
دھمین ھمایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نورجدول زمان بندی   

دانشگاه پیام نور تبریز - ١٣٩۶اردیبھشت ماه  ١۴و  ١٣  

 

ارائھ پوسترھابرنامھ   

١١:٣٠ -١٣ ساعت -١٣/٠٢/٩۶روز چھارشنبھ  -)زمین شناسی اقتصادی و معدن: ١کد(   
 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو

محمد یزدی-ساداتیسیده نرگس  ١   ھای سیلیکاتھ  در کانی EPMAھای محدوده نھند ایوند بھ وسیلھ مطالعات  سنگ تعیین منشأ مس در ماسھ 
حیدر اصغرزاده  - ابراھیم طالع فاضل ٢

عادل سرخوشی -اصل  
 کروسکوپیرمیتصاو شواھد): زنجان غرب( کانسارانگوران یدیسولف-یدیاکس کانسنگ رخداد و یشناس یکان

  یمیوژئوش) SEM( یروبش یالکترون
غرب تسوج، آذربایجان شرقیکانھ زایی مس چینھ سان در شمال زھرا قدرتی، زھرا پیروتی نیا ٣  
 - یوسف رحیم سوری - نظیر کرد ۴

 مھدی بھیاری
 ،شمالیغرب جانیآذربا باخترمھاباد،استان جنوب یمعدن یاھ درمحدوده تیبار ییزا یوکان یساختار یبررس
  رانیباخترا

 

)زمین شناسی نفت، چینھ شناسی و فسیل شناسی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی: ٢کد(   
  ١١:٣٠-١٣ساعت  -١٣/٠٢/٩۶روز چھارشنبھ 

 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو
زاگرسائوسن در حوضھ رسوبی -بازنگری در زون بندی زیستی رسوبات بنتیک در پالئوسن مھنازالسادات امیر شاه کرمی ٥  
علی رحمانی ، رضا صادقی ، شیوا  ٦

 شاکر جھرمی
زیرحوضھ زاگرس٣برش از ٣ویژگی ھای سنگ چینھ ای سازند آسماری در   

 زیست چینھ نگاری نھشتھ ھای کرتاسھ باالیی در برش چاه رستم فاطمھ حسینی پور ٧
-سید حمید وزیری-آمنھ صدیقیان ٨

مسعود -محمودرضا مجیدی فرد
 زمانی پدرام

  نگاری زیستی سیستم پرمین در برش سنگسر واقع در شمال سمنان، البرز شرقی نگاری سنگی و چینھچینھ

مصظفی یوسفی راد، حمیده  ٩
 نوروزپور

 پالئواکولوژی توالی ائوسن زیرین در غرب تفرش بر اساس انتشار فرامینیفرھای بنتیک بزرگ

مھین محمدی - آزاده قاسمی پور ١٠
فردین -امیری بختیارحسن -کمیجانی

 امرایی

 مقایسھ ی زیست چینھ نگاری سازند آسماری در سھ برش چینھ شناسی در منطقھ ی پلدختر 
 

محمد رضا کبریائی  - محبوبھ عالمی ١١
 زاده

بر مبنای بازوپایان) برش تویھ رودبار(زیست چینھ نگاری بخش زیرین سازند خوش ییالق در شمال دامغان   

  
)، سنجش از دورشناسی، زلزلھ شناسی و ژئوفیزیک، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، زمین شناسی مھندسیآب : ٣کد (   

  ١١:٣٠-١٣ساعت  -١٣/٠٢/٩۶روز چھارشنبھ 
 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو

بھنام - مھدیھ ترابی کچوسنگی ١٢
 مھدیخانی

استفاده از روش ژئوالکتریک در منطقھ روستای اكتشاف منابع آبی جدید در راستای مدیریت منابع آب  با 
 دیزج استان زنجان

