنجی (جاذبه سنجی) بخش عمده اي از ش   -
 م. ه اپردازش این اندازه گیریها را انجام دادو عملیات محاسبه و  اتمام رسانده



 ۲ 

ژئوفیزیک دانشگاه تهران    ۀبه عنوان استادیار در مؤسس  1347به ایران بازگشته و از سال    1346در اواخر سال    -
 مشغول به کار شدم. 

را پایه گذاري    ژئوفیزیک   ۀ ) بخش تحقیقات گرانیسنجی مؤسس1351  –   1347در طول مدت استادیاري (   -
کلی براي ایجاد شبکه هاي گرانیسنجی کشور انجام شد، و اندازه گیریهاي شبکه    ۀ نمودم. در این بخش برنام

درج (   ۀگرانیسنجی  یافت  تکامل  ایران  پژوهشی، اول  و  علمی  هاي   Afshar & Zomorrodianگزارش 

1971 .( 

مرتب  1351در سال    - نائل شدم   ۀ به  ادارة بخش    درضمن   ۱۳۶۶  –   1351  در طول سالهاي   و   دانشیاري 
را آغاز کرده و بخش اول آن    ایران  دوم گرانیسنجی  ۀ درجه اندازه گیري شبک  گرانیسنجی موسسۀ ژئوفیزیک،

 )  Zomorrodian 1971گزارش هاي علمی و پژوهشی،  در استان آذربایجان را به پایان رساندم ( 

 در این دوره از فعالیت علمی خط همسنجی گرانیسنجی کشور:
Iranian National Graity Calibration Line (INGCL) 

از  انند . تمام سازمانها، دانشگاهها، شرکتهاي ژئوفیزیکی می تودمرا براي اولین بار از شیراز تا چالوس ایجاد نمو
براي کالیبره نمایند   این خط  گزارش هاي علمی و پژوهشی،  (  کردن دستگاههاي گرانیسنجی خود استفاده 

Zomorrodian 1972 ،  مقاالت پژوهشی به زبان خارجی،  وZomorrodian 1973)( . 
سال    -    مرتب  1366در  شدم.  ۀبه  نائل  تهران  دانشگاه  ساله  استادي  طول                                        1382تا    1366اي  در 

  طول این مدّت در   (هنگام بازنشستگی)  سرپرستی بخش گرانیسنجی مؤسسه ژئوفیزیک را عهده دار بودم، در
دانشگاه تهران همکاري مستمر  برنامه ریزي و ایجاد دوره کارشناسی ارشد ژئوفیزیک در مؤسسه ژئوفیزیک  

در عین حال    .داشتمعهده    به  شد ژئوفیزیکراسی ان را در مقطع کارشنآموزش و راهنمایی دانشجویا  داشته و 
براي سایر    در   و خدماتی  پژوهشی  و  فعالیت هاي آموزشی  داشته و در سایر  پایگاه جزرومد همکاري  اداره 

 سازمانها نیز همکاري مستمر داشته ام. 
   

 سمت هاي مدیریتی   -4

 عاون مؤسسه ژئوفیزیک م 4-1

 .  دار بودم عهده  ژئوفیزیک دانشگاه تهران را  ۀ سسعاونت مؤم 1354 ات  1349از سال 

 ژئوفیزیک   ۀرئیس مؤسس 4-2

در طول این مدت برنامه هاي   را عهدار بودم. دانشگاه تهران  ژئوفیزیک  ۀ ریاست مؤسس 1356تا   1354از سال 
آموزشی و پژوهشی بخش هاي مختلف مؤسسه و گروههاي آموزشی فیزیک زمین و فیزیک فضا را سرپرستی  

یک  زمینی بصورت  نگاري زیرلرزه    ایستگاههاي  لرزه نگاري شمال تهران، ایجاد  ۀکرده و بویژه براي ایجاد شبک



 ۳ 

ایستگاهی و تکمیل ساختگاه دریافت دا   ۀآرای نیز تکمیل  هفت  تله متري و  به روش  ایستگاهها  این  ده هاي 
 ایستگاههاي لرزه نگاري مشهد و شیراز کوشش به عمل آوردم. 

