
دھمین ھمایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نورجدول زمان بندی   

دانشگاه پیام نور تبریز - ١٣٩۶اردیبھشت ماه  ١۴و  ١٣  

 

 برنامھ سخنرانی ھا

١١:٣٠ - ١٣ ساعت -١٣/٠٢/٩۶روز چھارشنبھ  -)زمین شناسی اقتصادی و معدن: ١کد( عالمھ جعفریسالن   

 عنوان مقالھ سخنران زمان
١١:۴١١:٣٠- ٠ خوشھ بندی داده ھای ژئوشیمیایی کانسار مس پورفیری سوناجیل با استفاده از الگوریتم خوشھ  محرم جھانگیری 

  Gustafson kesselبندی 
١١:۵۵ -١١:۴۵ محاسبھ تغییرات جرم افق ھای بوکسیتی در کانسار بوکسیت کارستی باگوشی ، شمال غربی استان  قاسم بیرانوند 

  فارس
١٢:٠٠- ١٢:١٠ آیتیفریماه   جنوب شرق  -بررسی دگرسانی، کانھ زایی و مطالعات ژئوشیمیایی در اندیس معدنی پلی متال 

  کوھپایھ
١٢:٢۵ - ١٢:١۵   نجف آباد با استفاده از آنالیز فاکتوری ١٠٠,٠٠٠/١فاکتور بندی آنومالی ھای ژئوشیمیایی برگھ  حسن محمدی مقدم 

١٢:۴١٢:٣٠- ٠   مدل سازي سھ بعدي: مولیبدن در كانسار مس پورفیري میدوك -پراكندگي فضایی مس زھرا روئین تن 
١٢:۵۵ -  ١٢:۴۵  آنورتوزیت در جنوب سلماس  –آھن مرتبط با متاگابرو  -کانھ زایی تیتان علی لطفی بخش 

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

 عنوان مقالھ سخنران زمان
١۴:۴١ - ٠۴:٣٠  نسیم حاج علیلوی بناب 

 
استان (شمال اھر,بررسی زون ھای دگرسانی کانی سازی مس پورفیری در منطقھ ییالق قره چی 

  )آذربایجان شرقی
١۴:۵۵ -١۴:۴۵  رضا قزلباش 

 
روی در ورقھ تخت سلیمان با استفاده از  عنصر سرب نسبت بھبررسی و مدل سازی عکس العمل 

  روش خوشھ بندی 
١۵:١ - ١٠۵:٠٠   غرب ارومیھاکتشاف تیتانیم پالسری در محدوده غازان، شمال حسن فیضی انھر 
١۵:٢۵ - ١۵:١۵ ی موردی برروی معدن مس مطالعھ: جویی نواحی امید بخش معدنی با استفاده از تصاویر استرپی محیا منوچھری نیا 

  ساالران
١۵:۴١ - ٠۵:٣٠   با استفاده از اسپکتروسکوپی لیزر رامان) زنجان(بررسی کروم اسپینل ھای منطقھ قره داش  نوید مالمیر 
١۵:۵۵ -  ١۵:۴۵ ھای بوکسیتی پرچین شیمی عناصر اصلی و تعیین کاربردھای صنعتی کانسنگبررسی زمین فرشتھ مصدق ملکی 

  آذربایجان شرقیبالغی، شرق ملکان، استان 
١۶:١ - ١٠۶:٠٠ قدرتی زھرا     ارتباط زونھای دگرسانی و کانی زایی با تمرکز مولیبدن در کانسار مس پورفیری سونگون    
١۶:٢۵ - ١۶:١۵   بردار پشتیبان بندی توده کانسار سرب و روی رباط خمین با استفاده از روش ماشین طبقھ رضا احمدی 

 

٨:٣٠ - ١٠:٣٠ساعت  - ١۴/٠٢/٩۶روز پنجشنبھ  -) زمین شناسی اقتصادی و معدن: ١کد( سالن عالمھ جعفری  
 عنوان مقالھ سخنران زمان

٨:۴٨:٣٠ - ٠ افزار  مدلسازی بلوک استخراجی مرکزی کانسار سرچشمھ با روش کریجینگ معمولی در نرم زھرا یکانی مطلق 
Micromine 

