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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تجربیات شغلی:
 0831تا کنون  :استادیار  ،محقق ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
 0833تا کنون :رییس دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
 0831تا کنون  :همکار پروژه های گروه لرزه زمین ساخت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،تهران.
 0838تا  :0833معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
 0833تا  :0831همکار علمی گروه لرزه زمین ساخت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،تهران.
 0830تا  :0838معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
 0831تا  :0830مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
 0831تا  :0831دانشجوی محقق در دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران.
 0831تا  :0831مدرس دانشگاه پیام نور ،گنبدکاووس.
 0831تا  :0831محقق و مشاور چندین معدن در شمال کشور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوابق تدریس:
زمین شناسی ایران ،کارشناسی ،دانشگاه پیام نور مرکز گنبدکاووس.
زمین شناسی برای جغرافیا ،کارشناسی ،دانشگاه پیام نور مرکز گنبدکاووس.
خاک شناسی ،کارشناسی ،دانشگاه پیام نور مرکز گنبدکاووس.
زمین شناسی ساختمانی ،کارشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
زمین ساخت ،کارشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
ژئومورفولوژی ،کارشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
آبهای زیرزمینی ،کارشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
زمین شناسی مهندسی ،کارشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
زمین شناسی ایران و کشور های همجوار ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
تکتونیک ایران ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی خرم آباد.
تکتونیک ایران ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی خرم آباد.
زمین شناسی ایران و عملیات ،کارشناسی ،دانشگاه پیام نور ساوه.
سایزموتکتونیک ،کارشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
زلزله شناسی ،کارشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
سایزموتکتونیک ،کارشناسی ،دانشگاه پیام نور ساوه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تألیفات:
الف -کتاب:

 -0هادی طبسی ،0831 ،نقشه های زمین شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
 -1ایرج مغفوری مقدم – هادی طبسی ،0831 ،زمین شناسی تاریخی ،دانشگاه آزاد اسالمی اشتیان.
 -8محمد رضا عباسی  -اسماعیل شبانیان بروجنی – هادی طبسی – یاسمن فربد ،0831 ،لرزه زمین ساخت و هندسه دگر ریختی البرز
مرکزی – خاوری با نگرشی بر گستره های دارای پیشینه لرزه خیزی ،بنیاد مسکن انقالب ( پژوهشکده سوانح طبیعی).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب -بخشی از مقاالت علمی منتشره:

 -0هادی طبسی  -محمد رضا عباسی ،0831 ،آنالیز ساختاری معدن شش رودبار ،زیراب -مازندران ،پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله
شناسی و مهندسی زلزله.

2- Hessami, K., Koyi, H., Talbot, C., Tabassi, H., Shabanian,E.,2002, Progressive unconformities within
an evolving foreland fold–thrust belt, Zagros Mountains, J.Geol.Soc.
-8هادی طبسی -محمد رضا عباسی ،0830 ،الگوی دگرریختی و هندسه زون گسلی شمال البرز( حد فاصل طول های جغرافیایی  11تا 11
درجه شرقی) ،علوم زمین ،سازمان زمین شناسی کشور .مجله شماره .00
 -1خالد حسامی آذر ،فرشاد جمالی ،هادی طبسی،0831 ،نقشه گسلهای فعال ایران،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.
5- K Hessami, D Pantosi, H. Tabassi, E Shabanian, M.R. Abbassi , K. Feghhi ,Sh.
Solaymani,2002, Paleoearthquakes and slip rates of the North Tabriz Fault, NW Iran: preliminary results,
Ann. Geophys,
 -1خالد حسامی آذر ،هادی طبسی ،محمد رضا عباسی ،تاکاشی آزوما ،کوجی اکومورا ،1111 ،بررسی زون گسلش بم در جنوب شرق ایران،
گسله مسبب زمین لرزه  11دسامبر  ،1118ژورنال زلزله شناسی  ،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله( ویژه نامه زمین لرزه
بم).
7- K Hessami, H. Tabassi, K Okumura, MR Abbassi and…,2005, Surface Deformation and the Fault
Responsible for the 2002 Bam, Iran, Earthquake Spectra.
 -3خالد حسامی آذر ،هادی طبسی،0831 ،ریخت های مورفوتکتونیکی در راستای گسله رازک ،پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله
شناسی و مهندسی زلزله .مجله شماره .1
9- F. Jamali, K. Hessami, H. Tabassi, 2002, Active Tectonics at the Natanz Region, Central Iran
,JSEE,Vol.8,No.2,PP.52-58.
 -01رضا زارعی سهامیه  ،هادی طبسی و محمود جاللی  ،0833 ،بررسی پترولوژی و محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی آشتیان،
علوم دانشگاه تربیت معلم تهران.
 -00هادی طبسی ،0831 ،برآورد جنبایی قائم گسلهای استان مرکزی به روش زمین ریخت سنجی ، ،پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله
شناسی و مهندسی زلزله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ – بخشی از گزارش های تحقیقاتی:

-0هادی طبسی ،0831 ،بررسی مقدماتی لرزه زمین ساخت پهنه آشتیان – تفرش ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
 -1رضا زارعی سهامیه – هادی طبسی  -ایرج مغفوری مقدم – محمود جاللی – داریوش باغبانی ،0831،سنگ شناسی  ،چینه شناسی و
محیط تکنورسوبی سازند کرج در منطقه آشتیان ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
 -8ایرج مغفوری مقدم – هادی طبسی – محمود جاللی – داریوش باغبانی ،0833،چینه نگاری زیستی و ترادفی نهشته های کرتاس باالیی
زاگرس ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.

 -1ایرج مغفوری مقدم – هادی طبسی – محمو د جاللی ،0833 ،شناخت و محیط پیدایش رودیستهای کامپانین – مائستر یشتین زاگرس،
دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
 -1رضا زارعی سهامیه  -هادی طبسی  -محمود جاللی ،0833،پترولوژی و تعیین محیط تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی منطقه آشتیان،
دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
 -1هادی طبسی -اسماعیل شبانیان – زهره واضحی ،0833 ،شناسایی پهنه های جنبای تکتونیکی در استان مرکزی به کمک شاخص های
ریخت سنجی ،دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان.
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ت -بخشی از پایان نامه های راهنمایی و یا مشاوره شده:

رديف
0

عنوان پايان نامهها  /رساله ها

تعداد واحد

تاريخ

دانشگاه محل انجام

عنوان

بررسی ارتباط بین درازا و پهنای گسل

3

0833

دانشگاه آزاد اسالمی

راهنما

در نهشته های کوهپایه ای تهران
1

بررسی های مورفوتکتونیکی بخشی از

واحد علوم و تحقیقات
3

0831

دانشگاه تبریز

مشاور

گسل شمال تبریز با نگرشی ویژه بر
شاخص های مورفومتریک
8

بررسی گسل شمال تبریز در فاصله بین

3

0838

دانشگاه تبریز

مشاور

تبریز و بستان آباد
1

استراتیگرافی و بایواستراتیگرافی ایتوزون

3

0831

 kdsدر محدوده الیگودرز ( چغاگرگ )
1

مورفوتکتونیک و مورفومتری منطقه

آشتیان
3

0833

ایژک و کوشک نصرت
1

مطالعه سنگ چینه ای و زیست چینه ای
نهشته های کرتاسه باالیی در نواحی

دانشگاه آزاد اسالمی

مشاور

دانشگاه آزاد اسالمی

راهنما

واحد علوم و تحقیقات
3

0831

دانشگاه آزاد اسالمی

مشاور

آشتیان

جنوب و شرق اصفهان ( برش های
سطح االرضی زفره و الشتر )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث -شرکت در کنفرانس ها:

2-Hessami,K.,Tabassi,H.,and …,2000, Preliminary results of trenching across the north Tabriz fault zone
Hokodan, Japon.

