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وند جان و خرد  هب انم خدا
 نژاد رایینیدکتر ابراهیم قاسمینامه یاد

 

یکی از اعضای بسیار ارزشمند هیات تحریریه خود را بر اثر دچارشدگی به  1399آذرماه  28فصلنامه علوم زمین در 

نژاد و سوگوار کرد. دکتر قاسمی زدهبهتبسیار شناسی ایران را بیماری کورونا از دست داد. این رویداد تلخ، جامعه زمین

چه از دیدگاه علمی و چه از دیدگاه اخالقی، الگوی همکاران و دانشجویان خود بود و به همین روی جای خالی او، که 

 شود.تالش و سختکوشی را در پیشینه زندگی کوتاه اما پربار خود داشت، به شدت حس میپندار نیک، ها پشتوانه سال

نژاد مانند دکتر ابراهیم قاسمیبیعلمی کو و جایگاه ییه فصلنامه علوم زمین به پاسداشت منش ناعضای هیات تحریر

دارند و آرزوی تندرستی و کنند، یادش را گرامی میرایینی، این شماره از مجله را به روان پاک و سترگ او پیشکش می

ون بر همکاری در هیات تحریریه فصلنامه علوم زمین و نژاد افزدکتر قاسمی نازنینش دارند. آرامش برای خانواده و فرزند

المللی گرانسنگ ژئوپرشیا را نیز بر عهده داشتند و با تدبیر علمی و نظمی که چند مجله علمی دیگر، سردبیری مجله بین

افتخار جامعه در کار خود داشتند، توانستند این مجله را به یکی از انتشارات علمی ارزشمند دنیا تبدیل نمایند که باعث 

 علوم زمین ایران است.

 شود.هایی از دستاوردهای علمی ایشان به خوانندگان فصلنامه پیشکش میدر ادامه، زندگینامه این استاد بزرگوار و گوشه

خورشیدی در سیرجان به دنیا آمدند و دوران تحصیل  1340نژاد رایینی یکم فروردین ماه سال دکتر ابراهیم قاسمی

متوسطه را در همان شهر گذراندند. ایشان تحصیالت کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خود را به ترتیب ابتدایی و 

و دانشگاه  تهران در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تربیت معلم )خوارزمی( 1374و  1368، 1364های در سال

. از دکتر لمی دانشگاه تهران در آمدندبه عضویت هیات ع 1374و از سال  ساسکاچوان کانادا به پایان رساندند

نژاد فرزندی )امیرحسین( به یادگار مانده است که در حال گذراندن آخرین مراحل تحصیل در رشته مهندسی قاسمی

به عنوان انسانی ایشان زندگی از در  نیک مکانیک دانشگاه تهران هستند. همسر ایشان در زمینه راستگویی و منش

و  ، دانشجویانفرزند نژاد در وجود همسر،ن دکتر قاسمیبه راستی که انسانی شریف و فرهیخته چود. کننمانند یاد میبی

 هایی از انتشارات ایشان در ادامه ارایه شده است.آثار علمی گرانسنگ خود به زندگی در میان ما ادامه خواهد داد. بخش

 هیات تحریریه فصلنامه علوم زمین

 1400شهریورماه 
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 داخلی اتنشریمقاله در 

قاعده  یهانهشته ونینوزوناسیپال.1383ی، ا.، ریو دب ی، م.هرو، احمدزادهی، عدیسعا.،  ،ینینژادرائیقاسمع.، ، یآقانبات

سازمان  ،زمینعلوم(. فصلنامه هانوفالژلهیدا یبر مبنا یباال در دامنه البرز شمال اسیگروه شمشک )تر

 .45-36( 52-51)11ی، شناسی و اکتشافات معدنزمین

سازند  شیانبا ی( در طpaleoproductivity) یمواد آل دیتول زانیم ی. بررس1385، و زارعی، ا. نژاد رائینی، ا.قاسمی

 .166، 62یشناسی و اکتشافات معدنزمین زمین، سازمانعلومدر برش الگو. فصلنامه  یگورپ

سازند سرچشمه  نهیرید طیو مح یگرافینواستراتی. پال1389نیا، م.وحیدیو  عاشوری، ع.،نژاد رائینی، ا.، قاسمیداوطلب، ا.

