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سییاااتر,,  -گرب آسیرارگ ) 0831س جش کم  تت  ع   ار  نس لیر ه پیای  لزلیگ  0831 ,آق تابای, م  ار , ا,  .9

 .19-11 عشر  ا را ، ص  , فصل را گ عاتم   ین, سا  ا    ین ش اس  ک اکریافاتغرب ا را 

سیاار  بیا تهایل فعالیرهای ریت  ین،  0890مر ، م.، رقیم ، م.، رحیم  چاکشل، ع.، .، رعآتابای، مآقرکسرا  ،م.،  .01

،   یین ش اسی  ا یرا  ، ست، ج تب باارر اسرا  واسرا اسرفاگه ا  شتاپش ر خت   ین ساار  گر حتضگ آبر ز قره

 .11-11گاریگاه شهیش بهیر ، شماره بیست ک چهارم، ص. 

پیای بیزر م  طالعیگ لیر هش اسا     اطق  سرعش اطر  رتبط با   یین، 0890 آتابای، م.،آقجعفری حاجر ، ف.،  .00

 .021-001، شماره چهارمفصا ا گ آ ا ش جغرافیا   فضا، گاریگاه واسرا ، ، لر ه سیاااتر ترگیم   ین

تجز گ ک تهاییل برای  ا  شیااا پیای ر خیت   یین  ،0890 .، شرا  ، ش.،رقیم ، م آتابای، م.،آقعزت ، م.،  .02

 .  01-0، 1ار  حتضگ شیر ن رکگ، کپگ گاغ  رکزی، فصل را گ آ ا ش جغرافیا   فضا، گاریگاه واسرا ، شماره سا

کر قیا  ک تت  یع  –لیر ه اپیر ک ش بین  کج   ینبررس  نش شه برپم، 0892.، آتابای، مآقجعفری حاجر ، ف.،  .08

 .21-08، ص. 8، شماره 1، ارجمن ژئتفیز ن ا را ، جاش ، ژئتفیز ن ا را پالر ه کار  نس

را گ ، فصلالبر  باارر –تهایل نه گ وساگ لاپیجا  ، 0892رضتی نش، ر.،  آتابای، م.،آقصفری، ح.، قاسم ، م.ر.،  .01

 .  03تا  08، ص. 31، شماره  عشر  ا را  سا  ا    ین ش اس  ک اکریافات ،عاتم   ین

خطواره های )گسل( البرز مرکزی باا اساتدا ه از تواا یر  ، استخراج2931میرعابدینی م.، شتایی ش.، آق اتابای م.،  .01

 .49-93به ر ش بوری   رقومی خو کار، مجله جغرافیا   مخاطرات محیطی، شماره هشتم،   ASTERماهواره ای 

 اغ مرکازی، شاماب بجناور ، مجلاه تیتوویا    ، تحلیل ساختاری کپاه2931علیزا ه م.، آق اتابای م.، صدری ح.،  .01

 .55-94، 1اه تبریز، شماره ساختار  اوشگ



، تعیین  تقعیت صفهگ وسا  ک صفهگ کمکی    ی ایر ه بتشیهر بیا 0898جعفری ف.،  ،آق اتابای م. زگارفر ک.،  .01

فصا ا گ بین الماا  نژکپی  تهایا    ین نت ا، سال گکم، شیماره اکل، شیماره اسرفاگه ا   شل تغییر ت ش کتلمب، 

 .  11-88، ص. 1نیان  

، را گ عاتم   یین، فصلپای اسرا  واسرا لر هفرکرال   راکز سطه    ینتجز گ ک تهایل چ ش ،0898 ،اتابای، م.آق .03

 .023-028، 28، شماره ،  عشر  ا را  سا  ا    ین ش اس  ک اکریافات

را  کاقیع گر اراسیا  شیمال  بیا اسیرفاگه ا  -، بررس  رت   ین ساار    طقگ کیاکا 0898عزت  م.، آق اتابای م.،  .09

، 008، شیماره نییان  2، شماره 29شااا پای  ترفت رری، فصل را گ تهقیقات جغرافیای، گاریگاه اصفها ، سال 

091-201. 