٨:۵۵ - ٨:۴۵ مطالعات کانی شناسی و دگرسانی سنگ ھای آندزیتی ناحیھ اکتشافی دوروجین جنوب غرب  مرضیھ شریفی 
 اردستان

٩:٠٠ - ٩:١٠ تعداد-شناسایی جوامع ژئوشیمیایی با استفاده از مدل فرکتال عیار مھرداد دویران   
(N-S فیض آباد  ١:١٠٠٠٠٠در ورقھ  (  

٩:٢۵ - ٩:١۵ تخت سلیمان ١:١٠٠٠٠٠برای مدل سازی کانی زایی طال در برگھ استفاده از روش فازی ترکیبی  رضا قزلباش   
٩:۴٩:٣٠ - ٠ زا در منطقھ چھارگنبد کرمان با استفاده از ھای مرتبط با فرآیندھای کانھیابی دگرسانیمکان سعید نظری 

ای استر تصاویر ماھواره  
٩:۵۵ - ٩:۴۵ سرچاوه، شرق بوکان، شمال غرب ایرانکانی شناسی و سنگ مادر  نھشتھ  التریتی  فروغ کاظمی   
١٠:٠٠ - ١٠:١٠  گزارش مقدماتی از اکتشاف اندیس معدنی پلی متال در شمال غرب ساوه  فریماه آیتی 

 



 

١١- ١٣ساعت -١۴/٠٢/٩۶روز پنج شنبھ  -) زمین شناسی اقتصادی و معدن: ١کد( عالمھ جعفری سالن  
 عنوان مقالھ سخنران زمان

١١ - ١١:١٠ محمودی احمد جابر  
 آباد

 ژئوشیمی عناصر اصلی، فرعی، و جزئی پھنھ ھای دگرسان منطقھ بن در ھنزا، استان  کرمان
 

١١:٢۵ -١١:١۵   تخمین ذخیره کانسار مس سونگون بھ کمک روش ھای  زمین آماری موسی محسنی 
١١:۴١١:٣٠- ٠   شرق زنجان روی گلیجھ، شمال -سرب -نگاری و توالی پاراژنزی کانسار مس ژئوشیمی، کانھ زھرا خدابنده لو 
١١:۵۵ -١١:۴۵   ذخیره ی بنتونیت علیار، شمال غرب ورزقان semبررسی کانی شناسی  الھام ارجمندی 

  )استان آذربایجان شرقی( 
١٢:٠٠- ١٢:١٠ سیماھای زمین شیمیایی عناصر نادر خاکی سامانھ دگرسانی سرکوه، جنوب رفسنجان، استان  بھمن باقری 

  کرمان
١٢:٢۵ -١٢:١۵  K-meansبررسی و مدل سازی رفتار عنصر مس نسبت بھ طال با استفاده از روش خوشھ بندی  مھرداد دویران 

  در محدوده فیض آباد 
١٢:۴١٢:٣٠- ٠   بررسی عوامل موثر درتعیین پراشنمای کانسارھا موسی محسنی 

 

)رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیزمین شناسی نفت، چینھ شناسی و فسیل شناسی، : ٢کد( سالن شھید چمران  
١١:٣٠ -١٣ساعت  -١٣/٠٢/٩۶روز چھارشنبھ   

 عنوان مقالھ سخنران زمان
١١:۴١١:٣٠ - ٠  باالبردننرخ بازیابی نفت بوسیلھ تزریق ھوا، بررسی تاثیرات تغییرات دما با زمان احمد ادیب 
١١:۵۵ -  ١١:۴۵  روح الھ حق زاده 

 
در  FMIو   FMSبا استفاده از الگ ھای تصویرگر بررسی شکستگیھای طبیعی سنگ مخزن

  میدان سراجھ
١٢:٠٠  - ١٢:١٠ با ) عجبشیر(ژئوشیمی عناصر اصلی ماسھ سنگ ھای قاعده سازند میال در مقطع تپیک دره سمیھ خداویردی زاده 

