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دوره های مطالعاتی:
نام دوره

محل

سال

Petrography Research

دانشگاه دالهاوزی کانادا

0225 - 0226

دوره یکساله فرصت مطالعاتی
(پترولوژی کامبرین زیرین و
دونین زیرین)

دانشگاه دالهاوزی کانادا

0223 - 0224

زمینه های تحقیق:



مطالعه سنگهای مخزنی مواد هیدروکربوری
پترولوژی و دیاژنز سنگهای آواری

سوابق علمي – تحقیقاتي
برخی از مقاالت ارائه شده در كنفرانس هاي علمي (داخلي و خارجي):
عنوان مقاله

نويسندگان

نام و سطح كنفرانس

محل
برگزاري

ژئومورفولوژی و رسوبشناسی

مهدی رضا پورسلطانی،

نوزدهمین گردهمایی علوم زمین  /ملی

حوضه آبریز سنگرد سبزوار

ایران /
تهران

رضا موسوی حرمی،

زمان برگزاري

2331

ابراهیم امین سبحانی
شناسایی رخساره های رسوبی
سازند کشف رود و تفسیر محیط
رسوبی آن
تاثیر عوامل تکتونیکی در
رسوبگذاری رخساره های سیلیسی
آواری ژوراسیک میانی در شمال

دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ،تهران
 /ملی

مهدی رضا پورسلطانی،

ایران /
تهران

2335

رضا موسوی حرمی و
یعغوب السمی
اولین کنگره زمین شناسی کاربردی  /ملی

مهدی رضا پورسلطانی،

2

ایران /
مشهد

2336

2333

/ ایران
اهواز

/ دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ملی

رضا موسوی حرمی

شرق ایران

،مهدی رضا پورسلطانی

تفسیر تاریخچه سیمانی شدن
سنگهای سیلیسی آواری
ژوراسیک میانی در شمال شرق
ایران

رضا موسوی حرمی

2333

/ ایران
بهبهان

کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم
 ملی/ زمین

،سیف اله اعلمی
مهدی رضا پورسلطانی

2333

/ ایران
تهران

– بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین
 ملی/ سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی

،سیف اله اعلمی
،مهدی رضا پورسلطانی

بررسی روند ریز شوندگی
رسوبات به طرف پایین دست
رودخانه کال سیاه
مطالعه پارامترهای بافتی و شناسایی
مشاء رسوبات رودخانه ای بازه حور
)(جنوب غربی مشهد

سید محمد جواد موسوی
2331

Mashhad,
Iran

The 1st International Applied
Geological Congress / international

Alami, S.A,
Poursoltani, M.R.,
Javad

Sedimentology, lithifacies
analysis and depositional
model of Baz-e-Hour
river, SW Mashhad

Moosavi, S.M.
2331

Mashhad,

The 1st International Applied
Geological Congress / international

Saadati Jafaraba,di
Sh., Allameh, M.,

Iran
Poursoltani, M.R.

2331

Mashhad,

The 1st International Applied
Geological Congress / international

Iran

2006

Canada

AGS (32nd Colloquium and Annual
General Meeting) / international

Oskoueian, S.,

Introduction of Echinoids species

Allameh, M.,

in Kariz Bolagh area

Poursoltani, M.R.

(SE of Fariman)

Poursoltani, M.R.,

The Kashafrud Formation
of Iran: Jurassic turbidites
in the Neotethys Ocean,
and their reservoir
evaluation

Gibilng, M.R.
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Oxygen relative changes
and sedimentary rate of the
Shemshak Formation in
Binaloud Basin, based on
studies of Palynology

2006

Japan

17th International Sedimentological
Congress / international

Poursoltani, M.R.,
Gibling, M.R.,
Moussavi Harami,
R.

2008

Norway

33rd International geological Congress
/ international

Poursoltani, M.R.,
Gibling, M.R.,

2008

German
y

European Conference for Academic
Disciplines (IJAS) / international

Poursoltani, M.R.,
Gibling, M.R.,

2010

German
y

Sediment 2010 / international

2011

German
y

Sediment 2011 / international

Poursoltani, M.R.

Poursoltani, M.R.
2312

/ ایران
مشهد

نخستین کنگره تخصصی رسوبشناسی و چینه
شناسی ایران

Sedimentology and
diagenesis of a turbidite
succession: the Jurassic
Kashafrud Formation of
the Kopet-Dagh Basin,
northeast Iran
Diagenesis of Middle
Jurassic turbidite
sandstones in NE Iran
The effect of diagenetic
events on porosity: Middle
Jurassic sandstones, NE
Iran
The effect of
cementationand
compaction in porosity,
Bajocian-Bathonian
sandstones, northeast of
Iran
Analysis of Middle
Jurassic course grain
deposits, in the east of
Kopet-Dagh Basin, Iran

Poursoltani, M.R.,
Moussavi Harami, R.