 رئیس وبنیانگذار دانشکدة علوم و فنون فضایی 4-3

اندازي کرده و تا سال  علوم و فنون فضایی دانشگاه علوم و فنون را راه    دانشکدة،  به عنوان رئیس  1356ر سال  د
زمین شناسی هواشناسی و سنجش از دور،    هاياین سمت را عهده دار بودم. این دانشکده شامل گروه   1358

 سیّارات، هواشناسی راداري، بود. 

   ملی اقیانوس شناسی  ۀرئیس کمیت 4-4
به کمیسیون ملی یونسکو    اقیانوس شناسی وابسته  ۀ ت کمیتریاس   دو ساله)( سه دوره  1371ا  ت  1356  از سال

یونسکو در هماهنگی مسائل اقیانوس  ملی  کمسیون  در ایران را عهده دار بودم. در این مدت با همکاري مسئوالن  
 و همایش هاي مربوطه فعالیت داشتم.  هاکشور، ایجاد سمینار  شناسی

  ئیس دانشگاه هرمزگانر 4-5

عباس منصوب    ربا حکم وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی، به ریاست دانشگاه هرمزگان در بند   1371در سال    - 
یان بومی برنامه  گردیده و عمالً این دانشگاه را ایجاد نمودم. براي اولین بار این دانشگاه در جهت جذب دانشجو

بویژه در رشته هاي    بتواند   ، ي توسعهبه عمل آمد تا این دانشگاه در سالهاي بعد   و پیش بینی هایی شد  ریزي  
یابد  (   .دریایی تکامل  اینجانب  پایان دوره ریاست  فیزیک، شیمی، ریاضی،    ) دانشگاه در رشته هاي1374در 

 مهندسی مکانیک فعالیت داشت.و  سی، مهندسی صنایع،  ادبیات فار
 

   اقیانوس شناسی و بنیانگذار مرکز ملی رئیس   4-6

مأموریت ایجاد مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی    1371در طول سال     -
 اینجانب گذاشته شد.  ةبه عهد 

با هدف این مرکز  بار  اولین  ایجاد و اساسنامه  براي  تاریخ    هایی به شرح زیر  به تصویب    14/6/1371آن در 
 سید.شوراي گسترش آموزش عالی ر

پژوهش در تمام زمینه هاي علوم و فنون دریایی، برنامه ریزي و ارائه پیشنهادات براي استفاده بهتر از منابع  "
دریایی در چارچوب برنامه هاي  اري  ذ گ  سیاست  زمینۀادن به مسئوالن کشور در  رت دومش  دریایی، کمک و 

 "دولت، ارتقاء سطح دانش، پژوهش و فناوري دریایی
در مرکز    به شرح زیر  گروه پژوهشی  پنج  )  1380تا    1371در این مرکز (   خدمتگزاري اینجانبدر طول مدت  

 فعالیت خود را آغاز کردند:  



 ٤ 

) گروه مهندسی و  4) گروه داده هاي اقیانوسی   3) گروه علوم غیر زیستی دریا   2گروه علوم زیستی دریا     )1
 سیاسی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی)  ) گروه تحقیقات ویژه ( حقوق، اقتصاد، 5ا تکنولوژي دری

 برنامه ریزي و اجرا شد.  ،طرح پژوهشی در سطح ملی در مرکز  9در طول این مدت 
) طرح  3) طرح ایجاد ایستگاه دریافت اطالعات ماهواره اي دریایی.  2. یطرح ایجاد مرکز داده هاي اقیانوس   )1
و  طرح بررسی آلودگی نفتی خلیج فارس    )4تکنیک هاي اطالعات جغرافیایی.  یریت سواحل با استفاده از  د م

) طرح توسعه  6) طرح مربوط به تهیه آیین نامه هاي پژوهشی دریایی در آبهاي کشور.  5.  اثر آن بر روي آبزیان
در  عمان و اقیانوس هند    طرح ایجاد پایگاه مطالعاتی دریاي   ) 7  آموزش هاي دریایی در دانشگاههاي کشور.