محیط رضا - زمان ملک زاده کبریا ١٣
 کالنتری

مرکزی با نگرش بر نقش حوضھ جنوبی خزر- ساخت البرز شرق لرزه زمین  

حسن حاجی -اکرم علیزاده- ندا مددی ١٤
 حسینلو

 تحلیل ساختارھای برشی منطقھ قرخ یاشار، شمال غرب خوی

رمضان - سعید آقاجانی عیسی لو ١٥
 رمضانی اومالی

شاھکوه -تحلیل ساختاری پھنھ گسلی ناحیھ ابر  

مھندس نرگس  - دکتر روح الھ ندری  ١٦
 باباخانی

دو برادر مقطع خضر در جنوب قم -تحلیل شکستگی ھا در اطراف سیستم گسلی خضر   

 



ژئوتوریسم، زمین شناسی زیست محیطی، مخاطرات زمین شناسی، : ١+۴کانی شناسی و سنگ شناسی، زمین شیمی، کد: ۴کد ( 
)زمین شناسی کواترنر، دریاچھ ارومیھ  

١١:٣٠ -١٣ساعت  - ١٣/٠٢/٩۶/ روز چھارشنبھ  
 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو

  )آذربایجان غربی(اشنویھ  -تعیین سری ماگمایی و محیط تکتونیکی سنگ ھای دیوریتی دوربھ ابراھیم الیاسی قولنجی ١٧
صابر شیخ - ابراھیم الیاسی قولنجی ١٨

 بگلو
 شمال شرق سقز -توزیع اندازه بلورھای پالژیوکالز و آمفیبول سنگ ھای مافیک منطقھ علی آباد

  
- محسن نصرآبادی - صغری رزاقی ١٩

کاظم قلی زاده- زینب داودی  
 ھای مجموعھ دگرگونی گشت فشارسنجی گنیس-دما

  
حق، نصیر عاملمھدیھ فاضلی  ٢٠   )غرب تبریزشمال(ھای آداکایتی روستای منور بررسی ژئوشیمی سنگ 
  کواترنری شمال تبریز-ھای آتشفشانی پلیوھا در سنگمینرال شیمی کانی مھدیھ فاضلی حق، نصیر عامل ٢١
محسن - شبنم حاجی قربانی  ٢٢

-محبوبھ جمشیدی بدر-نصرآبادی
کاظم قلی زاده -زینب داودی   

جنوب (فشارسنجی آمفیبولیت ھای کالک سیلیکاتھ مجموعھ دگرگونی محمودآباد -کانی ھا و دماشیمی 
  )شرق شاھین دژ

محبوبھ جمشیدی -شبنم حاجی قربانی ٢٣
کاظم قلی - محسن نصرآبادی-بدر

 زاده

 محمودآباد یدگرگون مجموعھ یھا تیمتاپل یوترمومتر ھا یکان یمیش یبررس
  

 -عرفانینگین  - عادل سرخوشی ٢٤
 حیدر اصغرزاده اصل

 غرب ماھنشان، استان زنجان ھای کوه ارغون، جنوبمطالعھ پتروگرافی و ژئوشیمی  متابازیت
  

- احمد رواقی-عھدیھ رسولی نیچران ٢٥
 بھزاد حاج علیلو

 blegسلماس بھ روش  ١:١٠٠٠٠٠اکتشافات ژئوشیمیایی در برگھ 
  

- عھدیھ رسولی نیچران- احمد رواقی ٢٦
زھرا زردار- حاج علیلوبھزاد   

 سلماس ١:١٠٠٠٠٠اکتشافات ژئوشیمیایی رسوب آبراھھ ای در برگھ
  

  
١۴:٣٠ -١۶:٣٠ساعت  -١٣/٠٢/٩۶روز چھارشنبھ  -) زمین شناسی اقتصادی و معدن: ١کد(   

 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو
- یسھراب قھرمان- بخش یلطف یعل ١

رضاروانخواهیعل  
مانتویی در سنگ ھای آتشفشانی منطقھ مجدر، جنوب شرق اردبیلکانھ زایی مس نوع   

