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سایتساختوطراحیSIDزمینيروگرمایشیراتثاووخورشیدمطالعهمنظوربهتهراندانشکاهفیزیکدانشکده

 طراحی و ساخت مدارهاي الکترونیکی با نویز بسیار کم جهت تقویت امواجVLF

 میکروگرانی سنجی به منظور پی جویی سنگ معدن باریت فارسپروژه

 طراحی گیرنده امواج بسامد بسیار پایین)VLF (با دقت نانو ولت
ساخت رادارVLF ودکاربکار بردن حل مسئله همزمانی و جهت یابی بین ایستگاه ها به صورت خبا

پروژه مغناطیس سنجی به منظور پی جویی سنگ معدن مگنتیت دلیجان

رانپروژه میکروگرانی سنجی سایت فونداسیون به منطور آشکار سازي حفره زیر سطحی ته

جپروژه میکروگرانی سنجی سایت فونداسیون به منطور آشکار سازي حفره زیر سطحی کر



 طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده امواجVLFبراي کاربرد ژئوفیزیک

انپروژه میکروگرانی سنجی به منظور پی جویی سنگ کعدن هماتیت کرم

پروژه مغناطیس سنجی به منظور پی جویی سنگ معدن مگنتیت کرمان

یرجانپروزه ژئوالکتریکی یک بعدي به روش مقاومت ویژه به منظور آشکارسازي ساختارهاي زمین شناسی س

ثبت اختراع، تکمیل و آزمایش دستگاه

 آزمایش موفقیت آمیز دستگاهBEMدر دیک غیر هادي

 آزمایش موفقیت آمیز دستگاهBEMبر روي سنگ معدن مگنتیت

پروژه میکروگرانی سنجی سایت فونداسیون به منظور آشکار سازي حفره زیر سطحی شیراز

پروژه زئوالکتریک دوبعدي یه روش مقاومت ویژه سیرجان



پروژه مغناطیس سنجی به منظور پی جویی سنگ معدن مگنتیت کرمان

شناسی پروزه ژئوالکتریکی یک بعدي به روش مقاومت ویژه به منظور آشکارسازي ساختارهاي زمین
سیرجان

پروژه مغناطیس سنجی به منظور پی جویی سنگ معدن هماتیت سمنان

انجام عملیات شناسایی گسل و اندازه گیري سطح ایستابی شهران تهران

ه سفارش شرکت عملیات شناسایی گسل، درزه، شکاف و اندازه گیري سطح ایستابی روستاي کالغ نشین استان مرکزي ب
BEMآبفاي اراك به روش 

هران به روش عملیات شناسایی گسل و اندازه گیري سطح ایستابی کیانشهر تهران به سفارش شرکت آب و فاضالب تBEM

سفارش شرکت عملیات شناسایی گسل، درزه، شکاف و اندازه گیري سطح ایستابی روستاي یحیی آباد استان مرکزي به
BEMآبفاي ساوه به روش 

 آشکارسازي حفره زیر سطحی و تعیین سطح زیر اب با استفاده از دستگاهBEMبه سفارش سازمان زمین شناسی ایران

 اکتشاف و جداسازي کرومیت؛ دونیت و هارزبورژیت با استفاده از دستگاهBEMسبزوار

 اکتشاف ذغال سنگ و تخمین ذخیره آن و آشکار سازي رگه هاي طال با استفاده از دستگاهBEMتبریز



اف و تعیین بررسی الکترومغناطیسی براي تعیین محل حفاري چاه هاي آب و گسل،آشکارسازي شکستگی، درزه، شک
کیلومتر مربع منطقه آزاد ماکو650براي مساحتی به ابعاد BEMسطح آب با استفاده از دستگاه 

 بررسی الکترومغناطیسی براي تعیین محل حفاري چاه هاي آب با استفاده از دستگاهBEMشهریار

 اکتشاف و جداسازي کرومیت؛ دونیت و هارزبورژیت با استفاده از دستگاهBEMالعواصم عمان

 اکتشاف و جداسازي کرومیت؛ دونیت و هارزبورژیت با استفاده از دستگاهBEMشرکت معدنی الخلیج عمان

 استفاده از دستگاه با اکتشاف و جداسازي طال، ساختار سیلیسیBEMاودمیش ترکیه

 شناسایی بستر و میان الیه هاي رسی با استفاده از دستگاهBEM  محیط پالیا خور و بیابانکدر

 اکتشاف طال و مس با مدل ساختاري پورفیري با استفاده از دستگاهBEMمحدوده ماهور کاشان

 اکتشاف طال و مس با مدل ساختاري رگه اي با استفاده از دستگاهBEMمحدوده کوه زیره ساوه

 اکتشاف طال و مس با مدل ساختاري نهشته هاي پالسري  با استفاده از دستگاهBEMمحدوده آستانه استان مرکزي



 ساختارياکتشاف طال و مس با مدلVMS استفاده از دستگاه باBEMمحدوده سرهنگ استان خراسان رضوي

 استفاده از دستگاه با اکتشاف سرب و رويBEM محدوده ایرج اسفراین

 استفاده از دستگاه با اکتشاف منگنزBEM محدوده سلجوقی بافت کرمان

 استفاده از دستگاه با گوتیت اکتشاف آهن هماتیت وBEM بافق یزد

 استفاده از دستگاه با اکتشاف مس و طالBEM طالمسی نائیین

استفاده از دستگاه با ) قیر طبیعی(اکتشاف گلیسونایتBEM سومار کرمانشاه

 استفاده از دستگاه با اکتشاف طالBEM محدوده خدا آفرید طبس

 استفاده از دستگاه با اکتشاف هماتیتBEM محدوده رقه خراسان جنوبی

 استفاده از دستگاه با اکتشاف کرومیتBEM محدوده نصرت اباد سیستان و بلوچستان

 استفاده از دستگاه با اکتشاف هماتیتBEM جیرفت کرمان

انجام مطالعات اکتشافی بنتونیت تهران

 شناسایی محدوده هاي سنگ تزئینی شامل سنگ چینی اونیکس و مرمریت استان فارس

شناسایی و مطالعات محدوده طال و گرانیت زنجان

ستانشناسایی و مطالعات محدوده هاي سنگ تزیینی تراورتن و مرمریت ایرانشهر سیستان و بلوچ

 با استفاده از دستگاه اکتشاف کرومیتBEM  یزدقلعه بهمن استان محدوده
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