 خزر. ) طرح مطالعه باال آمدن آب دریاي 9) طرح ایجاد پایگاه مطالعاتی دریاي خزر.  8 چابهار.
 سایر فعالیت هاي انجام شده در این مرکز در مدت مدیریت اینجانب به شرح زیر بوده است: 

برنامه ه با کشور هندوستان در چارچوب  اي و جهانی، شامل همکاري  ) همکاري در سطح منطقه  اي  الف 
 ).  IOCکمیسیون بین الدول اقیانوس شناسی ( 

 ایستگاههايو برنامه ریزي براي ایجاد    زه گیري سطح آب اقیانوس هاي جهاناندا  ۀب) همکاري در ایجاد شبک 
 .سنج در سواحل ایرانی دریاي عمانکشند 

) در برگزاري دوره    ROPMEدریایی (    زیست  و سازمان منطقه اي حفاظت محیط   IOCج ) همکاري با  
 . هاي آموزشی  منطقه اي

در دو گشت دریایی در دریاي  آژانس بین الملل انژي اتمی  د ) همکاري با کشور هاي حاشیه دریاي خزر و  
 ها.  و اعزام متخصصان مرکز براي شرکت در این گشت ) 1376و  1375( خزر

اطالعات اقیانوسی با همکاري کمسیون ملی یونسکو در ایران    داده ها و   ۀ آموزشی در زمین  ة ري دور ه ) برگزا
 . ی و نیز نمایندگان کشور هاي منطقهبراي مدیران و مسئوالن ارشد ارگانهاي دریای

 براي اولین بار در ایران.  "اقیانوسشناسی"و ) انتشار فصلنامه پژوهشی
 

 رئیس انجمن ژئوفیزیک ایران   4-7

انجمن ژئوفیزیک ایران را عهده    ةادار   مسئولیت  1385تا    1370و    1370تا    1360جداگانه، سالهاي    ةدر دو دور
نموده و  د تا انجمن را در جهت هدفهاي تعیین شده هدایت  کوشش به عمل آمدر طی این مدت    .دار بوده ام

 آنرا مجمعی براي گرد آمدن اندیشمندان، متخصصان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی این رشته نمایم. 
زشی برگزار  هاي آموهاي انجمن، سمینارها، همایش ها، کارگاهه  طول این دوره ها با همکاري هیئت مدیردر  

آشنایی اعضاي انجمن با پیشرفت هاي انجام شده در سطح کشور و  خود در جهت    ۀوب گردید که هر کدام به ن
 جهان و نیز آموزش و پژوهش ژئوفیزیک در ایران نقش اساسی داشت. 



 ٥ 

اري شد و هم  ژئوفیزیک ایران از جمله اقداماتی بود که در دوره آخر مسئولیت اینجانب پایه گذ   پژوهشی  ۀمجل
ج پژوهشی متخصصان و پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویان این رشته و رشته هاي  ینتا  اکنون پذیراي انتشار

 وابسته است.  

 . بین الدول اقیانوس شناسیعضو شوراي اجرایی کمسیون  4-8

- 1379(  ن الدول اقیانوس شناسی وابسته به سازمان جهانی یونسکویدر کمسیون ب عضویت  سال    7طول  در  
با کشور هاي منطقه و    هاي سازنده   همکاري   ومستمر  با فعالیت  موفق گردیدم    به عنوان نماینده ایران،  ) 1372

، براي  ندگی ایران در یونسکو در جهت اهداف جمهوري اسالمی ایران و با حمایت  نمای  سایر کشور هاي دوست،
در   بار  داولین  دوساله  دو  اجرایی ورة  عنوان عضو شوراي  به  ایران  انتخاب  در  را  اعضاي کمسیون  این    آراي 

 .جلب نمایم کمسیون

 )،  IOCINDIOنایب رئیس کمیته منطقه اي اقیانوس هند ( 4-9

به مدت دوسال به عنوان نایب رئیس کمیته منطقه    ز طرف کمسیون بین الدول اقیانوس شناسیا  1377درسال  
 اي اقیانوس هند انتخاب شدم.