- سیما توسلی-علی اکبر احمدی ٢
 ابراھیم شریفی تشنیزی

بم، شمال خاوری عشق آباد - کانھ زایی، کانی شناسی و ژئوشیمی رخداد مس رسوبی  دھنو  
  

حسن برزگر-حسن محمدی مقدم ٣   نجف آباد و کالسھ بندی آنھا١.١٠٠٠٠٠مدل سازی آنومالی ھای ژئوشیمیایی برگھ  
-علی عابدینی-فاطمھ صارمی ٤

 ابراھیم کاظم پور
 زمین شیمی عناصر کمیاب خاکی پھنھ ھای دگرسانی سامانھ پورفیری باغ خشک، استان کرمان

  
 مطالعھ کانی زایی آھن تیپ رگھ ای در منطقھ گاالنیک، کھریز، شمال ارومیھ رویا رضایی، زھرا قدرتی ٥
علی -فاطمھ پرتو نور اللھی ٦

ابراھیم کاظم پور-عابدینی  
 کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی سامانھ دگرسانی آستامال، شمال غرب ایران

  
قھرمان  - مرضیھ رضایی اقدم ٧

 سھرابی
  شرقیآغاج، آذربایجانگونی، در جنوب قرهھاي خاتونمطالعھ تنوع رنگی، ژنز و بافت عقیق

 

  )زمین شناسی نفت، چینھ شناسی و فسیل شناسی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی: ٢کد( 
  ١۴:٣٠ -١۶:٣٠ساعت  -١٣/٠٢/٩۶روز چھارشنبھ 

 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو
- بھاء الدین حمدی - محبوبھ جمال پور ٨

 افشین آرمون
 میدان نفتی رگ سفید ١۶سنگ چینھ نگاری و زیست چینھ نگاری سازند سروک در چاه شماره 

 ازدیاد برداشت نفت توسط نانوذرات پوشش داده شده با پلیمر احمد ادیب، حسین ملکی ٩
  EGSدرجھ سانتیگراد  برای  راه اندازی چاه  ٣٠٠سیستم حفاری انحرافی با قابلیت کار در  احمد ادیب، محمد مھدی قئم مقام ١٠
-بھمن سلیمانی  - صادق روانشادمحمد ١١

مھرابی رشنو عارفھ  
، در )کرتاسھ باالیی(ھای رسی بر روی کیفیت مخزنی سازند ایالم بررسی تخلخل و تراوایی و تأثیر کانی

 فروافتادگی دزفول، میدان نفتی اھواز، جنوب غرب ایران



محمدرضا عادل زاده -ندا ھدایی ١٢  
 

محاسبھ اشباع شدگی آب با  تعیین ضریب سیمان شدگی با استفاده از رابطھ تجربی شل و بورایی برای
 کمک نرم افزار ژئوالگ

محمد آبدیده -سھیال ھدایتی خواه ١٣  
 

تحلیل نمودارھای خطی حاصل از شبیھ سازی سھ بعدی مچالگی لولھ جداری در یکی از میادین جنوب 
 غربی ایران

محمد رضاعادل زاده -نداھدایی ١٤ معادالت اشباع شدگی آب توسط نرم افزار ژئوالگارزیابی پتروفیزیکی برای تعیین ضرایب آرچی در    
  

)، سنجش از دورآب شناسی، زلزلھ شناسی و ژئوفیزیک، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، زمین شناسی مھندسی: ٣کد (   
١۴:٣٠-١۶:٣٠ساعت  -١٣/٠٢/٩۶روز چھارشنبھ   

 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو
مھدی ھاشمی- داود فریدونی  ١٥   بررسی ویژگی ھای مھندسی سنگ ھای معدن سنگ ساختمانی سارو، شمال شرق سمنان 
زھرا پارسا- نازیال داداش زاده ١٦   بررسی لرزه خیزی عون بن علی 
ابراھیم - مھین سلیمی چشمھ منتش ١٧

 اصغری کلجاھی
 لومشکالت ژئوتکنیکی اتوبان پاسداران تبریز  و بھسازی بستر باند شمالی در محدوده ایده 