2-Ritz,J.F.,Abbassi,M.R.,Balescu,S.,Feghhi,K.,Nazari,H.,Solymani,SH.,Shabanian,E.,Tabassi,H.,2002
,Neotectonics of Iran:Workshop on continental deformation and inferred seismic hazard in Iran,
Tehran(Iran).
2- Ritz, J.-F., S. Balescu, S. Soleymani, M. Abbassi, H. Nazari, K. Feghhi, E. Shabanian, H. Tabassi, Y.
Farbod, M. Lamothe, J.-L. Michelot, M. Massault, J. Chéry, and P. Vernant, 2002.Geometry, kinematics
and slip rate along the Mosha active fault, Central Alborz, Iran, EGS XXVIII, Nice, April.
4-Ritz,J.F.,Abbassi,M.,Solymani,SH.,Feghhi,K.,Shabanian,E.,Tabassi,H.,Lamothe,M.,2002,Determining
the Holocene slip rate along the mosha fault,Central Alborz,SEE4,IIEES.
 همایش مرکز تحقیقات زمین لرزه دانشگاه،0838 ، خالد حسامی – هادی طبسی – محمدرضا عباسی – تاکاشی آزوما –کوجی اوکومورا-1
.0831  دگرشکلی سطحی و گسلش زمین لرزه ای بم،فردوسی مشهد
. آشتیان، نخستین همایش اثر زلزله بر ساختمان، لرزه زمین ساخت پهنه آشتیان – تفرش بر پایه داده های مورفومتری،0838 ، هادی طبسی-1
7- Ritz,J.F., Nazari,H., Solymani,SH.,Ghassemi,A.,Salamati,R., Shafeii,A., Abbassi, M.R. Tabassi,H,
and…,2004,Morphological and paleoseismological analysis of recent and active tectonics in Tehran
region and central Alborz:2eme colleque Franco-Iran.
8. Zaree' S., R.,Maghfori M., I., Tabassi, H.,Jalali, M., Litological, Stratigraphical, and
Tectonosedimentary environment Study of karadj formation in Ashtian Area:Second international
Conference on the Geology of Thetis: Cario University.
 ژئوشیمیایی و پترولوژی،  خصوصیات کانی شناسی،0831 ، هادی طبسی و محمود جاللی،  ایرج مغفوری مقدم،  رضا زارعی سهامیه-1
. بیرجند، چهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران،سنگهای آتشفشانی آشتیان
20- Hessami khaled , Jamali Farshad , Ghorashi Manoochehr & Tabassi Hadi,2007, Active deformation
at the Kashan region , Central Iran , implication for seismic hazard assessment, 5th swiss Geoscience
Meeting.
، بررسی پترولوژی و محیط تکتونوماگمایی سنگهای اتشفشانی آشتیان،0833 ، محمود،  هادی – جاللی، طبسی-  رضا،  زارعی سهامیه-00
. رشت،شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
 پنجمین، بررسی سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ائوسن شمال گسل حسن آباد،0831 ، هادی طبسی،  راضیه محمدی-01
. اسالمشهر،همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخشی از افتخارات اجرایی و علمی در دوران ریاست واحد آشتیان:
 -0کسب رتبه واحد پژوهشی برتر در پنجمین جشنواره پژوهشی کشور در سطح واحد های بزرگ در سال 0833
 -1تقدیر از واحد دانشگاهی به جهت برگزاری همایش چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  0111در سال 0833
 -8انتخاب استاد بسیجی برتر تقدیر شده در جشنواره استانی در سال 0833
 -1انتخاب استاد بسیجی برتر تقدیر شده در جشنواره کشوری در سال 0831
 -1انتخاب پایان نامه دانشجویی برتر در سیزدهمین جشنواره پایان نامه های دانشجویی در سال 0833
 -1کسب رتبه برتر ستاد اقامه نماز در سطح منطقه ای در سال های  0833و .0833
 -3کسب رتبه برتر ستاد اقامه نماز و فعالیت های فرهنگی در سطح کشوری در سال 0831
 -3جذب صد در صدی بودجه پژوهشی در چهار سال متوالی( 0833تا )0811
 -1ارتقای شاخص های کیفی و امتیاز های واحد از  111امتیاز به  0110امتیاز( رشد  011درصدی شاخص ها) در سال 0811
 -01تدوین طرح استراتژیک واحد دانشگاهی
 -00توسعه پنج برابری رشته های تحصیالت تکمیلی در دوره زمانی  0833تا 0810
 -01تقدیر از واحد دانشگاهی توسط معاونت امور اساتید به جهت ارتقای سطح فعالیت ها در سال 0811
 -08استاد بسیجی برتر استان مرکزی در سال 0833
 -01و ...
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