ی بج ترگ با کمن شیااا پیای  ترفتتکریتریک ، ساات فعال حتضگ، تهایل   ین0898عزت  م.، آق اتابای م.،  .21

 .011-081، 1، شماره 2نژکپش پای ژئت ترفتلتژی کم ، سال 

، ارزیابی تغییرات زماوی   میاوی پارامترهای آماری قبل از زمای  لارزه 2939سم وژا  س.، آق اتابای م.، خلدی م.، قا .20

 .3-2، 4، شماره پیاپی 1 شتی، جنوب غرب زاگرس، وشریه زمی  پویا، شماره 

 0892نیش ا    یین لیر ه ، تغییرات   ار  نارا ررپای فرکرال  بگ ع تا  نیش ریارگر 0898کاارگ ح.، آق اتابای م.،  .22

 .21-1، 8گشر ، اسرا  بتشهر، ا را ،  جاگ تکرترین ک ساارار، شماره 

سا  ا    یین  ،را گ عاتم   ینفصلالگتی تت  ع   ار    ین لر ه پای ج تب شرق  اورح،  ،0898 آق اتابای م.، .28

 .211تا  211، ص. 91سال بیست ک چهارم، شماره ،  عشر  ا را  ش اس  ک اکریافات

کجتر، البیر  -لر ه باشهریارگری ابعاگ فرکرال  نیش ا    ینبررس  ک ژو  نیش، 0898اتابای،م.،  یرعابش   ، م.، آق .21
، 91، سیال بیسیت ک چهیارم، شیماره  عشر  ا را  سا  ا    ین ش اس  ک اکریافات، فصل را گ عاتم   ین،  رکزی

 .082تا 021ص. 

بررس    ین ساات فعال گا  گ شمال   ،0898 م.، رقیم ، م.، رحیم  چاکشل، ع، آتابای، م.، رعمر ،رکسرا  ،م.، آق .21

فییای، رکگ، فصیل را یگ تهقیقیات جغراالبر  ااکری با اسرفاگه ا  ریا  پای   ین ر خر  گر حتضگ آبر یز ورویا 

 11-18، ص. 001، شماره نیان  1، شماره 29، سال گاریگاه اصفها 

بررس  رقش   ین ساات فعال گر راپ جار های   ین ر خر  حتضیگ  ،0898 عمر ، م.،آتابای، م.، ررکسرا  ،م.، آق .21

 .  03-8، ص. 80گاریگاه شهیش بهیر ، شماره    ین ش اس  ا را  ،فصل را گ  قره ست،-آبر ز وروا  رکگ

پیای  تفسیر  ترفتتکرتریک  حتضگ ستلتکت )اراسا  شمال , با اسیرفاگه ا  شیااا، 0898عزت  م.، آق آتابای ،  .21

، ص. 08شیماره ،   طقگ ای، گاریگاه سیسرا  ک باتچسیرا  –ژئت ترفتلتژ ک ، فصل را گ جغرافیا ک آ ا ش شهری 

 .012تا  010

، تغییرات میاوی پارامترهای فرکتالی  ر البرز مرکزی، ایران، مجله علوم خاوارزمی، 2939میرعابدینی م.، آق اتابای،  .23

 .11تا  18ص.  ،2، شماره 24  ره 

راواده زاگارس باا اساتدا ه از -خاور های کمربناد یای ، پهنه بنادی فاالیال لارزه2939اتابای م.، کلاوه س. ، آق  .13

 .975-949، ص. 9، شماره 92پارامترهای فرکتالی، مجله فیزی  زمی    فضا،   ره 



ل زمای  ، تحلیل کمی تاثیر فاالیل های ووزمی  سااختی بار شااخا هاای ریخا2939ر ستایی م.، آق اتابای م.،  .94

 .294-292، ص. 1، شماره 94ساختی  ر حوضه آبریز زیارت، فول وامه تحقیقات جغرافیایی، ساب 

هاا   باه میاوی پا  لرزه غییرات استرس کولمب   توزیعت ررسی ارتباط بی ب، 2934یز اودر ک.، آق اتابای م.، رقیمی م.،  .92

 .35-77، ص. 19شماره ی کاربر ی پیشرفته، ، زمی  شناسکمربند زاگرس ها  ربرآ ر  عمق زمی  لرزه منظور

خیازی ، مطالاه تغییارات زمااوی الگاوی لارزه2934میرعابدینی م.، آق اتابای، م.، عظیم محسنی م.، علامه زا ه م.،  .91

کمربند یی  خور ه راوده زاگرس با استدا ه از شرایدر، فول وامه علوم   مهندسی زلزله، ساب یهارم، شاماره ساوم، 

 .15-22ص. 