 .20-1، 4، 26و رسوب  نهیچ یهاداغ. پژوهشکپه یشرق حوضه رسوب ربالغیانج یشناسچینهدر برش 
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 .173-157: 1، 34. مجله علوم دانشگاه تهران کیو بنت کیپالنکتون

مجله  .داغکپهیدر شرق حوضه رسوب زاریسازند ن نهیرید طیو مح ینولوژی. پال1387، نژاد رائینی، ا.و قاسمی ، م.عالمه

 .185-173 2، 34علوم دانشگاه تهران 
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در  یسازند کژدم ییدروکربورزایه لیو پتانس یکیپالنولوژ یها. تطابق رخساره1387، م. رزالویو م نژاد رائینی، ا.قاسمی

 .155-165: 2، 34برش تنگ ماغر. مجله علوم دانشگاه تهران 

دراز در برش الگو با سازند آب نهیریعمق د نییتع .1387، ح. مقدمیرینژاد رائینی، ا. و وزقاسمی ،، م.یاردستانیعیشف

 .56-45: 4، 34. مجله علوم دانشگاه تهران کیو بنت کیپالنکتون یفرهاینیاستفاده از فرام
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 .85-94: 8، 2 رانیشناسی ازمین .نومرفهایبلو شمال سمنان بر اساس پال
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 .66-53: 1، 25و رسوب  نهیچ یها(. پژوهشرانیشمال شرق ا داغکپهیدرحوضه رسوب نیریز نیختیماستر

 دانیدر م یسازند کژدم شیانبا طیومح ییدروکربورزایه لیپتانس ی. بررس1388، س.،یدباآیو غن نژاد رائینی، ا.قاسمی

 .34-20: 2، 2537و رسوب  نهیچ یهافارس. پژوهش جینوروز شمال غرب خل ینفت

 -نیتلخ )کامپاندر سازند آب هایتوال یشناسچینهسطح آب و  راتیی. تغ1389، رضایی، ز.و  نژاد رائینی، ا.قاسمی

 .98-90: 77، 20 یشناسی و اکتشافات معدنزمین زمین، سازمانعلومدر برش الگو(. فصلنامه  نیختیماستر
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با استفاده  یکالالبرز مرکز ارتیدر برش ز نیپس نیشتیطبقات ماستر نهیرید یژرفا نیی. تع1389، نژاد رائینی، ا.قاسمی

: 78، 20 یشناسی و اکتشافات معدنزمین سازمانزمین، علوم. فصلنامه کیو بنت کیبران پالنکتوناز روزن

27-34. 

استفاده  یو بررس ینگارنهیچستی. ز1390، ب.، یو بلمک، م.، یاردستانیعیشف ،نژاد رائینی، ا.قاسمی ، م.،یرستمانیاصغر

شناسی و زمین زمین، سازمانعلومفصلنامه  .یدر حوضه البرزمرکز نهیرید یشور نییدر تع نایژریاز روگوگلوب

 .23-32: 80، 20 یاکتشافات معدن

محدوده مرز  ینگارنهیچستیززی. ر1390، نژاد رائینی، ا.و قاسمی ، م.ح.ییقرایمحمود،نیا، م.وحیدی، ، ش.ییقورچا

 .44-31: 19، 5 رانیشناسی ا. زمینداغکپهدر برش حمام قلعه در شرق  نیتورون - نیسنومان

. 1390، م.ر.، پوروسفیو  ، ع.یآقانبات ، ح.پور بنابمیرح ،نژاد رائینی، ا.قاسمی، ، س.انچشمهییبهارلوئ

 3 در چاه الوان  فراینیسازند داالن و سازند کنگان بر اساس فرام یبخش باالئ یگرافیاستراتویبکرویم

 .1-20: 4، 27و رسوب  نهیچ یهافارس. پژوهش جحوضهخلی،

 یائوسن بر مبنا ییایبخش رسوبات در نیباالتر ینگارنهیچستی. ز1391، نژاد رائینی، ا.و قاسمی عاشوری، ع.،مافی، آ.