 مدیر گروه آموزشی فیزیک زمین  4-10

 دار بوده ام. را عهده تهران  ، مدیریت گروه فیزیک زمین مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه1363تا   1361از سال 

 مدیر و بنیان گذار گروه تخصصی ژئوفیزیک ، دانشگاه آزاد اسالمی (واحد علوم و تحقیقات)   4-11

این دانشگاه      گروه ژئوفیزیک  ان،، با همکاري اساتید ارزنده و متخصص  1385تا دي ماه    1382از اردیبهشت ماه  
 شد. راه اندازيرا در سطوح کارشناسی ارشد و دکتري 

 

 سایر فعالیتها   – 5

 همکاري با گروه هاي واژه گزینی ژئوفیزیک  5-1
گزینی    -ژهبطور مداوم با گروههاي وا    و در طول سالهاي تعطیل دانشگاهها و سالهاي پس از آن   1358از سال  

ادب فارسی همکاري داشته ام. حاصل  و    زبان   فرهنگستان  ژئوفیزیک و هواشناسی، در مرکز نشر دانشگاهی و 
لم انتشار  این عالیت ها واژه نامه هایی است که با همکاري اعضاي گروه واژه گزینی ژئوفیزیک در زمینه این فع

 . یافته است

 همکاري با سازمان نقشه برداري کشور   5-2

   این سازمان بخش گرانیسنجی ۀایجاد و توسع 5-2-1



 ٦ 

با سازمان نقشه برداري کشور در ایجاد بخش گرانیسنجی همکاري داشته و   1360ا ت 1358در طول سالهاي  
این بخش ایجاد  بر روي  ضمن  اندازه گیریهاي گرانیسنجی  اول ترازیا،  بی کشور را هدایت  شبکه هاي درجه 

   )  Zomorrodian et al. 1987و پژوهشی،  علمی  گزارش هاي (  نمودم.

 ایران   یگران )همسنجیکالب زنی (خط  ۀتوسع  5-2-2

گرانی ایران که قبالً    )همسنجی   کالب زنی (   سازمان خط   با همکاري این  1364تا    1360  در طول سالهاي
از جنوب تا بندر عباس و از شمال از طریق   ،ایجاد شده بود  ایستگاه 32ا  ب توسط اینجانب بین شیراز و چالوس 

اکنون شامل  یافت  ها توسعرشت تا آستار  – تهران   این خط    به وسیلۀ  که  است،    نجی س ایستگاه گرانی   80. 
براي کالب  ، و سایر سازمانها و دانشگاهها  نفت، سازمان زمین شناسی کشور، سازمان نقشه برداري کشورشرکت  

 قرار می گیرد. استفاده مورد  زنی دستگاههاي گرانیسنج 
 

   یآموزش  یتهايلفعا –6

 تدریس   6-1
  سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و   خدمت دانشگاهی، تدریس دروس زیر را در   سال  45ازبیش  در طول  

   ه ام: عهده دار بود  ، از جمله دانشگاه آزاد اسالمی،ران و برخی از دانشگاههاي دیگردکتري در دانشگاه ته
ژئودز1جی  گرانیسن  - پیشرفته،  گرانیسنجی  فیزیک،  فیزیی ي  نجومی،  فیزیک  ژئوفیزیک عمومی،  زمین،  ،  ک 

 . ، ارتفاع سنجی ماهواره اي، گرانیسنجی دریاییتئوري پتانسیلمقّدماتی، فیزیک فضا، نقشه برداري  

   پایان نامه و رساله هاي دانشجوییراهنمایی   6-2
امۀ کارشناسی ارشد  پایان ن  100در طول خدمت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور راهنمایی بیش از  

 را عهده دار بوده ام.  دکتري  ۀ رسالو 
 

  یپژوهش فعالیتهاي  -7
ایران طرح هاي پژوهشی به    شناسی  ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز ملی اقیانوس   ۀدر طول خدمت در مؤسس

 شرح زیر توسط اینجانب انجام شد.