Sequence stratigraphy of
the Upper Bajocian-Lower
Bathonian strata, Kopet
Dagh Basin, NE Iran

2312

/ ایران
مشهد

نخستین کنگره تخصصی رسوبشناسی و چینه
شناسی ایران

،. م،قائمی مقدم
،.ر. م،پورسلطانی
. ح،ترشیزیان

مطالعه پارامتر های بافتی و
شناسایی منشأ رسوباترودخانه
 شمال قوچان،زیرآبه

2312

/ ایران
مشهد

نخستین کنگره تخصصی رسوبشناسی و چینه
شناسی ایران

،. م،معینی صالح
،ر. م،پورسلطانی
. ح،اصیلیان مهابادی

مطالعه رسوب شناسی رودخانه
 غرب بجستان،مطرآباد
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مطالعه رخساره های رسوبی
رودخانه صلح آباد ،حوضه آبریز
نوبهار ،جنوب خراسان

معینی صالح ،م،.
پورسلطانی ،م.ر،
اصیلیان مهابادی ،ح.

لیتواستراتیگرافی و چینه نگاری
سکانسی سازند چمن بید در شمال
روستای گوجگی ،شمال خاوری
مشهد

عاقبتی ،ت ،.عالمه ،م،.
پورسلطانی ،م.ر.

تعیین سن نهشته های کاریزبالغ،
جنوب شرق فریمان بر اساس
روزنبران شناسایی شده

اسکوئیان شیروان ،س،.
عالمه ،م،.
پورسلطانی ،م.ر.

Petrographic analysis of
Lower Cambrian
sandstones from central
Iran

M.R. Poursoltani,
M.R.Gibling
G. Pe-Piper

Diagenetic history and
provenance of Devonian
sandstones in northern Iran

M.R. Poursoltani,
M.R.Gibling
G. Pe-Piper

بررسی میزان تخلخل و
تراوایی در بخش شرقی سازند
تیرگان حوضه رسوبی کپه داغ
( برش مزدوران)

امید پور آزاد،
مهدی رضا پورسلطانی
محمد جوانبخت

تأثیر دیاژنز بر میزان تخلخل و
تراوایی سازند تیرگان در شرق
حوضه رسوبی کپه داغ

امید پور آزاد،
مهدی رضا پورسلطانی
محمد جوانبخت

بررسی تخلخل و تراوایی در بخش
شرقی سازند تیرگان ،حوضه
رسوبی کپه داغ ( برش چنار )

امید پور آزاد،
مهدی رضا پورسلطانی
محمد جوانبخت

Compaction, brittle grain
fracturing and silica
cement, the main
diagenetic events:
Cambrian sandstones,
Central Iran

Mehdi Reza
Poursoltani,
Martin R.
Gibling
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نخستین کنگره تخصصی رسوبشناسی و چینه
شناسی ایران

ایران /
مشهد

2312

نخستین کنگره تخصصی رسوبشناسی و چینه
شناسی ایران

ایران /
مشهد

2312

نخستین کنگره تخصصی رسوبشناسی و چینه
شناسی ایران

ایران /
مشهد

2312

)AGS (Atlantic Geoscience Society
Acadia University

Canada

2014
)(Feb

)GSC (Geoscience Society of Canada
New Brunswick University

Canada

2014
)(May

نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران
و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران
مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
(خوراسگان)

ایران /
اصفهان

2313

سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین

ایران /
تهران

2313

The 2nd International Applied
Geoscience Conference

ایران /
مشهد

2311

The 2nd International Applied
Geoscience Conference

ایران /
مشهد

2311

رسوبشناسی رودخانه کاهو
تاثیر دیاژنز بر میزان تخلخل:
رسوبات كامبرین زیرین-ایران
مركزي

سمیه حبیبی،
محمد جوانبخت،
مهدي رضا پورسلطاني
مهدی رضا پورسلطانی

تفسیر محیط رسوبي سازند نیزار
بر اساس رخساره هاي رسوبي و
حضور كاني گالكونیت ،حوضه
رسوبي كپه داغ

سحر علیزاده،
مهدي رضا پورسلطاني،
محمد جوانبخت

بررسی رخساره های رسوبی و
ارائه مدل رسوبی رودخانه کاهو
(جنوب غرب مشهد)