 نگرشی بر سنگ مادر ،شرایط ھوازدگی قدیمھ و جایگاه زمین ساخت
١٢:٢۵ - ١٢:١۵ -رخساره ھای میکروسکوپی، کانی شناسی و ژئوشیمی آھکھایکرتاسھ زیرین،سیالب ژیال رحمانی 

 بوکت،آذربایجان شرقی
١٢:۴١٢:٣٠ -  ٠  عارفھ مھرابی  

 رشنو
مطالعھ موردی بررسی رابطھ : نگرشی ویژه بر  کنترل تکتونیک و ویژگی ھای ژئوشیمیایی

بنگستان میدان اھوازتغییرات غلظت نیکل و پدیده ھای ساختمانی موجود در مخزن   
١٢:۵۵ -  ١٢:۴۵ شبیھ سازی عددی و دوبعدی مچالگی لولھ جداری ناشی از خزش نمک در یکی از چا ه ھای  سھیال ھدایتی خواه 

 میدان نفتی مارون 
 

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

 عنوان مقالھ سخنران زمان
١۴:۴١ - ٠۴:٣٠ محمد رضا کبریایی  

 زاده
البرز در اردوویسین بر اساس بازوپایان یدیرین جغرافیا  

 
١۴:۵۵ -١۴:۴۵  چینھ نگاری شیمیایی رسوبات سازند دلیچای در برش یلکلو، شمال غرب شاھین دژ جعفر شاھدی کندرود 

 
١۵:١ - ١٠۵:٠٠  ھای سازند قم در جنوب ماکواز نھشتھ) porcupine pufferfish(دندان یک خارپشت ماھی  خدیجھ رزم دیده 

 
١۵:٢۵ - ١۵:١۵  مطالعھ سنگ چینھ نگاری و ریز رخساره ھای سازند تیز کوه در برش جاده معدن جنوب نوشھر ندا الیاسی 

 
١۵:۴١ - ٠۵:٣٠  درچینھ شناسي توالیھاي دریایي پرمین شمال غرب ایرانBiseriamminidaeجایگاه روزنبران   رحیم شعبانیان 

 
١۵:۵۵ -  ١۵:۴۵ پالینوستراتیگرافی سازند کشف رود در برش چینھ شناسی کارغش، جنوب شرق مشھد، شرق  سیما قمری 

 کپھ داغ
 



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

 عنوان مقالھ سخنران زمان
٨:۴٨:٣٠ - ٠  فاطمھ حسینی پور 

 
 تحلیل رخساره ھا و محیط رسوبی نھشتھ ھای کرتاسھ زیرین در نواحی شمال شرق راین

٨:۵۵ - ٨:۴۵ )جنوب ارومیھ(سیلوانا  ریزرخساره ھا و محیط ھای رسوبی سازند قم در شرق شیرزاد احمدی   
٩:٠٠ - ٩:١٠  نوشین عبدالھی 

 
 تحلیل ریز رخساره ھا و محیط رسوب گذاری سازند قم در برش جلبر در جنوب شرق ارومیھ

٩:٢۵ - ٩:١۵  تھمینھ نوبخت 
 

 بررسی ریز رخساره ھا و محیط رسوبگذاری رسوبات پرمین در جنوب غرب ارومیھ

٩:۴٩:٣٠ - ٠  چینھ نگاری شیمیایی در مرز بین سازندھای دلیچای و الر  در شمال غرب شاھین دژ جاوید مناجاتی ملکی 
٩:۵۵ - ٩:۴۵ بران شناور در سازند سورگاه، تاقدیس  دیرینھ بوم شناسی تورونین تا سانتونین بر اساس روزن مھدی رازیانی 

)جنوب ایالم(نخجیر  شاه  
 

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

 عنوان مقالھ سخنران زمان
١١ - ١١:١٠ حوضھ لرستان, ریز زیست چینھ نگاری و تعیین عمق دیرینھ سازند ایالم در تاقدیس خرم آباد سپیده کمالوند   

