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 مقطع لنوا 

بایواستراتیارالی و لیتو استراتیارالی سازند های سناانش و اتامیر در مرکز و 
 غرب حوضش کپش داغ  شماا شرق ایرا  

 ددتري

 دارشناسي ارشد توالی ژوراسیک در شماا شرق مشهد.بایو و لیتواستراتیارالی 

 
 چاپ شده در مجالتمقاالت 

.سیسگگگتماتیک و يینگگگش ناگگگاری 1279.   س.  رئگگگیس السگگگادا  . م لشرررريعت  معتمدالرلگگگانی  م.  .  
 لوگومزیستی لرامینیفرهای رسگوبا  آلبگی  تگا سگنومانی  زیگری  در بگر) کگر   جنگوب غگرب  گائ  . 

 .157-173  ص. 0  شمار  2 جود خوارزمی
 

يینش . زیس  1271. و بهروزی  م. معتمدالشريعت   مس.  .   سنماری  س.  رئیس السادا  
غرب شماا آهکی وا ع در بر) يرلی   بخ) لو انی سازندآیتامیر بر مبنای نانولسیا های نااری

-113  ص. 17مجوش پژوه) های يینش نااری و رسوب شناسی  ساا سی و سوم  شمار  کپش داغ . 
121. 

ری ناايینش. زیس 1275 .  س.  رئیس السادا  . ومعتمدالشريعت   ملطیفی  ز.  لروغی  ف.  
 . شناسی نیمبووکهای آهکی کرتاسش پیشی  خاور ایرا   شماا باختر  ائ   بر) يینشنانولسیا

 .11-12  ص. 121  شمار  09لصونامش لووم زمی   ساا 
Motamedalshariati, M., Sadeghi, A., Vaziri Moghaddam H; and 
Moussavi-Harami, R. 2017. Foraminiferal biozonation and morphogroups 
from shale member of the Aitamir Formation in Maraveh Tappeh section, 
northwest Koppeh-Dagh Basin. Geopersia, 7, 2, 237-254. 
Sharifi, J., Raisossadat, S. N., Mortazavi, M. and Motamedalshariati, M. 
2016. Albian and Cenomanian ammonites of the eastern margin of the 
Lut block (East Iran). Carnets de Géologie / Notebooks on Geology, 16 
(25), 591-613.  
Motamedalshariati, M., Raisossadat, S. N., Moloudi, D., and Mortazavi, 
M. 2016. Foraminifera biozonation and morphogroups from Nimbolook 



section, east margin of Lut block, Iran. Arabian Journal of Geoscience, 9, 
720 (1-11). 

ریززیس  يینش . 1271و موسوی حرمی  ر.    صاد ی   .  وزیری مقدم  ح.معتمدالشريعت   م.
سازند ایتامیر در شماا غرب حوضش کپش داغ  بر) مراو  تپش . لصونامش لووم زمی   شمار   نااری

 سازما  زمی  شناسی کشور.  001-021  ص. 31

Motamedalshariati, M., Sadeghi, A. and Moussavi-Harami, R. 2011. 
New Foraminifera and morphogroups from Sanganeh Formation in Takal 
Kuh section, western Kopeh Dagh basin. Stratigraphy and 
Sedimentology Researches, Vol. 40, No. 3, 137-150 

-07  س. 1.  مقدمش ای بر ایکنولوژی  مجوش رشگد  دور  یگازدهم  شگمار  1231 معتمدالشريعت   م.
01. 

. يینش شناسي و لو  آمونیتي سگازند يمگ  1231   سید امامی  ک. و آریایی   .ا..معتمدالشريعتي  م
 .09-21  ص. 0  شمار  20بید در شرق حوضش دپش داغ. مجوش دانشدد  لووم  جود 

 
 مقاالت ارائه شده در همايش ها

. رخسار  های سنای و 1279م.  معتمدالشريعت  مالی يا  حوض  ف.  مرتضوی مهریزی  م.  
محیط رسوب گذاری نهشتش های سیویسی آواری کرتاسش زیری   شماا غرب  ائ   يهارمی  همای) 

 712-711  ص.  79انجم  رسوب شناسی ایرا   زنجا   ابا  

Raisossadat, S.N., Motamedalshariati, M., Erfani, M.  2017. 
Foraminifera biostratigraphy of Albian- Cenomanian deposits in 
southwest of Qayen, East of Iran. 10th International Symposium on the 
Cretaceous, University of Vienna, 21-26 August, Vienna. 

لرامینیفرهای  . پالئواکولوژي1276.   س.  رئیس السادا  الشريعت   م. معتمدلرلانی  م.  .  
 1دهمی  همای) انجم  دیرینش شناسی ایرا . .   ائ کرتاسش درجنوب غرب رسوبی نهشتش هاي

 .71-77اردیبهش .  دانشاا  لرهنایا   نیشابور  ص. 
لرامینیفرهای  .1272یا  م. وحیدی ن معتمدالشريعت   م.   .  س.  رئیس السادا موسی خانی  م.  