سمیه حبیبی،
محمد جوانبخت،
مهدي رضا پورسلطاني

مطالعه آبهای سطحی حوضه
آبریز کارده ،شمال مشهد ،ایران

نسترن کاظمی؛
مهدی رضا پورسلطانی؛
محمد ابراهیم فاضل ولی
پور

رخساره ها و محیط رسوبی بخش
کربناته سازند مزدوران در برش
گردنه مزدوران

مهین هراتی
مهدي رضا پورسلطاني،

رخساره های رسوبی و عناصر
ساختاری حوضه کشف رود در
زیر شاخه های آق دربند ،مشهد و
نریمانی

مهناز علیزاده نوغانی
محمد جوانبخت،
مهدي رضا پورسلطاني

بررسی پیوستگی های رسوبی در
طول رودخانه کشف رود در زیر
شاخه های آق دربند ،نریمانی و
مشهد

مهناز علیزاده نوغانی
محمد جوانبخت،
مهدي رضا پورسلطاني
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The 2nd International Applied
Geoscience Conference

ایران /
مشهد

2311

دومین همایش انجمن رسوب شناسي ایران
گروه زمین شناسي دانشگاه فردوسي مشهد
هشتم و نهم اردیبهشت ماه 2315

ایران /
مشهد

2311

دومین همایش انجمن رسوب شناسي ایران
گروه زمین شناسي دانشگاه فردوسي مشهد
هشتم و نهم اردیبهشت ماه 2315

ایران /
مشهد

دومین همایش انجمن رسوب شناسي ایران
گروه زمین شناسي دانشگاه فردوسي مشهد
هشتم و نهم اردیبهشت ماه 2315

ایران /
مشهد

2311

دومین کنفرانس علوم ،مهندسی و فناوری های
محیط زیست

ایران /
تهران

2311

بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
 26تا  23شهریورماه  ، 2315دانشگاه تهران

ایران/
تهران

2311

بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
 26تا  23شهریورماه  ، 2315دانشگاه تهران

ایران/
تهران

بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
 26تا  23شهریورماه  ، 2315دانشگاه تهران

ایران/
تهران

2311

2311

2311

:برخی از مقاالت چاپ شده در مجالت علمي
زمان انتشار

رتبه علمي

نام مجله و مشخصات مقاله در مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

In press

ISI

Asian Journal of Earth
Sciences

Poursoltani, M.R.,
Gibling, M.R., PePiper, G.

Diagenesis, burial history, and
hydrocarbon potential of
Cambrian sandstone in the
northern continental margin of
Gondwana: a case study of the
Lalun Formation of Central Iran

In press

ISI

Iranian Journal of Earth
Sciences

Poursoltani, M.R.,
Harati Sabzevari, M.

Porosity evolution and diagenetic
history of the Upper Jurassic
Mozduran Formation, eastern
Kopet-Dagh Basin, NE Iran

2007

ISI

Sedimentary Geology

M.R. Poursoltani,

V. 198, PP. 53-74

R. Moussavi Harami
M.R. Gibilng

Jurassic deep-water fans in the NeoTethys Ocean: The Kashafrud
Formation of the Kopet-Dagh Basin,
Iran

Marine and Petroleum
Geology

M.R. Poursoltani,

2011

ISI

M.R. Gibling
28, pp. 1094-1110.
2015

ISI

ISI
2015

Arabian Journal of
Geoscience

M.R. Poursoltani

V. 8, pp. 8429–8439

S. Oskouian Shirvan

Journal of Geopersia

M.R. Poursoltani,

V. 5, No. 2, PP. 93- 109
G. Pe-Piper
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Compasition, porosity and reservoir
potential of the Middle Jurassic
Kashafrud Formation, northeast Iran,
Marine and Petroleum Geology
Facies analysis and depositional
sequences of a siliciclastic–carbonate
deposit: The Late Paleocene – Early
Eocene Succession, Fariman, Central
Iran
Source and diagenesis of Middle
Jurassic mudstones, Kopet-Dagh
Basin, NE Iran

Sea-level change and deep sea
sequence stratigraphy: A Middle
Jurassic siliciclastic strata
(Kashafrud Formation), NE Iran

M.R. Poursoltani

The study of diagenetic processes
in the Chehel Kaman Formation
in the eastern of Kopet-Dagh
region, North-East of Iran