 دکتر زمردیان)    اول گرانی ایران (مجري طرح :  ۀدرج ۀشبک ۀطرح اندازه گیري و محاسب 7-1

انتخاب و اندازه گیري    کشور   اول گرانی ایران در بیشتر فرودگاههاي شهرهاي بزرگ   ۀ نقاط درج در این طرح  
گرانی هر ایستگاه تعیین گردید   مثلث بندي سر شکن و مقادیر    هاي  رت شبکه نتایج اندازه گیري ها به صو  شد.

 ). Afshar & Zomorrodian 1970، پژوهشی -گزارشهاي علمی نگا.  (



 ۷ 

 ایران (بخش اول آذربایجان) درجه دوم گرانی ۀشبک ۀطرح اندازه گیري و محاسب 7-2
شبکه مثلث  در استان آذربایجان انتخاب، اندازه گیري و بصورت یک    در این طرح نقاط درجه دوم گرانی کشور

 Zomorrodian  پژوهشی،  -گزارش هاي علمینگا.  ایستگاهها تعیین گردید. (بندي سر شکن و مقادیر مطلق  

 . مجري طرح: دکتر زمردیان )،   1971

 گرانی ایران   )همسنجی کالب زنی( طرح ایجاد خط 7-3

 گرانی ملی ایران   )مسنجی (ه کالب زنی  ي اولین بار خط در این طرح برا
  "INGCL" )  Iranian National Gravity Calibration Line   (    شد بین شیراز و چالوس، ایجاد.  

 مجري طرح: دکتر حسین زمردیان)  (
  سنج همزمان اندازه گیري شد. نتایج طرح یدستگاه گران  4ایستگاه گرانی با استفاده از   32این خط تعداد    بر روي

  مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران آورده شده است .  58شماره    همراه با کروکی و عکس ایستگاهها در گزارش 
 . ) Zomorrodian 1972پژوهشی،  -گزارش هاي علمی نگا.  (
 

 ایران  زنی (همسنجی)طرح توسعه خط کالب  7-4

  گرانی ایران   زنی (همسنجی)کشور، خط کالب برداري  با همکاري سازمان نقشه   1364تا    1360در طول سالهاي  
اینجانب بین شیراز   با  که قبال توسط  ایجاد شده  32و چالوس  (نگا.    ایستگاه  ایجاد خط کالب بود  زنی  طرح 

این  رشت تا آستارا توسعه یافت.    –و از شمال از طریق تهران  عباس  گرانی ایران از جنوب تا بندر   (همسنجی)
شناسی کشور، و سایر  وسیله شرکت نفت، سازمان زمین سنجی است که به  ایستگاه گرانی   80شامل  خط اکنون  

 گیرد. ورد استفاده قرار می سنج مگرانی هاي زنی (کالیبراسیون) دستگاهکالبها براي ها و دانشگاه سازمان

 ري طرح : دکتر حسین زمردیان) ئید) ایران (مج زمینوار (ژئو ۀطرح محاسب 7-5

  ۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، سازمان نقشه برداري کشور و مؤسس   ۀاین طرح بصورت کاري مشترك میان مؤسس
ایستگاه گرانیسنجی در   12000) انجام شد. در این طرح با استفاده از حدود IFAGتحقیقات ژئودزي آلمان (

  1370  پژوهشی به زبان فارسی، زمرّدیان   مقاالت  نگا.(  ایران، ژئوئید ایران براي اولین بار محاسبه و انتشار یافت.
 ). Weber & Zomorrodian 1988و مقاالت پژوهشی به زبان خارجی، 

 گرانی ایران ( مدیر اجرایی طرح : دکتر حسین زمردیان )   محاسبه و معرّفی مبناي طرح  7-6

مسکو    نگی میاننی گرانی و نیز اندازه گیریهاي آواندازه گیري شبکه جهاي  در این طرح با استفاده از ایستگاهها
مقاالت    نگا.(  شد.  معرّفییف وتعر   "Iranian Gratity Datum "IGDگرانی ایران    ي مبنا،  شیراز  –تهران    –

 . )Zomorrodian 1987  پژوهشی به زبان خارجی،
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 حسین زمردیان)دکتر هاي اقیانوسی (مجري طرح: مرکز داده طرح ایجاد  7-7
جام  انشناسی یونسکوالدول اقیانوس شناسی با کمیته بین هاي مرکز ملی اقیانوس این طرح در چهارچوب همکاري

 .شده است

 دکتر حسین زمردیان)اي دریایی (مجري طرح: اطالعات ماهواره طرح ایجاد ایستگاه دریافت  7-8

عملیاتی شناسی  اي در مرکز ملی اقیانوس اقیانوسی ماهواره هاي  این طرح با نصب یک آنتن ویژه دریافت داده 
 شد. 

