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 نام مشاور و یا پیمانکار تعداد صفحه نام طرح

 ادرس و تلفن

 نوع پروژه انجام شده کارفرما

تحقیق گسترش صنایع  93 با استفاده از داده های ماهواره ای 011111پی جویی سنگهای زینتی برگه 

 معدنی پارکانی

معادن  سازمان صنایع و

 استان سیستان

 و بلوچستان

 پی جویی

 اجر شیلی در شهرستانشناسایی منابع 

 زاهدان

 شناسایی " کان ایران 93

 بررسی و شناسایی خاکهای صنعتی

 در استان 

 بررسی و شناسایی " زر کوه اکتشاف 216

 اکتشاف مقدماتی کانسار سولفات سدیم

 حصارویه

 اکتشاف مقدماتی " کاوشگران 100

 اکتشاف  " کان ایران 408 اکتشاف تیتانیوم پال سریمنطقه فنوج

 ارزیابی ذخیره

 اکتشاف خاکهای صنعتی محدوده غرب

 تفتان

 اکتشاف تفضیلی " کانکاو گستر الماس شرق 270

 گزارش پتانسیل یابی 

 منطقه جنوب جازموریان

 پی جویی " ایتوک ایران 171

 و اکتشاف چکشی 

 اکتشاف کائولن بیدستر خاش و بررسی 

 تفضیلی نمونه سنگ کائولن

 اکتشاف تفضیلی " ایرانکان  155



2 
 

 نام مشاور و یا پیمانکار تعداد صفحه نام طرح

 ادرس و تلفن

 نوع پروژه انجام شده کارفرما

 اکتشاف امالح تبخیری غرب سواحل

 چابهار

 پی جویی " کان ایران 200

 اکتشاف تفضیلی " کنکاو معدن شیراز 100 طرح اکتشاف تفضیلی باریت هودیان

 فلزیاکتشاف مواد معدنی 

 در جنوب زاهدان 

 پی جویی " کاوش کانسار 306

 پروژه اکتشاف مقدماتی قلع و تنگستن

 زاهدان_در شمال محمد اباد

 اکتشاف مقدماتی " کانی کاوان شرق 104

 پی جویی سنگهای تزئینی در ورقه های

 مکسان؛هودیان؛بزمان و 00011111

 چانف

 پی جویی " کان ایران 160

پتانسیل یابی مواد معدنی کوه همونت؛ایانشهر)پی  کزارش پایانی پروزه

 جویی(

 پی جویی " پیچاب کانسار 224

 اکتشاف مقدماتی کانسار مس وسایر

 پتانسیلهای معدنی در منطقه ایرانشهر

 اکتشاف مقدماتی " تهران پادیر 133

 اکتشاف ماهواره ای کانیهای تبخیری در

 پالیاها و دشت های استان

 اکتشاف " کان ایران 322



3 
 

 نام مشاور و یا پیمانکار تعداد صفحه نام طرح

 ادرس و تلفن

 نوع پروژه انجام شده کارفرما

 اکتشاف مواد اولیه سیمان های ویژه در

 شهرستان خاش

 پی جویی " کان ایران 222

 اکتشاف ژئوشیمیایی " خاک خوب 145 اکتشاف عناصر فلزی کوه جانجا)زابل(

 شناسی؛مگنتومتری وبررسی زمین 

 گراویمتری کانسار شوین

 مگنتومتری  " تهران پادیر 92

 گراویمتری

 طرح اکتشاف مقدماتی و نیمه تفضیلی

 منیزیت شوراب

 نیمه تفضیلی " کان ایران 141

 طرح اکتشاف تفضیلی بنتونیت 

 دشت سمسور

 اکتشاف تفضیلی " کانکاوان معدن شیراز 145

 گزارش اکتشاف نیمه تفضیلی کانسار 

 منگنز گونیچ 

شرکت خدمات اکتشافی  63

 کشور

 نیمه تفضیلی "

 پروژه شناسایی مواد فلزی در فنوج نیکشهر

 پردازش داده ها(-)فاز دوم

 پتانسیل یابی " معدنکاو 89

 اکتشاف سنگهای تزیینی محدوده کوه سفید

 سراوان

 اکتشاف " کان ایران 104
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 نام مشاور و یا پیمانکار تعداد صفحه نام طرح

 ادرس و تلفن

 نوع پروژه انجام شده کارفرما

 گزارش اکتشاف مقدماتی عناصر فلزی

 شمال شرق ایرانشهر

 اکتشاف مقدماتی " کان ایران 148

 طرح فازیک اکتشاف تفضیلی طال در 

 محدوده اکتشافی سیاه جنگل

 اکتشاف تفضیلی " پارس کانی 234

 عملیات کاوش ژئوفیزیکیگزارش 

 ipکانسار مس ایرانشهر به روش  

  RSو

 ژئو فیزیک " تهران پادیر 19

 طرح اکتشاف نیمه تفضیلی کانسار 

 انتیموان سفیدابه

 نیمه تفضیلی " کاوشگران 180

 اکتشاف مقدماتی " بیوند معدن اراء 56 طرح اکتشاف مقدماتی انتبموان سفیدابه

 اکتشافات سراسری فلزات 83 تفتان)منطقه خارستان(طرح مواد پلی متال 

 غیر اهنی ایران

تجزیه تحلیل  "