 
١١:٢۵ -١١:١۵  فاطمھ حسینی پور 

 
)شمال شرق کرمان(نگاری زیستی نھشتھ ھای کرتاسھ در برش کوه نو چینھ   

 
١١:۴١١:٣٠- ٠ پورسارا حسین   مطالعھ پتروگرافی، کانی شناسی و ژئوشیمی نھشتھ ھای سازند زیوه،روستای زیوه، استان  

 اردبیل 
١١:۵۵ -١١:۴۵  اثرفسیل ھای دریای کرتاسھ باالیی در شمال تبریز، ایران حسین تقی زاده 
١٢:٠٠- ١٢:١٠ شمال غرب ایران) برش دره دیز(بررسی فرایندھای دیاژنزی توالی پرمین  داود کرمی   

 

، سنجش آب شناسی، زلزلھ شناسی و ژئوفیزیک، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، زمین شناسی مھندسی: ٣کد ( ٢٠۴ کالس
١١:٣٠ -١٣ساعت  -١٣/٠٢/٩۶روز چھارشنبھ )از دور  

مقالھ عنوان سخنران زمان  
١١:۴١١:٣٠ - ٠  غرب ایران-ساخت منطقھ کرمانشاهزمینخیزی و لرزهبررسی مدل لرزه نادره عامریان 

  
١١:۵۵ -  ١١:۴۵ سیامند فتحی  

 بایزیدآباد
 اکتشافات ژئوفیزیکی طال در محدوده معدن طالی زرشوران

  
١٢:٠٠  - ١٢:١٠   آباد خمینحسین اکتشافی کانسار سرب و روی ھای ژئوفیزیکی مدلسازی وارون ھموار داده رضا احمدی 
١٢:٢۵ - ١٢:١۵ استفاده از روش دورسنجی در بررسی سامانھ گسلی سلطانیھ و ترسیم خطواره ھای آن  ھادی آقایاری 

  درجنوب و جنوب شرق زنجان
١٢:۴١٢:٣٠ -  ٠ سیده مرضیھ  

 حسینی
 )خاوریالبرز (فوالدمحلھ -معرفی فروافتادگی میان کوھستانی آستانھ

  
١٢:۵۵ -  ١٢:۴۵  شمال ایران -ساخت منطقھ لنگرود زمین خیزی و لرزه بررسی مدل لرزه ماریھ صادقی 

  
 

، سنجش آب شناسی، زلزلھ شناسی و ژئوفیزیک، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، زمین شناسی مھندسی: ٣کد ( ٢٠۴ کالس
١۴:٣٠- ١۶:٣٠ساعت  - ١٣/٠٢/٩۶/ روز چھارشنبھ)از دور  

 عنوان مقالھ سخنران زمان
١۴:۴١ - ٠۴:٣٠ دشت بیجار، : مطالعھ موردی(برتغییرات سطح ایستابی ) ھواشناسی(ارزیابی اثرات خشکسالی ھمایون مقیمی 

  )استان کردستان
١۴:۵۵ -١۴:۴۵ میر حامد میرلوی   سنجش از بررسی ساختارھای شکنا درمیدان نفتی بی بی حکیمھ  با استفاده از تکنیک ھای 



  دور و تاثیرتنش نو زمین ساختی موسوی
١۵:١ - ١٠۵:٠٠ شمال (پراکندگی و تقسیم شدگی جابجایی ھای برشی بر روی گسلھای پویای ناحیھ آذربایجان  محمد فریدی 

  ) باختری ایران
١۵:٢۵ - ١۵:١۵ ین مرتبط با زون ارائھ مدل تکتونیکی در ژنز پلوتوولکانیک ھاو افیولیت ھا وآمیزه ھای رنگ علی محمدی نیا 

  بافت -نایین -ارومیھ دختر در حد فاصل کاشان 
١۵:۴١ - ٠۵:٣٠   بررسی نمودار پروانھ ای  فراوانی لکھ ھای خورشیدی  و تاثیرات لرزه  ای آن بر کره زمین مھدی ثامنی 
١۵:۵۵ -  ١۵:۴۵ سعید آقاجانی  

 عیسی لو
 شاھکوه -مطالعھ نو زمین ساخت و مورفوتکتونیک ناحیھ ابر 

  
 