سی و يهارمی  گردهمایی و دومی  گنار  بی  المووی پالئوژ  در بر) لوی حاجی  جنوب بیرجند. 
 .اسفند. سازما  زمی  شناسی و اکتشالا  معدنی ایرا   تهرا  1-2تخصصی لووم زمی   

تیارالی نهشتش های . بیواسترا1272.   س.  رئیس السادا  معتمدالشريعت   م. لرلانی  م.  .  

سی و يهارمی  سنومانی   در جنوب غرب  ائ  بر اساس لرامینی لرا.   -کرتاسش  آلبی  رسوبی

اسفند. سازما  زمی  شناسی و  1-2گردهمایی و دومی  کنار  بی  المووی تخصصی لووم زمی   

 اکتشالا  معدنی ایرا   تهرا . 

Raisossadat, S. N., Wang, P.-L., Mortazavi, M., Motamedalshariati, M. 
and Sharifi, J., 2015. Biostratigraphy and chemostratigraphy of Upper 
Albian- Lower Cenomanian deposits in southwest Qayen area of eastern 
Iran, 2nd International Congress on Stratigraphy, STRATI 2015, Abstract, 
Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität 
Graz, Band 21, p.316. 

بیوستراتیارالی . 1271.   س.  رئیس السادا  معتمدالشريعت   م. لطیفی  ز.  لروغی  ف.  
نهمی  همای) انجم  دیرینش شناسی ایرا . نانولسیا های آهکی کرتاسش شرق ایرا   غرب  ائ . 

 .132  ص. دانشاا  لردوسی مشهد



رخسار  های . 1272 .ممعتمدالشريعت   السادا   س.  . و  شریفی  ج.  مرتضوی  م.  رئیس
سی سنای و محیط رسوباذاری نهشتش های آواری کرتاسش پیشی  در بر) کر   جنوب غرب  ائ . 

 سازما  زمی  شناسی کشور  تهرا .و سومی  گردهمایی لووم زمی   اسفند ما   
 م.  معتمدالشريعت  زارلی ح.  خزالی  ا. ح.  مرتضوی  م.    السادا   س.  .  اسدی  ). رئیس

 دیرینش و شناسی بوم دیرینش نااری  . يینش1272مقدم  م.   .  مولودی  د. و یزدی نیا  موسوی
. مجمولش مقاال  هیجدهمی  ) ائ  ناحیش( لو  بوو  شرق در رسوبا  کرتاسش جغرالیای زیس 

 .122-112دی ما   ص.  2-1همای) انجم  زمی  شناسی ایرا   دانشاا  تربی  مدرس  
 آمونی  معرلی. 1272 م.معتمدالشريعت   السادا   س.  .  مرتضوی  م. و  شریفی  ج.  رئیس

مجمولش مقاال  هیجدهمی  همای)  ائ .  جنوب غرب کر   بر) در سنومانی  – آلبی  رسوبا  های
 .972تا  936ص.  دی ما   2-1انجم  زمی  شناسی ایرا   دانشاا  تربی  مدرس  

. پالئوادولوژي 1272السادا  س.  . و مرتضوی  م. ئیس ر معتمد الشريعت   م.د.  . مولودی 
غرب  ائ  بر اساس لرامینیفرا. هشتمی  همای) شماا سنومانی ؟  در-های رسوبی کرتاسش  آلبی نهشتش

 دیرینش شناسی ایرا   دانشاا  زنجا .
 مبنای رب تپش مراو  بر) در ایتامیر سازند . بایوزوناسیو 1270 صاد ی   .  معتمدالشريعت   م.

  مجمولش مقاال  زمی  شناسی بنیادی. سی و دومی   داغ کپش حوضش شماا غرب( لرامینیفرا
بهم  ما   مرکز زمی  شناسی  09-22گردهمایی و نخستی  کنار  بی  المووی تخصصی لووم زمی   

 .111-102و اکتشالا  معدنی شماا شرق  ص. 
 بر) در سناانش سازند لرامینیفرهاي لئوادولوژيپا و . بایواستراتیارالي1270 الشريعت   م.معتمد

 هفتمی  همای) دیرینش شناسی ایرا   دانشاا  اصفها .. داغ دپش غرب در دو  تدا
 مرز بررسی  .1270 معتمدالشريعت   م.س.  . و  بهروزی  م.  سنماری  س.  رئیس السادا  

هفتمی  همای) ) داغ کپش غرب( رلیي بر) در آهکی های نانولسیا مبنای بر آبدراز و آیتامیر سازند
 دیرینش شناسی ایرا   دانشاا  اصفها .

بگگگگگایو . 1231.سگگگگگید امگگگگگامي  ک. و رئگگگگگیس السگگگگگادا  س.   معتمرررررد الشرررررريعتي  م. آریگگگگگایي  . ا.  
 استراتیارالي و پالئوبیوژئوگرالي سازند يم  بیگد بگر مبنگاي آمونیگ  هگا در حوضگش رسگوبي دپگش داغ.