 ژئوشیمیایی

 طرح فاز اول پی جویی کانیهای پلی متال

 منطقه تفتان

 پی جویی " بهرام  اقا ابراهیمی سامانی 112

 طرح مطالعات امکانپذیری احداث کارخانه

 فراوری کانسار مس چهل کوره

 مطالعات امکان پذیری " کاوشگران 180
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 نام مشاور و یا پیمانکار تعداد صفحه نام طرح

 ادرس و تلفن

 نوع پروژه انجام شده کارفرما

 گذارش نهایی اکتشاف مقدماتی تالک بیدگلی

 سراوان

محمدرضا داریوش  71

 هوشمند

 اکتشاف مقدماتی "

 شناسایی مواد فلزی در فنوج نیکشهر

 )فاز اول(

 شناسایی " معدنکاو 70

 پتانسشل یابی مواد معدنی در شهرستان 

 سراوان

 پتانسیل یابی " کان ایران 216

 اکتشاف مقدماتی صدف هال ساحلی دریای

 عمان)شرق چاابهار(

 اکتشاف مقدماتی " تهران پادیر 57

 طرح اکتساف مقدماتی ذخایر وابسته به 

 شهرستان6سنگهای افیولیتی در 

 اکتشاف مقدماتی " چکان 52

 طرح مواد پلی متال تفتان)منطقه خارستان(

 التراسیون(-)گزارش زمین شناسی

اکتشافات سراسری فلزات  128

 غیر اهنی 

 ایران

 بررسی زمین شناسی "

 پی جویی انتیموان در شمالوشمال غرب

 کوه اساگی استان سیستان وبلوچستان

 پی جویی " کاوش کانسار 80

 طرح عملیات اکتشاف ژئوفیزیک در منطقه 

 خارستان تفتان

 ژئوفیزیک " توسعه علوم زمین 29
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 نام مشاور و یا پیمانکار تعداد صفحه نام طرح

 ادرس و تلفن

 نوع پروژه انجام شده کارفرما

 طرح عملیات پی جویی انتیموان در نواحی 

 شمال غربی کانسار انتیموان سفیدابه

 جوییپی  " کاوشگران 60

 اکتشاف مقدماتی " زرناب اکتشاف 125 پزم-طرح اکتشاف عمومی پتاس در چابهار

 طرح پی جویی سنگهای تزئینی در برگه

 فنوج با استفاده از داده های 00011111

 ماهواره ای

 پی جویی " پارس کانی 138

 طرح پی جویی سنگهای تزئینی در برگه

 دومک با استفاده از داده های 00011111

 ماهواره ای

 پی جویی " پارس کانی 142

 طرح پی جویی سنگهای تزئینی در برگه

 اسپکه با استفاده از داده های 00011111

 ماهواره ای

 پی جویی " پارس کانی 88

 طرح اکتسشاف نیمه تفضیلی بخش خارستان

 از منطق پلی متال تفتان

سازمان صنایع ومعادن  191

 استان سیستان

 وبلوچستان

 تفضیلینیمه  "

 طرح رهیافتهای کاربردی برای معدنکاری 

 در افیولیت های سیستان و بلوچستان 

 و معادن منطقه زاهدان 

 مطالعات امکان پذیری " مشاور چکان 28

 طرح اکتشاف مقدماتی عناصر فلزی 

 و غیرفلزی جنوب شرق هودیان

 اکتشاف مقدماتی " کنکاوان 130
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 یا پیمانکارنام مشاور و  تعداد صفحه نام طرح

 ادرس و تلفن

 نوع پروژه انجام شده کارفرما

 پتانسیل یابی " کاوشگران 139 سیاه جنگل-طرح پتانسیل یابی منطقه سرکهنو

 طرح پتانسیل یابی مواد معدنی و تهیه دفترچه

 0661-66مشخصات معادن در سلهای

 پتانسیل یابی " گروه اکتشاف سازمان 71

 اکتشاف تفضیلی " پویا معدن تهران 125 کرومیت مدوچطرح اکتشاف تفضیلی کانسار 

 گوانگ-طرح پتانسیل یابی منطقه درگی

 در جنوب جازموریان

 پتانسیل یابی " لومارکانسار-ایتوک ایران 190

 طرح شناسایی امالح تبخیری در سواحل

 جنوبی استان سیستان ویلوچستان  

 شناسایی " همپا بهینه 113

 مناطق مناسب اکتشافیطرح پتانسیل یابی و 

 در استان سیستان وبلوچستان

 پتانسیل یابی " کاوشگران 96

 اکتشاف " کان ایران 92 طرح اکتشاف سنگهای تزئینی گرانیت زاهدان

 طرح اکتشاف سنگهای نیمه قیمتی واقع در

 استان سیستان و بلوچستان

 اکتشاف " ایتوک ایران 115
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 پیمانکار نام مشاور و یا تعداد صفحه نام طرح