Erfani, S.,
Javanbakht, M.,
Poursoltani, M.R.,

تأثیر واحدهای زمین شناسی بر کیفیت آب
حوضه آبریز بازه حور ،با تأکید بر مطالعات
رسوبشناسی ،جنوب شرقی مشهد ،ایران

مهدی رضا پورسلطانی،
سیف اله اعلمی

Iranian Journal of Earth
Sciences

V. 9, PP. 17-30.

ISI

2017



Iranian Journal of Earth
Sciences

ISI

2016

V. 8, PP. 125-134.
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست –
اسالمشهر
جلد  ،31صفحه 21-11

علمی
پژوهشی

مطالعات رسوب شناسی حوضه آبریز سنگرد
سبزوار

رضا موسوی حرمی،
اسد ا ..محبوبی،
ابراهیم امین سبحانی،
مهدی رضا پورسلطانی

فصلنامه علوم زمین ،جلد  ،22صفحه
43 - 36

علمی
پژوهشی

2332

ژئومورفولوژی حوضه آبریز سد سنگرد
سبزوار

مهدی رضا پورسلطانی،

مجله علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات ،جلد  ،21شماره
 ،13صفحه 1120 - 1131

علمی
پژوهشی

2333

رضا موسوی حرمی

2311

ابراهیم امین سبحانی
تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود
(باژوسین باالیی -باتونین زیرین) ،بر مبنای
ایکنوفسیل ها در شمال شرق ایران

مهدی رضا پورسلطانی،
رضا موسوی حرمی

فصلنامه علوم زمین ،جلد  ،23شماره
 ،65صفحه 235 -232

ISI

2331

یعقوب السمی
مطالعات آبشناسی حوضه آبریز سنگرد سبزوار

مهدی رضا پورسلطانی،
رضا موسوی حرمی

فصلنامه زمین شناسی کاربردی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان،
شماره  ،0صفحه 223 - 222

علمی
پژوهشی

2336

جوابیه نقد وبررسی مقاله ،تفسیر محیط
رسوبی سازند کشف رود (باژوسین باالیی-
باتونین زیرین) ،برمبنای ایکنوفسیلها در شمال
خاور ایران

مهدی رضا پورسلطانی،

فصلنامه علوم زمین ،سازمان زمین
شناسی ایران

ISI

2333

نقش سیمانی شدن و فشردگی در میزان تخلخل
ماسه سنگهای ژوراسیک میانی ،در کمربند

رضا موسوی حرمی

جلد  ،23شماره  ،32صفحه 31-32

یعقوب السمی
مهدی رضا پورسلطانی،
8

مجله علوم دانشگاه تهران،انتشارات

علمی
پژوهشی

2331

دانشگاه تهران

رخنمونی شمال شرق ایران

رضا موسوی حرمی

زمین ریخت شناسی حوضه آبریز بینالود

مهدی رضا پورسلطانی،
سیف اله اعلمی،
محمد جواد موسوی

آنالیز رسوبات دانه درشت ژوراسیك میاني در
بخش شرقی حوضه رسوبي كپه داغ ،ایران

مهدی رضا پورسلطانی،
مصطفی کارگر

رخساره های رسوبی و روند ریز شوندگی
رسوبات رودخانه زیرآبه ،شمال قوچان

مهدی قائمی مقدم،
مهدی رضا پورسلطانی،
حبیب ا ...ترشیزیان

مطالعات رسوب شناسی رودخانه های مطرآباد
و صلح آباد ،حوضه آبریز نوبهار ،ایران
مرکزی

مهدی رضا پورسلطانی
مصطفی معینی صالح

جلد  ،31شماره  ،2صفحه 11-32

مطالعه رخساره ها و تاریخچه رسوبگذاري
سازند مزدوران ،در رخنمون صالح آباد ،شمال
شرق ایران

سید حمید رضا اعظمی،
مهدي رضا پورسلطانی،
محسن عالمه

نقش دیاژنز در تشکیل کانیهای رسی :رسوبات
ژوراسیک میانی ،شمال شرق ایران

مهدی رضا پورسلطانی

پالئواکولوژي و پالینواستراتیگرافی سازند
دلیچای بر اساس میوسپورها
حوضه خاوري بخش بار ،روستاي برش در
بینالود

شیرین سعادتی جعفرآبادي،
محسن عالمه،
مهدي رضا پورسلطانی،
فرشته سجادي

فیزیو گرافی و زمین ریخت شناسی حوضه
آبریز تبارک واقع در شمال قوچان ،و تأثیر آن
بر نوع رسوبات