  
-سجاد احمدی-محمدحسین قبادی ١٨

 مھدی افشون
 ھای کارستی و وضعیت کارستی شدن در ناحیھ دربند صحنھ مطالعھ چشمھ 

  
  ھا در ساختگاه سد دریک سلماس سنگ بررسی نتایج رفتار ھیدرولیکی توده الھام شیخ نجفی، حمید مھرنھاد ١٩

 

ژئوتوریسم، زمین شناسی زیست محیطی، مخاطرات زمین شناسی، : ١+۴کدکانی شناسی و سنگ شناسی، زمین شیمی، : ۴کد ( 
)زمین شناسی کواترنر، دریاچھ ارومیھ  

١۴:٣٠ -١۶:٣٠ساعت  -١٣/٠٢/٩۶روز چھارشنبھ   
 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو

نصیر -محسن موذن -زھرا احمدی  ٢٠
 عامل

مطالعھ ی پتروگرافی سنگھای دگرگونی و تخمین دما و فشاردر ھالھ مجاورتی اسالملو، شمال غرب ایران 
    

سمیرا رزمی، مرتضی درخشی،  ٢١
 موسی باقری

 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ ھای آذرین زنبیل داغی، شمال شرق ارومیھ
  

کلینکر و سیمان پرتلند کارخانھ سیمان خوی، آذربایجان غربی شرایط پختمطالعھ ی کانی شناسی و  زھرا احمدی ٢٢  
، نصیر عامل، لیال صادقی مقدم ٢٣

 محسن موید
)جنوب شرق اردبیل(بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ ھای ولکانیکی و پلوتونیکی شمال  کیوی،   

  
کارخانھ سیمان خوی، آذربایجان غربیمطالعھ ی کانی شناسی و ژئوشیمی کلینکر و سیمان پرتلند  زھرا احمدی ٢٤  
پرناز اندریانی، مھراج آقازاده،  ٢٥

 زھرا بدرزاده
 ژئوشیمی و پتروژنز توده ھای نفوذی کانسار طالی اندریان، غرب ورزقان

 
پرناز اندریانی، مھراج آقازاده،  ٢٦

 زھرا بدرزاده
غرب ورزقانزمین شناسی و پتروگرافی توده ھای نفوذی کانسار طالی اندریان،   

  
 

٨:٣٠ -١٠:٣٠ساعت  -١۴/٠٢/٩۶روز پنجشنبھ  -) زمین شناسی اقتصادی و معدن: ١کد(   
 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو

، ایرج نسیم حاجی علیلوی بناب ١
 رساء، مھرداد بھزادی

)شرقیاستان آذربایجان (شمال اھر ،پتروگرافی و پترولوژی سنگھای آذرین منطقھ ییالق قره چی  

بھزاد حاج -حمیده آقازاده اصل ٢
 علیلو

شرقیکانی شناسی و دگرسانی کانسار اسکارن تیکمھ داش، آذربایجان  

اکرم بھجت، محمد رضا حسین  ٣
 زاده، قھرمان سھرابی

مطالعات دگرسانی ھاي ھیدروترمالی مرتبط با توده نفوذي گرانیتوئیدي در  منطقھ جوان شیخ، شمال 
اھر،آذربایجان شرقیشرق   

نوشین افضلی -رضا احمدی ٤      Rockworks  افزارازنرم استفاده با نیخم رباط یورو کانسارسرب یبعدسھ یسازمدل 
فرزاد اھوز- ساسان اقبال ٥ بوسیلھ ادغام داده ھای زمین شناسی، در منطقھ قادوکندی ) مس و طال(زمین شناسی و پتانسیل معدنی  

  غرب ایران، شمال )چالدران(



 

)زمین شناسی نفت، چینھ شناسی و فسیل شناسی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی: ٢کد(   
٨:٣٠- ١٠:٣٠ساعت  - ١۴/٠٢/٩۶روز پنجشنبھ   

 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو
مھری سالمی،  -رحیم شعبانیان ٦

 نادره فرج نژاد
باز،  شناسی سیاه کربناتھ دونین پسین برش چینھھای  ھای میکروسکوپی نھشتھ شناسی  ورخساره چینھ