قلعه بازار(. دوفصلنامه ) ریقلعه وز ی، آبادنالودیب یپهنه ساختار یجنوب یهادر دامنه یآهک یهانانوپالنکتون

 .101-110: 1، 5 یرسوب یهارخساره

سازند پابده در شمال  یو پالئواکولوژ یگرافی. نانواسترات1392، نژاد رائینی، ا.و قاسمی هادوی، ف.،خراسانی، م.خاوری

 .164-149: 2، 1 یشناس نهیری. دالمیغرب حوضه زاگرس در برش ا

در شمال )در برش طالو  یچایسازند دل یگرافینواستراتی. پال1393د، م.ر.، فریدینژاد رائینی، ا. و مج، قاسمی، ز.رومندب

: 87، 22 یشناسی و اکتشافات معدنزمین زمین، سازمانعلوم. فصلنامه هانوفالژلهیدا یبرمبنا (،دامغان یرخاو

3-8. 

گروه  یو بازنگر یگرافینواستراتی. پال1393، ط.، و محتاط آقانباتی، ع.م.، ،یشاهمرادم.، ،یاسد نژاد رائینی، ا.،قاسمی

شناسی و زمین زمین، سازمانعلوم. فصلنامه هانوفالژلهبهکمکدای(زفره–کاشان )شمشک در شمال اصفهان 

 .106-99: 86، 22 یاکتشافات معدن

 اسیتر - نیمرز پرم نهیرید طیو مح یگرافیاستراتوی. با1393، آقانباتی، ع.نژاد رائینی، ا. و قاسمی ،، م.یجوهریمظاهر

و  ینگارچینهیها. مجله پژوهشرانیا یجنوب غرب ،یپارس جنوب یگاز دانیم ،داالن و کنگان یدر سازندها

 .22-1: 55، 30 یشناسرسوب

(، AZ 354سازند سروک در چاه ) نهیرید یژرفا نیی. تع1393، ح.، مقدمیرینژاد رائینی، ا. و وزقاسمیم.، ح.، زاده، کاظم

شناسی و زمین زمین، سازمانعلوم. فصلنامه کیو بنت کیداران پالنکتونروزن یاهواز بر مبنا ینفت دانیم

 .91-81: 94، 24 یاکتشافات معدن
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 یارغوان یهالیش نهیرید طیو مح یمشناسبو نیری. د1393، نیا، م.وحیدیو  عاشوری، ع.،نژاد رائینی، ا.قاسمیج.، ،یربان

شناسی و اکتشافات زمین زمین، سازمانعلوم. فصلنامه رانیدرازجنوب باختر ا شهیقاعده سازند پابده در برش ب

 .173-165: 94، 24 یمعدن

در برش  (پالئوسنباالیی–یانیم نیکمپان)یسازند گورپ یطیمح راتییتغ ی. بررس1394، نژاد رائینی، ا.و قاسمی زارعی، ا.

 زمین، سازمانعلوم. فصلنامه یآل یمیو ژئوش سینوفاسیمطالعات پال یبر مبنا (رکوهیشمال خاور کب)فرهادآباد 

 .22-13: 95، 24 یشناسی و اکتشافات معدنزمین

 یرسوب طیو مح هازرخسارهیر ،ینگارنهیچستی. ز1394، عاشوری، ع.و  نیا، م.وحیدی،نژاد رائینی، ا.قاسمی ،داوطلب، ا.

 یهافصلنامه رخساره. دویو روزنداران کفز هانومورفیداغ براساس پالدر شرق حوضه کپه رگانیسازند ت

 .175-158: 2، 8 یرسوب

 اتیو خصوص طیمح طیشرا ی. بررس1395، ج.، ییایکرخیو ش ، ا.یکاظمیحاج ،نژاد رائینی، ا.قاسمی ،رضایی، ز.