 

اثر آن  طرح بررسی    7-9 و  بر روي آبزیان (مجري طرح: دکتر حسین  آلودگی نفتی خلیج فارس 

 زمردیان) 

هاي نفتی روي  ها و آبزیان، اثر آلودگی از آب   برداري مداوم مونه نبا  شناسی  گروه علوم زیستی مرکز ملی اقیانوس 
 دادند.آبزیان را مورد مطالعه قرار داده و نتایج را بصورت گزارش طرح انتشار می 

 

هاي پژوهشی دریایی در آبهاي کشور (مدیر اجراي طرح: دکتر  مهناطرح مربوط به تهییه آیین   7-10

 حسین زمردیان) 
آیین  این طرح  با همکاري گروه نامه در قالب  اقیانوس هاي  هاي پژوهشی دریایی  شناسی و  مختلف مرکز ملی 

 دریایی کشور تهیه و به مقامات مسئول ارسال شد. هاي از سازماننظرخواهی 
 

 دکتر حسین زمردیان) هاي کشور (مجري طرح:دانشگاه رهاي دریایی دآموزش طرح توسعه  7-11
هاي ساحلی مورد بررسی قرار  هاي کشور به ویژه دانشگاههاي دریایی در دانشگاهتوسعه رشته در قالب این طرح  
 وزارت مطبوع ارسال شد. گرفت و منابع به 

 

 خزر (مجري طرح: دکتر حسین زمردیان)  دریايطرح ایجاد پایگاه مطالعاتی  7-12

سطح آب دریاي خزر اختصاص داده شد تا با    در این طرح زمینی در سواحل دریاي خزر براي مطالعه مداوم
 هاي خود را آغاز نمایند. هاي مطالعاتی برنامه گروه تکمیل ساختمان این پایگاه،  

 

 رح مدیریت سواحل با استفاده از اطالعات جغرافیایی (مجري طرح : دکتر حسین زمردیان)  ط  7-13

گیالن استان  در  محیطی  زیست  بهداشتی،  فرهنگی،  اقتصادي،  اجتماعی،  اطالعات  بررسی  با  طرح  باین  ه  ، 
 ی انجام شد.  مرکز ملی اقیانوس شناس  مدیریت اینجانب در
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 )                                                                                        TSSIطرح مطالعه باال آمدن آب دریاي خزر (  7-14
 ( مجري طرح مرکز ملی اقیانوس شناسی، مدیر اجرایی طرح :دکتر حسین زمردیان) 

و با    TSSIدر قالب خدمات و حمایتهاي فنی    UNDPجانب و با استفاده از بودجه  ناین طرح با مسئولیت ای
ملی اقیانوس  استفاده از امکانات سازمان جهانی یونسکو و با مشارکت محققان برجسته ایرانی و خارجی در مرکز  

دریاي خزر.    باال آمدن سطح  ) مطالعات اقلیمی 1. این طرح در سه زیر پروژه انجام شد.  شناسی انجام پذیرفت
لوژي مربوط به باال آمدن  ي، زمین شناسی شیمیایی و ژئومورفوهیدرولوژ   ،بررسی فرآیندهاي رسوب شناسی  )2

 . ) بررسی تأثیر انواع آلودگی هاي ناشی از باال آمدن سطح آب دریاي خزر3سطح آب دریاي خزر. 