  غربی شمال خوی، آذربایجان
دکتر رحیم مھاری- حسین تقی زاده ٧   رخساره ھا و ساخت ھای رسوبی نھشتھ ھای کرتاسھ باالیی در شمال تبریز، آذربایجان شرقی 
رحیم - رحیم شعبانیان -محمد فیضی ٨

آیسان فیضی-مھاری  
 )شمال غرب ایران(روتھ در برش چینھ شناسی  واحد ھای جنوب ارومیھ  مطالعھ محیط رسوبی سازند

  
پیمان رضائی -کژال رمضانی  ٩  

 
شناسی نھشتھ ھای آواری ریز دانھ سازند کژدمی در شمال و شمال باختری بندرعباس با  مطالعھ کانی

  XRDاستفاده از روش 
 

 

)، سنجش از دورشناسی ساختمانی و تکتونیک، زمین شناسی مھندسیآب شناسی، زلزلھ شناسی و ژئوفیزیک، زمین : ٣کد (   
٨:٣٠ - ١٠:٣٠ساعت  - ١۴/٠٢/٩۶روز پنجشنبھ   

 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو
، ابراھیم اصغری مریم محبی ١٠

 کلجاھی
  )RMI(رده بندی توده سنگھای تونل تکاور در جاده ھراز بر اساس شاخص رده بندی توده سنگ 

محمد کشاورز - سھیال کمالی ١١
 بخشایش

 بررسی نتایج تحلیل پایداری شیب ھای جاده دسترسی معادن بیتومین گیالنغرب
  

-حسن عزتي- سھیال پوربایرامیان ١٢
 محرم سروقامت

  بررسی تاثیر خشکسالی برآبخوان دشت مشگین شھر

-حسن عزتي- سھیال پوربایرامیان ١٣
 محرم سروقامت

 سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل اثر سد یامچی در افزایش
  

داود کرمی- ثریا مجرد خضرآباد ١٤ شناسایی و تفکیک زون ھای آلتراسیون مرتبط با کانی زایی مس و طال با استفاده از سنجش از دور  
  )قادوکندی چالدران: مطالعھ موردی(

حسین ابراھیمی-اسماعیل قلی نژاد ١٥   آالینده ھای زیست محیطیکاربردھای سنجش از دور در کاھش  
سید رضا  - تقی نبئی - مھدی صادقی ١٦

 مھرنیا
  )استان زنجان(کاربرد سنجش از دور در شناسایی رخساره ھای کانیایی منطقھ ابھر 

ھومن - خلیل ولیزاده کامران ١٧
 مرادپور

 

  بررسی انطباق طیفی تصاویرماھواره ای لندست با کانیھای طالدار در منطقھ  شازند  

 

ژئوتوریسم، زمین شناسی زیست محیطی، مخاطرات زمین شناسی، : ١+۴کانی شناسی و سنگ شناسی، زمین شیمی، کد: ۴کد  (
)زمین شناسی کواترنر، دریاچھ ارومیھ  

٨:٣٠ - ١٠:٣٠ساعت  - ١۴/٠٢/٩۶روز پنجشنبھ   
 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو

محمد - اسماعیل الھ پور-ناھید افشین ١٨
یوسف زادهحسین   

غرب بیرجند –پتروگرافی و ارزیابی ماھیت شیمیایی ولکانیک ھای شمال خور   
  

و  GPSھای  ی زمین در منطقھ شمال شرق با استفاده داده ھای عمودی سطح پوستھ بررسی جابھ جایی پوریا بختھ، حمید رضا نانکلی ١٩
Leveling  

 مفاھیم ژئوتوریسم مھدیھ فاضلی حق، نصیر عامل ٢٠
غرب تبریزژئوتوریسم منطقھ شمال مھدیھ فاضلی حق، نصیر عامل ٢١  
٢٢ Tapas Pal Mawlynnong, Asia’s cleanest village:  an example of khasi culture based geo-tourism in 

N.E. India 



یبیالمصیل ٢٣  
Kamil KAYABALI 

حذف (از روش ھای تعریف شده قبلی  تعیین استاندارد افت فرسایشی لس آنجلس با روش دیگر بھ غیر
)دستگاه لس آنجلس  