، فوال واماه زمای  ساخل غرب استان گلستان، شرق واحیه خازر جناوبیزمی لرزه، 2935ق اتابای م.، توراوی م.، آ .99

 شناسی ایران )پذیرش شده(

سانجی فر وشسل  ر شهر گرگاان باا اساتدا ه از ر ش تاداخلمطالاة ، 2935توراوی م.، آق اتابای م.، ر ستایی م.،  .99

 ا، گاریگاه واسرا  )نذ رش ششه,.فصا ا گ آ ا ش جغرافیا   فضی، را ا

95.  

 

  المللی، ملی و استانی بینهای مقالات علمی در همایش -ب

ک را رقیار  گر  (Superposed Folds)، بررس  چین پیای  کیرر 0819سرکاری رژاگ خ.  ک م. آق اتابای ،  .0

ن ش اس  ، چهار ین پما ش ارجمن   ی(Heneshk)رارشو   اورح گر  هشکگ. پ ین  –نه ة گوروتر  

 ا را 

تراسیر   اویرح گر -، بررس  تار خچگ گورشکا  نه گ گورویتر 0831سرکاری رژاگ خ. ک م. آق اتابای ، .2

 ، ن جمین پما ش ارجمن   ین ش اس  ا را (strain fringes)  طقگ پ ین با اسرفاگه ا  حاشیگ اسرر    

, Scale Invariance قیاسیی  )رییاکرگائ  ،  اپیییت فرکرییال  0838آق اتابییای م. ک خ. سییرکاری رییژاگ،  .8

 پیرمین پما ش ارجمن   ین ش اس  ا را ، سیرجا  –گکناکسهای   طقگ پ ین،  ک  س  شج 

تحلیل ساختاری چین خوردگی جنووب رودخانوه ، 0839اسام  م.، رحیم  چاکشل ع. ک آق آتابای م.،  .1

یموین شناسوی و سوایمان  ، بیست و نهمین گردهموایی علووم یموین بهمون، استان گلستان -الستان

   .اكتشافات معدنی كشور

، ار  اب    ی ساات فعیال البیر  0891آتابای م.، رعمر  م.، رقیم  م.، رحیم  چاکشل ع.، رکسرا   م.، آق .1

 ش اس  ا را .نارزگپمین پما ش ارجمن   ینست، قره -ااکری، حتضگ ورواررکگ

، لر ه   ین ساات غیرب اسیرا  0891شل ع.، آتابای م.، رعمر  م.، رقیم  م.، رحیم  چاکرکسرا   م.، آق .1

سیا  ا  ،  ورگپما   عاتم   یین بهمین ا ینس واسرا ، رگاپ  ک ژه بگ رکرش لر ه ایزی شمال وروا ، 

   ین ش اس  ک اکریافات  عشر  کیتر.



، تغیییرات  ییشا  تی ش کتلمیب ک نسیار ه پیای 0891اتابای،م.، رحیمی  چاکیشل، ع.، جعفری، ف.، آق .1

سیا  ا    یین ش اسی  ک ،  ورگپمیا   عایتم   یین بهمین ا یین ررش، ج تب شرق ا را ، س   ی ار ه 

 اکریافات  عشر  کیتر.

رکگاارگ اتیرک،  ساار    رحتضگ، بررس  رت   ین0891.، رقیم ، مآتابای، م.، شرا  ، ش.، آقعزت ، م.،  .3

 اس  ک اکریافات  عشر  کیتر.سا  ا    ین ش ،  ورگپما   عاتم   ین بهمن ا ینس شمال شرق ا را ، 

، بررس  اصتصیات فرکریال    یار  0891اتابای، م.، رحیم  چاکشل، ع.، شرا  ، ش.، عابش   ،م.، آق یر .9

سیا  ا    یین ش اسی  ک ،  ورگپما   عاتم   ین بهمن ا ینس لر ه پای راحیگ باشه، البر   رکزی،   ین

 اکریافات  عشر  کیتر.

،  کاریسم تیکیل وساها   بیا رکریش پیای 0891 آتابای، م.، رضتی نش، ر.،صفری، ح.، قاسم ، م.ر.، آق .01

 خراف گر نه گ وساگ لاپیجا ، گک ین پما ش عاتم   ین ک رکتگاشت اسراگ نییگام عایم   یین ش اسی  

 ا را  گکرر عبشالکر م قر ب، گاریگاه آ اگ کاحش آشریا .