، سنجش آب شناسی، زلزلھ شناسی و ژئوفیزیک، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، زمین شناسی مھندسی: ٣کد ( ٢٠۴ کالس
٨:٣٠ - ١٠:٣٠ساعت  - ١۴/٠٢/٩۶روز پنجشنبھ )از دور  

 عنوان مقالھ سخنران زمان
٨:۴٨:٣٠ - ٠ انتقال آب پیرانشھر بھ دشت نقده ھای قطعھ خروجی  تونل بررسی پتانسیل لھیدگی سنگ وحید پاشاپور   

 
٨:۵۵ - ٨:۴۵ استفاده از آزمایش پانج در پیش بینی مقاومت فشاری و کششی منتخبی از سنگھای آذرین  محمد زرین شجاع 

 استان ھمدان
٩:٠٠ - ٩:١٠   SPTبررسی پتانسیل روانگرایی پی آبرفتی سد کوچری بر اساس ضربات  رضا مطلبی فر 
٩:٢۵ - ٩:١۵ صفایی پور فاطمھ   پھنھ بندی خطرزمین لغزش محدوده روستای برنجوین مینودشت 
٩:۴٩:٣٠ - ٠  انسیھ کیالھا 

 
  درشناسایی و تفکیک دگرسانی در محدوده معدنی نیکویھETMکاربرد تصاویر سنجنده 

٩:۵۵ - ٩:۴۵ الھام محمدحسینی  
 بیالنکوھی

استفاده از  تکنیک ھای دورسنجیتحلیل خطواره ھای تکتونیکی محدوده سد سلمان فارسی با   
 

١٠:٠٠ - ١٠:١٠ آخوندی سولماز   در تشخیص رخساره ھای رسوبی و محتوای کانیایی )  etm( کاربرد تصاویر ماھواره ای  
  )استان قزوین( رودخانھ آوج 

 

، سنجش آب شناسی، زلزلھ شناسی و ژئوفیزیک، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، زمین شناسی مھندسی: ٣کد ( ٢٠۴ کالس
١١-١٣ساعت -١۴/٠٢/٩۶روز پنج شنبھ )از دور  

 

 عنوان مقالھ سخنران زمان
١١ - ١١:١٠ ھای ھیدروترمال در شمال گسل درونھ،  جھت شناسایی آلتراسیون ASTERاستفاده از تصاویر  مھرداد دویران 

  آباد فیض ١:١٠٠٠٠٠ورقھ 
١١:٢۵ -١١:١۵ سازی  جھت ذخیره ASTERغربی ساوه با استفاده از سنجنده  بارزسازی گنبدھای نمکی جنوب رضا سعیدیان 

  گاز طبیعی
١١:۴١١:٣٠- ٠ در منطقھ  ASTERو + ETMبارزسازی کانھ زایی آھن با استفاده از تصاویر ماھواره ای  زھرا بنیادی 

  ھنشک، استان فارس
١١:۵۵ -١١:۴۵ ھای ھیدروترمالی در ورقھ ی  ی استر در بھ نقشھ درآوردن آلتراسیون بررسی توانایی سنجنده سعید قاسم زاده 

 بافت 
١٢:٠٠- ١٢:١٠ یعقوبی رویا   در تشخیص رخساره ھای رسوبی و محتوای کانیایی آبرفت   ETMکاربرد تصاویر ماھواره ای  

  )استان قزوین(ھای خررود 
١٢:٢۵ -١٢:١۵   تشخیص وتفکیک رخساره ھای اکسیدی احیایی منطقھ دچان با استفاده از روش دور سنجی زھرا تقی زاده 

١٢:۴٠ -
١٢:٣٠ 

 مصطفی عالی نژاد
 

سفید با استفاده از شھرستان پل ١:١٠٠٠٠٠روی و فلورین در ورقھ یابی سرب، پتانسیل
  GISتلفیق در 

 

 

 



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

١۴:٣٠ -١۶:٣٠ساعت  -١٣/٠٢/٩۶روز چھارشنبھ   
 عنوان مقالھ سخنران زمان

١۴:۴١ - ٠۴:٣٠ در منطقھ  زاغھ، ) پرمین باالیی(ھای کربناتی سازند روتھ ¬منشاء النتانیدھا در سنگ سرگل رحیمی 
 دیواندره، استان کردستان