 -سارا گیلوری -مرتضی فالح پور ٢٤
علیرضا  -علیرضا مشایخی

 سرسنگی علی اباد

 ارزیابی اثرات زیست محیطی قنوات شھر یزد با استفاده از چک لیست  
 

عبدالرضا واعظی - مریم حاتمی ٢٥
محمد حسنپورصدقی-ھیر  

احداث کارخانھ ذوب بھ روش پیرومتالوژی در مجتمع سونگون بررسی اثرات زیست محیطی  
 

 اثرات دریاچھ ارومیھ بر کانی شناسی رس خاك ھاي شمال غرب میاندوآب مسلم ثروتی ٢٦
 کانی شناسی رسی خاک ھای واقع بر پدیمنت پوشیده در منطقھ اھر مسلم ثروتی ٢٧

 

١١- ١٣ساعت -١۴/٠٢/٩۶ روز پنج شنبھ -) زمین شناسی اقتصادی و معدن: ١کد(   
 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو

مساحت در محدوده شمال غرب -جداسازی آنومالی ژئوشیمیایی جھت اکتشاف مس بھ روش فرکتالی عیار سعید نظری ١
 ترود

سودا آذرمی قورتالر علی اصغر  ٢
قھرمان سھرابی -کالگری  

شرق مشکین شھر، سازی آھن در منطقھ موئیل، جنوبمطالعھ زمین شناسی، کانی شناسی و ژنز کانی 
  )شمالغرب ایران(استان اردبیل 

 

)زمین شناسی نفت، چینھ شناسی و فسیل شناسی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی: ٢کد(   
١١- ١٣ساعت -١۴/٠٢/٩۶روز پنج شنبھ   

 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو
دکتر  - سئودا رستمی زنجیربالغ ٣

مھاری رحیم  
 ریز رخساره ھا و محیط ھای رسوبگذاری سازند جیرود در منطقھ ی ھادیشھر آذربایجان شرقی

 
  پتروگرافی ماسھ سنگ ھای کرتاسھ باالیی، واقع در جنوب غرب قره قیھ، شمال تبریز فاطمھ مرادی حشمت اباد ٤
رحیم مھاری-پریا ناھید ٥   در منطقھ ھادی شھر، شمال غرب ایران رخساره ھا و محیط رسوب گذاری سازند الی باشی 
رحیم مھاری-پریا ناھید ٦   چینھ نگاری سکانسی سازند الی باشی در برش چینھ شناسی ھادی شھر، شمال غرب ایران   
عادل نجف - سمیھ خداویردی زاده ٧

ابراھیم حکیمی نیا- زاده   
بادر نظرگرفتن تاثیر فرآیند : ایالنلوبرخاستگاه زمین ساختی سنگھای رسوبی، تخریبی سازند مولی در مقطع 

  ھاھای دیاژنزی بر ترکیب ماسھ سنگ
موسی -سوان الکسانی بابارود  ٨

نادر کھنسال قدیم وند-باقری  
 )جنوب ارومیھ(مطالعھ فرایندھاي دیاژنتیكي سازند قم در برش چینھ شناختی دوالما 

  
موسی -سوان الکسانی بابارود  ٩

وندنادر کھنسال قدیم -باقری  
 بررسی تخلخل توالی کربناتھ الیگومیوسن پسین در نواحی جنوب ارومیھ، از حوضھ آذربایجان

  
  

)، سنجش از دورآب شناسی، زلزلھ شناسی و ژئوفیزیک، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، زمین شناسی مھندسی: ٣کد (   
١١- ١٣ساعت -١۴/٠٢/٩۶روز پنج شنبھ   

مقالھعنوان  نویسندگان شماره تابلو  
  بررسی عملیات تزریق آزمایشی سیمان در ساختگاه سد کوچری رضا مطلبی فر ١٠
- سحر علیزاده- محمد حسین قبادی ١١