 –بایشه  0838، تغییرات   ار  تت  ع فرکرال  نسار ه پای   یین لیر ه 0890ی، م.، اتاباعابش   ،م.، آق یر .00

 کجتر، البر ، نارزگپمین ک فرارس ژئتفیز ن ا را ،  تسسگ ژئتفیز ن گاریگاه تهرا .

، بررس  ر خت   ین سیاار  حتضیگ آبر یز  کیگ 0890 .،رقیم ، مآتابای، م.، شرا  ، ش.، عزت ، م.، آق .02

 ش اس  ا را .گ، شارزگپمین پما ش ارجمن   ینشیخ، شمال بج تر

،  شلسا ی تغییرات ت ش کتلمب ک تت  ع  کار  نس لر ه پیای 0890اتابای، م.، آق جعفری حاجر ، ف، .08

 ش اس  ا را .  ین لر ه قیم، ج تب ا را ، شارزگپمین پما ش ارجمن   ین

لعگ تیاییر نش یشه پیای تکریتریک  گر شیکل ،  طا0890رکسرا   م.، آق اتابای م.، رقیم  م.، رکسرا   م.،  .01

 ش اس  ا را .ویری ک عشم تقار  حتضگ آبر ز ورواررکگ، شارزگپمین پما ش ارجمن   ین

، تهایل سااراری وسل پا ک شکسرگ  پای   طقیگ 0890عایزاگه م.، آق اتابای م.، صفری ح.، شرا   ش.، .01

 فاات ا را ، کر ا .  کگ شیخ گر شمال بج ترگ، اکلین پما ش   ین ش اس  –شیخ 

، تکرترین فعال گر وسیل ج یتب 0890شکرار  ترکمار  ع.، رحیم  چاکشل ع.، آق اتابای م.، احمشی ا.،  .01

 رشرگ کته بزقتش با تکیگ بر بررسیهای  ترفتتکرتریک ، اکلین پما ش   ین ش اس  فاات ا را ، کر ا .

، تهاییل سیااراری بخیش غربی  0890ا.،  شکرار  ترکمار  ع.، رحیم  چاکشل ع.، آق اتابای م.، احمشی .01

 وسل ج تب  کتپهای بزقتش، اکلین پما ش   ین ش اس  فاات ا را ، کر ا .

، تهاییل سیااراری   طقیگ شهرضیا، بیا اسیرفاگه ا  0890صفری ح.، بهرا   م.، آق اتابای م.، صیفا   ه.،  .03

 تک یکهای س جش ا  گکر، اکلین پما ش   ین ش اس  فاات ا را ، کر ا .

بیا اسیرفاگه ا    اویرحاییزی تعییین الگیتی لیر ه، 0892، رحیم  چاکیشل ع. آق اتابای م.،اارگ ح.، ک .09

 ، تهرا .ش اس  ا را پما ش ارجمن   ینپفشپمین ل ، نارا ررپای فرکرا



 0892لیر ه نییش ا    یین ایزیالگتی لر هتغییرات ، 0892، رحیم  چاکشل ع. آق اتابای م.،کاارگ ح.،  .21

 ش اس  ا را ، تهرا .پما ش ارجمن   ینپفشپمین  ،بتشهر -گشر 

بررس  بر پم ک ش بین   ین لر ه وتپرا  ک نس لر ه پای آ  با  یشل ، 0892ک آق اتابای م.،  زگارفر ک.  .20

 ، پما ش  ا    ین ساات ا را ، تهرا تغییر ت ش کتلمب

ای فرکرال    یین لیر ه پیای راحییگ  طالعگ تغییرات   ار  نارا ررپ، 0892 یر عابش    م. ک آق اتابای م.،  .22

 باشه، البر   رکزی، پما ش  ا    ین ساات ا را ، تهرا 

، حداقل بزرگی كمال در كاتالوگ های ایران، سی و دومین گردهمایی 2932 آق اتابای م.،کااریگ ح.،  .28

 و نخستین كنگره بین المللی تخصصی علوم یمین.