 ادرس و تلفن

 نوع پروژه انجام شده کارفرما

 طرح اکتشاف مقدماتی تیتانیوم پالسری 

 فنوج

تحقیقات و کاربرد مواد  80

 معدنی

 اکتشاف مقدماتی "

 طرح اکتشاف مقدماتی عناصر فلزی

 شمال شرق ایرانشهر

 اکتشاف مقدماتی " کان ایران 287

 اکتشاف " کان ایران 88 خاش اکتشاف سنگهای تزیینی محدوده شهرستان

 پی جویی " کاوشگران 174 پی جویی کانیهای فلزی پالن چابهار

 پتانسیل یابی " ایتوک ایران 85 پتانسشل یابی مواد معدنی در غرب سیستان

 اکتشاف مقدماتی کانسار مس فیروزه گی 

 بزمان

 اکتشاف مقدماتی " حبیب اله بیابانگرد 44

 افیولیت های سیستان ومدل کانی سازی 

 بلوچستان و معادن شهرستان های سراوان

 وزاهدان

 مدل کانی سازی " مشاور چکان 20

 دومک-طرح اکتشاف عناصر فلزی کربرسون

 مراحل اول و دوم(-)فاز اول

 اکتشاف " کاوشگران 150
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 نام مشاور و یا پیمانکار تعداد صفحه نام طرح

 ادرس و تلفن

 انجام شدهنوع پروژه  کارفرما

 دومک-طرح اکتشاف عناصر فلزی کربرسون

 مراحل سوم(با انضمام نقشه ها-)فاز اول

 اکتشاف " کاوشگران 80

تحقیقات معدنی خاک  105 پروزه اکتشاف فلزی کوه جانجا

 کوب

 ژئوشیمیایی "

 دومک-اکتشاف عناصر فلزی گربرسون

 مرحله سوم-فاز اول

 با انضمام نقشه ها

 اکتشاف " کاوشگران 60

 دومک-اکتشاف عناصر فلزی گربرسون

 مرحله دوم-فاز اول

 اکتشاف " کاوشگران 80

 دومک-اکتشاف عناصر فلزی گربرسون

 مرحله اول-فاز اول

 اکتشاف " کاوشگران 50

 پی جویی عناصر فلزی و غیر فلزی در محدوده

 شهرستان زابل)با نگرش بر کانی سازی مس 

 وطال در منطقه جانجا(

 پی جویی " کانکاو گستر الماس شرق 290

 اکتشاف " کانکاو گستر الماس شرق 100 اکتشاف سنگ تزئینی در منطقه زابل
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 نام مشاور و یا پیمانکار تعداد صفحه نام طرح

 ادرس و تلفن

 نوع پروژه انجام شده کارفرما

 اکتشاف " نوین اکتشاف توسعه 90 اکتشاف گرافیت زابلی سراوان

 شناسایی و پی جویی پرلیت در محدوده 

 شهرستان ایرانشهر

 پی جویی " کانکاو گستر الماس شرق 177

 اکتشاف وطراحی معدن " ایتوک ایران 72 گزارش اکتشاف و طراحی معادن اولیه

 اکتشاف " کانکاو گستر الماس شرق 240 اکتشاف سنگ های تزئینی در منطقه بزمان

 استاناکتشاف سنگهای تزئینی 

 سیستان وبلوچستان 

 اکتشاف " معدنکاو 200

 زئوشیمی " پاراگون 429 گزارش داده های ژئوشیمی)قسمت دوم(

 طرح مطالعه شناسایی وبرسی نشانه های

 طالدار واولویت بندی انها 

 شناسایی " کان ایران 318

 بررسی های متالوژنی در استان سیستان و

 بلوچستان جلد دوم ضمائم

 برسی متالوژنی " تحقیقات علوم فنون زمین 320

 پتانسیل یابی منطقه کوتن شمال خاوری

 شهرستان خاش

 پتانسیل یابی " کاوشگران 129
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 نام مشاور و یا پیمانکار تعداد صفحه نام طرح

 ادرس و تلفن

 نوع پروژه انجام شده کارفرما

 گزارش چهارگوش اینترکان کهکورک

 00011111مقیاس

 شناسایی "   38

 شناسایی انتیموان و عناصر همراه در نواحی

 شمال غرب زاهدان

 شناسایی " کان اذین 82

 