اول. مجله -راک زیرولیو پ یکینولوژیسروش بر اساس شواهد پال ینفت دانیدر م یسازند کژدم ییایمیژئوش

 .50-35: 59، 31 یشناسرسوبو  ینگارچینهیهاپژوهش

سازند گرو در  یرسوب طیو مح ینگارنهیچستیز.1395 ، م.،مقدم.یزدینژاد رائینی، ا. و قاسمیف.، ،یفروغز.، ،یذولفقار

 : .1، 9 یرسوب یهاشمال غرب زاگرس. دو فصلنامه رخساره ،یلرستان مرکز ،Aچاه 

ی رسوبحوضهمرکزوشرقدرسنگانهسازند یگرافینواستراتی. پال1395، عاشوری، ع.نژاد رائینی، ا. و قاسمی ن.، ،یشکر

 .12-1: 58، 31 یشناسو رسوب ینگارنهیچ یهاها. مجله پژوهشنوفالژلهیدا ستیسیمبنابر داغکپه

سازند سنگانه در برش قلعه  یسکانس ینگارچینهو  نهیرید طیمطالعه مح. 1395، نژاد رائینی، ا.و قاسمی ، ح.یکاظم

و  ینگارچینهیها. مجله پژوهشیواحد سنگ یکیمواد ارگان یاساس محتوا جوق )شمال بجنورد(بر

 .82-69: 60، 31 یشناسرسوب

 لیپتانس یابیو ارز سینوفاسیپال ،یگرافینواستراتی. پال1396، اختری، م.نژاد رائینی، ا. و قاسمی ،شریفی، م.

، 1نفت و گاز  دینامه اکتشاف و تول. ماهرانی، اداغکپه، شرق A -سازند سرچشمه در چاه ییدروکربورزایه

142 :48-53. 

سازند سنگانه در برش  سینوفاسیو پال یگرافینواستراتی. پال1396فرد، م.ر.، مجیدینژاد رائینی، ا. و قاسمیش.، ،ینور

: 104، 26 یشناسی و اکتشافات معدنزمین زمین، سازمانعلوم. فصلنامه یمرکز داغکپهدهانه غالمان در 

103-112. 

 هیبر پا المیدر جنوب استان ا یسازند گورپ میاقل نهیرید ی. بررس1397، ا.، یبزرگنژاد رائینی، ا. و دهقاسمی ،زارعی، ا.

-245: 105، 27 یشناسی و اکتشافات معدنزمین زمین، سازمانعلومبران. فصلنامه و روزن هانومورفیپال

252. 
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و  یسکانس ینگارچینه،یستیز ینگارچینه. 1397آقانباتی، ع.، و  پور بناب، ح.رحیم،نژاد رائینی، ا.قاسمیس.،  ،ییبهارلو

. اسیبر مرز پرموتر دیفارس، با تأک جیالوان در خل یگاز دانیداالن و کنگان در م یسازندها یرسوب طیمح

 .180-169: 108، 27 یشناسی و اکتشافات معدنزمین زمین، سازمانعلومفصلنامه 

 اب،یدر برش باز ابیسازند باز ینولوژی. پال1397، م.، مقدمیزدیو  صرفی، م.،اختری، م.،نژاد رائینی، ا.قاسمی ،شریفی، م.

 .326-319: 109، 28 یشناسی و اکتشافات معدنزمین زمین، سازمانعلوم. فصلنامه یمرکز رانیا

در شمال  یسازند فرخ یو پالئواکولوژ یگرافیاتواستری. با1397د، م.ر.، فریدینژاد رائینی، ا. و مجقاسمی س.، ،یجداو

و  ینگارچینهیها. مجله پژوهشفرهاینیو فرام هانومورفیبا استفاده از پال یمرکز رانیخور، ا یباختر

 .20-1: 72، 34 یشناسرسوب

و  یشناسلی. مطالعه جامع فس1399، ا.، پوریو ماهان صرفی، م.، مقدم، م.یزدی،شریفی، م.نژاد رائینی، ا.،قاسمی

و  یآهک یهالیپالنکتون، نانوفس یفرهاینیسازند گرو در حوضه زاگرس براساس فرام ونیوزوناسیبا

 .1، 1نفت و گاز  دینامه اکتشاف و تولها. ماهستینوسیدا