ش  برای نیش  اب   کار  حیتاگ  لیر ه ای بعیش ا  رایشاگ  عرف  رک ،0892ک آق اتابای م.،  زگارفر ک.  .21

سی و دوموین گردهموایی و نخسوتین كنگوره بوین المللوی  ن   ین لر ه )بر پمک ش   ین لر  پا,، 

 تخصصی علوم یمین.

، تغییرات الگوی لرزه خیزی  ر ارتباط با ز ج زمی  لرزههاای 2931قاسم وژا  س.، آق اتابای م.، خلدی م.،  .21

 سی و دومین گردهمایی و نخستین كنگره بین المللی تخصصی علوم یمین. رزقان، اهر  2932

، بررس  ا کا  نذ ر بتگ  نیش  اب    ین لر ه گشر  بتشیهر، 0898، م ااف ، م آق اتابای ،ح قاسم رژاگ  .21

 .شارزگپمین ک فرارس ژئتفیز ن ا را ، تهرا 

                            

 های تحقیقاتیطرح -ج

 همکارینوع  سال اجرا سایمان طرح دهنده عنوان طرح یفرد

 مجری طرح 2933-2933 دانشگاه گلستان الگوی لریه خیزی استان گلستان  2

 همکار طرح 2933-2933 دانشگاه گلستان تحلیل سینماتیکی دوپلکس ده ملا 2

9 
بررسی ساختاری تشکیلات شمشک در بخش 

 غرب شاهرود -شمالی ده ملا
 همکار طرح 2933-2933 لستاندانشگاه گ

4 
خیزی یون گذر بین برخورد خصوصیات لریه

 ای یاگرس و فرورانش مکرانقاره
 مجری طرح 2933-2931 دانشگاه گلستان

 مجری طرح 2931-2932 دانشگاه گلستان تجز گ ک تهایل رئتتکرتریک  کپگ گاغ  رکزی 5

6 
پای پا ک وسللر هاصتصیات فرکرال    ین

 رکزی، شمال ا را البر   
 مجری طرح 2931-2932 دانشگاه گلستان

7 
ساار  غرب اسرا  تجز گ ک تهایل رت  ین

 واسرا 
 مجری طرح 2932-2939 دانشگاه گلستان



3 
بررس  ا کا  نیش بی   نس لر ه پا بعش ا  

 کقتع   ین لر ه پای اصا  گر ا را 
 مجری طرح 2934-2932 دانشگاه گلستان

3 
لر ه ایزی گر کمرب ش چین  بررس  فعالیت

 اترگه رارشه  اورح
 مجری طرح 2935-2939 دانشگاه گلستان

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های كارشناسی ارشد تحت عناوین: -د

 سال   عنوان پایان نامه نام دانشجو 

وب گلستانآنالیز توام سایزموتکتونیک و مورفومتریکی جن معصومه روستایی 2 ااستاد راهنم   31-33  

رگانگ -تحلیل مکانیسم چین خوردگی در منطقه الستان  مریم اسلمی 2 راستاد مشاو   31-33  

راستاد مشاو تحلیل ساختاری پهنه گسله لاهیجان رعنا رضوی پش 9  31-33  

33-32 استاد راهنما تجزیه و تحلیل نئوتکتونیکی كپه داغ مركزی مریم عزتی 4  

نیمریم سادات میرعابدی 5 ناحیه  ه و تحلیل فركتالی یمین لریه ها و گسل هایتجزی 

 بلده، البری مركزی

33-32 استاد راهنما  

یفرشته جعفری حاجت 6  21الگوی حالت استرس و پس لریه های یمین لریه های  

 سال اخیر ایران

33-32 استاد راهنما  

31-32 استاد راهنما تجزیه و تحلیل ساختاری شمال بجنورد  مهین علیزاده 7  

خیزی در بررسی الگوی تغییرات مکانی و یمانی لریه سمیه كلانه 3

 كمربند یاگرس

31-32 استاد راهنما  

راستاد مشاو بررسی های لریه یمین ساختی شهرضا محمود بهرامی 3  32-31  

تحلیل كینماتیک گسل جنوبی بزقوش و دگرریختی مرتبط  علی شکرانی تركمانی 21

 با آن

راستاد مشاو  32-31  

بررسی امکان پیش یابی یمین لریه های ایران با استفاده ای  سودابه قاسم نژاد 22

 آنالیز های آماری

32-39 استاد راهنما  

34-32 استاد راهنما یمین ساخت غرب استان گلستانخیزی و لریهلریه مرجان تورانی 22  

ار  اب  فعالیت تکرتریک  گر حتضگ رکگ  ارک  گر شمال  یهرا بذرگر 29

 بهبها ، اسرا  ات سرا 

34- 32 استاد راهنما  

34- 32 مشاور تهایل سااراری ج تب غرب  ارم آباگ محدثه سپهوند 24  

-ای گر ا را  با اسرفاگه ا  رکش طالعگ اتشگ پای نس لر ه یهرا فیضی 25

 پای آ اری

   35-39 راهنما



 