اردیبهشگگ   دانشگگاا  آزاد اسگگالمی  02-05ای) زمگگی  شناسگگی کگگاربردی  اولگگی  همگگ مجمولگگش مقگگاال 
 مشهد.

Raisossadat S. N. and Motamedalshariati, M. 2006.The first record of 
ichnofossils from north of Birjand, East of Iran. The 2nd International 
Palaeontological Congress, Nanjing, China. 

. ایکنولسیا های رسوبا  لویشی شرق ایرا   .1231و رئیس السادا , س.  .  لشريعتي, م.معتمدا
 .تربی  معوم تهرا شهریور  دانشاا   2-5اسي ایرا  , ننهمی  همای) ساالنش انجم  زمی  ش

رسوبا  لوی) شماا بیرجند.  در را  لسیويثا. 1232و رئیس السادا , س.  .  معتمدالشريعتي, م.
 بهم   تهرا . 03-22  شناسي دشور  سمینار ساالنش سازما  زمیی  بیس  وسوم

. زمی  شناسی پزشکی  يهارمی  کنفرانس دانشجویی لمرا   دانشاا  لوگم 1291 معتمدالشريعت   م.
 .112-119لش مقاال   جود سوم  ص. وصنع   مجمو

 
 پايان نامه ها

مهرما   -غرب کپش داغ  بر) يرلی نانولسیا های آهکی واحد شیوی سازند آیتامیر در شماا  -
دکتر سعید  سنماری   – سید ناصر رئیس السادا  دکتر -دانشاا  بیرجند -محس  بهروزی -1270

  پایا  نامش کارشناسی ارشد . دکتر مریم معتمدالشریعتی استاد مشاور
های نیمبووک  شماا غرب  ائ   و های کرتاسش با تاکید بر لرامینیفرا در بر)نااری نهشتشيینش -

سید ناصر رئیس  دکتراساتيد راهنما  -داود مولودی -1272آذر   - ومنجا   جنوب غرب  ائ  
 ارشد . پایا  نامش کارشناسی  دکتر مریم مرتضوی   استاد مشاوردکتر مریم معتمدالشریعتی– السادا 



يینش نااری و پالئواکولوژی رسوبا  کرتاسش در بر) های نیمبووک و کر   غرب  ائ   بر مبنای  -
دکتر مریم  -سید ناصر رئیس السادا  دکتر اساتید راهنما -دانشاا  بیرجند -جواد شریفی -لو  آمونیتی

یا  نامش  پاPei-Ling Wang -دکتر - مریم معتمدالشریعتیدکتر  اساتيد مشاور -مرتضوی
 کارشناسی ارشد .

بایوستراتیارالی نانولسیا های آهکی نهشتش های کرتاسش در شرق ایرا   غرب  ائ    بر) های  -
و دکتر  دکترمریم معتمدالشریعتی اساتيد راهنما  دانشاا  بیرجند -زهرا لطیفی -نیمبووک و  ومنجا  

  پایا  نامش کارشناسی ارشد . سید ناصر رئیس السادا  دکتر -استاد مشاور -لریبا لروغی
يینش نااری و پالئواکولوژی رسوبا  پالئوژ  در بر) لوی حاجی  جنوب بیرجند  شرق ایرا   بر  -

سید ناصر رئیس  دکتراساتيد راهنما  -دانشاا  بیرجند -معصومش موسی خانی -مبنای لرامینیفرا
 پایا  نامش کارشناسی وحیدی نیا  محمددکتر  -استاد مشاور -دکترمریم معتمدالشریعتیو  السادا 
 ارشد .

 -يینش نااری و پالئواکولوژی رسوبا  کرتاسش در بر) کر   غرب  ائ   بر مبنای لرامینی لرا -
دکترمریم و  سید ناصر رئیس السادا  دکتراساتيد راهنما  -دانشاا  بیرجند -محمد لوی لرلانی

  پایا  نامش کارشناسی ارشد . معتمدالشریعتی
و پالئواکولوژی لرامینیفرهای سازند سروک در شماا شر ی شیراز  بر) يینش نااری  زیس 
سید  دکترو  دکترمریم معتمدالشریعتیاساتيد راهنما  -دانشاا  بیرجند  سمیرا الراسیابیا   داریا 

  پایا  نامش کارشناسی ارشد .دکتر مسیح القش -استاد مشاور ناصر رئیس السادا 
راضیش  گناباد. -واکولوژی نهشتش های کرتاسش برمبنای شکم پایا  در محدود   ائ  يینش نااری و پالئ

 -استاد مشاور  سید ناصر رئیس السادا  دکتر راهنما استاد -دانشاا  بیرجند ناظمی دش  ارژنش
  پایا  نامش کارشناسی ارشد . دکترمریم معتمدالشریعتی