 محمد زرین شجاع
 مطالعھ چشمھ ھای کارستی شھرستان روانسر

  
حمید توکلی- حسن حیدری ١٢  

 
: مطالعھ موردی(Google Earthارائھ مدلی تلفیقی از نقشھ ھای سھ بعدی و عکس ھای ھوایی در محیط 

  )غرب ارومیھ
حمید توکلی- حسن حیدری ١٣  

 
  لنجان،اصفھان درمنطقھ ETM+ بازتابي دادھھايیبررو HLS و FCC یپردازشھا جینتا سھیمقا

 حمید توکلی ١٤
 

  اردستان،اصفھان درمنطقھ ASTER یباندھا بھ شده یسیوبازنو ASD از حاصل ییصحرا یفھایط یابیارز

فرھادی، منوچھر محمدی، صغری  ١٥
 جواد محمدی، حمداهللا بھرام خانی

 زنجان-بررسی وضعیت کیفی آب ھای زیرزمینی دشت ابھر
  



صغری فرھادی، حمید رضا  ١٦
 ناصری

 كاربرد مدل فازي در ارزیابي آسیب پذیري آبخوان دشت بھبھان

رحیم -مصطفی رضاپور منفرد ١٧
اعظم رونقی-باقری  

ایستابی دشت جاجرم، استان خراسان شمالیبررسی نوسانات سطح   
  

- رحیم باقری- محمدعلی شاه حسینی ١٨
 عبدالرضا کابلی

 بررسی نفوذ جبھھ آب شور بھ سفره آزاد دشت قره سو
  

صغری فرھادی، منوچھر محمدی،  ١٩
 جواد محمدی، حمداهللا بھرام خانی

 بررسی وضعیت آبخوان محدوده مطالعاتی قیدار
 

 

ژئوتوریسم، زمین شناسی زیست محیطی، مخاطرات زمین شناسی، : ١+۴شناسی و سنگ شناسی، زمین شیمی، کدکانی : ۴کد ( 
)زمین شناسی کواترنر، دریاچھ ارومیھ  

١١- ١٣ساعت -١۴/٠٢/٩۶روز پنج شنبھ   
 عنوان مقالھ نویسندگان شماره تابلو

لیال عزیزی جوینی، مھدی حسینی،  ٢٠
 زھرا بنیادی

  ژئودھای شمال شرق قزویننحوه تشکیل 

غالمعلی معاف پوریان و محمد  ٢١
 کاظم کمالی

 ھای نفوذی فلسیک در مجموعھ افیولیتی نیریزبررسی اجمالی توده
  

ناھید رحمتی، میر علی اصغر  ٢٢
مختاری، محمد ابراھیم، قاسم 

 نباتیان

  اتاق، شمال تکاب گرانبھای آغ -پایھ زایی فلزات نگاری و ژئوشیمی واحدھای آتشفشانی میزبان کانھ سنگ

مھراج آقازاده، زھرا  - نصیبھ نعمتی ٢٣
 بدرزاده

 پتروگرافی ، ژئوشیمی و پتروژنز توده ھای مافیک آتمیان ، شمال غرب سراب 
  

احمدرضا قدرت - راحلھ فرھنگ  ٢٤  
 

منطقھ آتشفشانی نقش فرآیندھای تکتونیکی و زمین شناسی در ایجاد زمین منظر و جاذبھ ھای ژئوتوریستی 
  تفتان

حبیب اهللا -جواد زابلی مقدم ٢٥
محسن عالمھ-ترشیزیان  

 بزجانی ،غرب فریمانمنطقھ   ارزیابی ھیدروژئوشیمیایی کیفیت آب در
  

عبدالناصر  -مرضیھ فروزنده مھر  ٢٦
حسین پیرخراطی -فضل نیا   

 شھریخطر زیست محیطی توسعھ : بررسی خطرات زمین لرزه ای شھرستان سردشت
  

رباب حاجی علی  - فاطمھ عاشقی ٢٧
وارطان  -محسن موذن - اوغلی

 سیمونز

 ھای قطور در شمال غرب ایرانمطالعھ مورفولوژی تراورتن
  

 