مهدی رضا پورسلطانی،
مهدی قائمی مقدم

بررسی رخساره ها و محیط رسوبی سازند
تیرگان در جنوب روستای سررود ،شرق
حوضه رسوبی کپه داغ

عاطفه چنارانی،
محسن عالمه،
مهدي رضا پورسلطانی،
مرتضی طاهرپور خلیل آباد

تاریخچه دیاژنز رسوبات کامبرین زیرین در
رخنمون گزوئیه -ایران مرکزی

مهدی رضا پورسلطانی،
محمد رضا قطبی راوندی
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فصلنامه زمین شناسی کاربردی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

علمی
پژوهشی

2333

شماره  ،4صفحه 065-053
2312

دوفصلنامه رخساره های رسوبی،
دانشگاه فردوسی مشهد1 ،2312 ،
(212 - 231 ،)0

علمی
پژوهشی

فصلنامه علمی -پژوهشی رسوب و
سنگ رسوبی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شاهرود
دوفصلنامه رخساره های رسوبی
دانشگاه فردوسی مشهد1 ،2312 ،
(231 - 211 ،)0

علمی
پژوهشی

2312

علمی
پژوهشی

2312

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی
محیط زیست سال ششم ،شماره ، 21
تابستان 2

علمی
پژوهشی

2312

دوفصلنامه رخساره های رسوبی،
دانشگاه فردوسی مشهد2310 ،
6 )0(: 252-262
نشریه علمی پژوهشی دیرینه شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد2 ،2310 ،
(13-32 ،)2

علمی
پژوهشی

2310

علمی
پژوهشی

2310

یافته های نوین زمین شناسی
کاربردی-دانشگاه بوعلی همدان،
33-13 ،21

علمی
ترویجی

2313

فصلنامه زمین
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال،
سال -1شماره 233-231 ،32
نشریه علمی پژوهشی
پژوهشهای چینه نگاری و رسوب
شناسی – دانشگاه اصفهان

علمی
پژوهشی

2313

علمی
پژوهشی

2313

شماره پیاپی  ،53شماره  ،4ص ص
205-223
رخساره سنگی ،پتروفاسیس و محیط رسوبی
نهشته های ژوراسیک در زون بینالود در برش
باز حوض ،جنوب مشهد
فشردگی ،شکستگی و سیمانی شدن ،رخدادهای
اصلی دیاژنتیکی -مثالی از ماسه سنگهای
سازند اللون ،منطقه بینالود ،ایران
پتروگرافی و دیاژنز ماسه سنگهای سازند پادها
(دونین زیرین-میانی) در برش بوژان ،حوضه
رسوبی بینالود ،شمال شرق ایران

مهدی رضا پورسلطانی،
مریم جمالی،
یعقوب نصیری
مهدی رضا پورسلطانی

مهدی رضا پورسلطانی

فصلنامه رسوبشناسی کاربردی ،دوره
 ،3شماره  ،6ص ص 220-30

علمی
پژوهشی

2314

دوفصلنامه رخساره های رسوبی،
دانشگاه فردوسی مشهد،

علمی
پژوهشی

2311

پژوهشهای چینه نگاری و رسوب
شناسی – دانشگاه اصفهان
سال  ،30شماره پیاپي  ، 11شماره 1
ص ص 220-33

علمی
پژوهشی

2311

تالیف و ترجمه كتاب:

تالیف

نقشه برداری

مهدی رضا پورسلطانی

مجموعه مقاالت نخستین کنگره تخصصی رسوب
شناسی و چینه شناسی ایران

مهدی رضا پورسلطانی

ترجمه

عنوان كتاب

پديدآورندگان

*

ناشر

سال انتشار

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

چاپ دوم
2313
چاپ اول
2331
2312

دانشگاه اسالمی مشهد

*

عضويت در مجامع علمي داخلي و بین المللي و خدمات به کنگره ها:
نام انجمن يا مجمع

محل

سر دبیر فصلنامه انگلیسی زبان
Iranian Journal of Earth Sciences
مدیر روابط بین الملل اولین کنگره بین المللی زمین شناسی
کاربردی
دبیر کنگره زمین شناسی
"نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی
ایران"
عضو هیئت تحریریه
فصلنامه انگلیسی زبان
Iranian Journal of Earth Sciences

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،گروه زمین
شناسی
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،گروه زمین
شناسی

از سال تا ...
2333-2331
2331

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،گروه زمین
شناسی

2312

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،گروه زمین
شناسی

2313

انجمن رسوبشناسی ایران

 2331تا کنون

عضو انجمن رسوبشناسی ایران
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