 

 

 تحت عناوین وره پایان نامه های دكتریراهنمایی و مشا -ه

 سال   عنوان پایان نامه نام دانشجو 

تجزیه و تحلیل برهم كنش یمین لریه های اصلی  كاملیا یزدانفر 2

 تا كنون در ایران 2935 6بزرگتر ای 

 36تا  39 راهنما

سادات مریم 2

 میرعابدینی

های یاگرس با استفاده ای مطالعه الگوی یمین لریه

 روش های نوین

تا  34 راهنما

 كنون

بررسی كنترل كننده های ساختاری رخدادهای كانه  حاجیعرفان  9

 یایی در سقز

تا  39 مشاور

 كنون

 

 سخنرانیهای هفته پژوهش داخل دانشگاه -و

الگتی تت  ع نارا رر پای لر ه ایزی گر   ا   "تهت ع تا   03/19/39گر تار خ  33سخ رار  گر پفرگ نژکپش سال  -

  )نیش ریاور لر ه,

 "گتی لر ه ایزی البر  ک  اورحل قا سگ ا "تهت ع تا   39ر سال سخ رار  پفرگ  گ -

  "الگتی لر ه ایزی اسرا  واسرا  "تهت ع تا   1/01/39گر تار خ  39سخ رار  گر پفرگ نژکپش سال  -

اصتصیات لر ه ایزی  ک  وذر بین براترگ قاره ای  اورح ک  "با ع تا   0891سخ رار  گر پفرگ نژکپش سال  -

 "کرا فرکرارش  

اصتصیات فرکرال    ین لر ه پا ک وسل پای البر   رکزی، شمال " با ع تا   0890سخ رار  گر پفرگ نژکپش سال  -

 "ا را 



 "تجز گ ک تهایل رئتتکرتریک  کپگ گاغ  رکزی " با ع تا  92سخ رار  پفرگ نژکپش سال  -

 "ساختی غرب استان گلستانتجزیه   تحلیل لرزه زمی   "با عنوان 39سخنراوی هدته پژ هش ساب  -

 

 

 فعالیت های آمویشی)تدریس دروس(  -د

 سال دانشگاه محل تدریس نام دروس ردیف

 2973-31 گلستان  دانشگاه یمین شناسی ساختمانی )آی( 2

 2973-31 دانشگاه گلستان  فتوژئولوژی 2

 2939 دانشگاه شیرای یمین شناسی ساختمانی 9

 تا كنون 2933 دانشگاه گلستان فتوژئولوژی 4

 تا كنون 2933 دانشگاه گلستان ساختیمینلریه 5

 تا كنون 2933 دانشگاه گلستان سایزمو تکتونیک )ارشد( 6

 تا كنون 2933 دانشگاه گلستان تکتونیک تجربی )ارشد( 7

 تا كنون 33 دانشگاه گلستان مبانی دور سنجی 3

 2933-31 دانشگاه گلستان نئوتکتونیک 21

 تا كنون 2933 دانشگاه گلستان اكتشافات ژئوفیزیکیاصول  22

 2931-32 پیام نور گرگان یمین شناسی ساختاری 22

 2931-32 پیام نور گرگان یمین ساخت 29

 تا كنون 31 دانشگاه گلستان تکتونیک جنبا )دكتری( 24

 2933-31 دانشگاه گلستان عملیات صحرایی 25

 2932-32 گلستاندانشگاه  پالئو مغناطیس )دكتری( 26

 تا كنون 32 دانشگاه گلستان ها )دكتری(مبانی شکستگی 27

 35 دانشگاه گلستان مخاطرات طبیعی ایران )ارشد( 23

 36-35 دانشگاه گلستان نو یمین ساخت و ریخت یمین ساخت 23

 