 طرح ایجاد پایگاه مطالعاتی دریایی مرکز ملی اقیانوس شناسی در چابهار  7-15

مطالعات مربوط به دریاي عمان و اقیانوس هند  به منظور  این طرح براي ایجاد یک پایگاه تحقیقاتی در چابهار،  
کز ملّی  مر تعریف شد، فاز اول ساختمان این پایگاه که بخش اول این طرح بود در زمان مدیریت اینجانب در  

   اقیانوس شناسی به پایان رسید. (مجري طرح : دکتر حسین زمرّدیان)

 احل جنوبی دریاي خزر (جلد اول) طرح جمع آوري و ارزیابی اطالعات محیطی سو 7-16
دکتر حسین   ، دکتر جال الدین شایگان،صطفی سهرابپور، با همکاري دکتر بابا مخیر( مجري طرح : دکتر م 

 و پونه قائمی)   یان دزمر
  اولویتهاي تحقیقاتی و  هاي محیطی  ، تغییر تراز آب، آلودگی آبزیان،  در این طرح اطالعات محیطی دریاي خزر

سازنده اي براي بازسازي و حفظ محیط    تدرچارچوب این طرح پیشنهادا  و   جمع آوري و تجزیه و تحلیل گردید 
 . 1381ن هشی، سهرابپور و دیگراپژو -گزارش هاي علمی نگا. (  .زیست دریاي خزر ارائه شد 

 

 ت علمی نشریاسردبیري  – 8

 سردبیر نشریه فیزیک زمین و فضا   8-1
از    را که   این نشریه علمی   سردبیري   سال  2هر کدام به مدت      1380و   1370،  1363:  در سه نوبت  اینجانب

 دانشگاه تهران انتشار می یابد، عهده دار بودم.  ک طرف مؤسسه ژئوفیزی

  اقیانوس شناسی  ي مجلهسردبیر 8-2

علمی را که اینجانب در مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران پایه    این نشریهسردبیري  ،  1379تا    1377از سال   
 گذاري نموده بودم، به عهده داشتم.

 

 علمی و تحقیقاتی   وعنوان هاي جوائز -9
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ایجاد خط  «   ۀمقالبراي    ، 1352در سال  ،  دانشگاه تهران  بهترین پژوهش کاربردي دریافت جائزه    1-9

 ). Zomorrodian 1973مقاالت پژوهشی به زبان خارجی، نگا.  (  » گرانی ایران  ) همسنجیکالب زنی (ملی  

به    1368در سال    کتاب در علوم کاربردي  جایزة دانشگاه تهران براي بهترین ترجمۀدریافت    2-9

 » ترجمۀ کتاب ژئوفیزیک کاربردي «خاطر 

همکاریهاي    «به خاطر  ،  1380در سال    آکادمی نفت و گاز قزاقستان  افتخاري  درجۀ استادي دریافت    3-9

و حفظ محیط   آموزشارزنده و جدي با دانشگاههاي کشور هاي حاشیه دریاي خزر در زمینه هاي  

 ». دریازیست این 

از طرف مرکز ملّی اقیانوس شناسی و کمسیون    "1387اقیانوس شناس نمونه سال  "دریافت عنوان   4-9

تالش هاي مستمرّ در عرصۀ آموزش و پژوهش اقیانوس شناسی و کوشش  «ملّی یونسکو ایران، به پاس  

 »فایی علمی کشور در این زمینه خودکبراي استقالل و 

به پاس  «،  1391از طرف انجمن ژئوفیزیک ایران در سال    «جایزه دکتر کشی افشار» دریافت اولین    5-9

 » در پیشرفت علم در کشورارزنده کوشش سال ها 

 

 شارات انت-01

خدمات دانشگاهی به استثناي جزوه هاي درسی متعدد، کتابهایی نیز بصورت ترجمه و یا تألیف با  در طول  
ام. گزارش هاي    نتشار داده و یا به طور مستقل ا  پژوهشی  گروههاي  و یا اعضاي سایر همکاري اساتید دیگر  

در نشریات داخلی و    علمی و پژوهشی نیز از جمله انتشارات دیگر اینجانب است. و باالخره مقاالت پژوهشی
 را تشکیل می دهد.  بخش دیگري از انتشارات اینجانبخالصه مقاالت کنفرانس ها، خارجی و نیز 

 

 

 لیست انتشارات به پیوست و در ادامه ارسال می گردد. 