١۴:۵۵ -١۴:۴۵ میکروگرانوالر آمفیبول برای تعیین منشأ انکالوھای ) REE(کاربرد ترکیب عناصر نادر خاکی  علی مظھری 
  در توده ھای نفوذی شمال بلوک لوت) MME(مافیک 

١۵:١ - ١٠۵:٠٠  )خارتوران،شاھرود،غرب احمدآبادجنوب(دّره  ھای گابرویی تاریک سنگ  پتروژنز و شیمی کانی فضیلت یوسفی 
 

١۵:٢۵ - ١۵:١۵ رخداد ماگمایی مھم در البرزشاھد یک : ماگماتیسم بازالتی کرتاسھ پسین در جنوب الھیجان راضیھ مرادی   
 

١۵:۴١ - ٠۵:٣٠ علی اکبر بھاری  
 فر

کردیریت در میگماتیت ھای منطقھ ھمدان-تعادالت فازی در ھمرشدی ھای اسپینل  

١۵:۵۵ -  ١۵:۴۵ محبوبھ جمشیدی  
 بدر

  )جنوب غرب اردستان(ھای ولکانیکی دوروجین  بررسی شیمی کانی تورمالین در سنگ

١۶:١ - ١٠۶:٠٠ بدرزاده زھرا   
 

-سنندج(شرایط دما و فشار تشکیل کانی کلینوپیروکسن در سنگ ھای بازیک منطقھ متاع 
)سیرجان جنوبی  

١۶:٢۵ - ١۶:١۵ رھیافتی برماگماتیسم زون ارسباران: ولکانیسم آداکیتی ائوسن منطقھ ھریس  نصیبھ نعمتی   
 

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

٨:٣٠ -١٠:٣٠ساعت  -١۴/٠٢/٩۶روز پنجشنبھ  
 عنوان مقالھ سخنران زمان

٨:۴٨:٣٠ - ٠  مرضیھ فروزنده  
 مھر

اطراف، شمالھای ژئوتوریسم و ژئوپارک در شھرستان سردشت و مناطق بررسی پتانسیل
  غرب ایران

٨:۵۵ - ٨:۴۵ مکانیابی محل دفن پسماند جامد شھری، شھر سلماس با استفاده از روش  تحلیل سلسلھ  حمید شھین فر 
  مراتبی

٩:٠٠ - ٩:١٠   ارزیابی آلودگی خاك بھ فلزات سنگین در منطقھ  افیولیتی بزجانی ،غرب فریمان جواد زابلی مقدم 
٩:٢۵ - ٩:١۵ اسماعیلیعلیرضا     یابی لندفیل برای شھرستان ملکان ¬وزن دھی معیارھای مؤثر در مکان 
٩:۴٩:٣٠ - ٠ ارزیابی زمین شیمی زیست محیطی فلزات سنگین مس، سرب، روی و آھن در نمونھ ھای  فردین ساعدی 

  آبزیرزمینی شھرھای مرند، یامچی، کشکسرای و زنوز 
٩:۵۵ - ٩:۴۵   افقی شھر یزد و پیآمدھای آن بر محیط زیست شھریتوسعھ  سید ابوالفضل کشفی 

 

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

١١- ١٣ساعت -١۴/٠٢/٩۶روز پنج شنبھ   
 عنوان مقالھ سخنران زمان

١١ - ١١:١٠   ارزیابی تاثیر ھوازدگی واحد ھای سنگی بر آلودگی عناصر سنگین در رسوبات منطقھ فرومد مجید اطاری  
١١:٢۵ -١١:١۵ روستاھای (بررسی کیفی آب ھای زیرزمینی دشت کھریز واقع در شمال غربی دریاچھ ارومیھ  دکتر لیال مصیبی 

زیست محیطی تغییرات ھیدروژئوشیمیایی آب و تاثیرات ) حمامالر، کھریز، جبل کندی و گل تپھ
  ھا

١١:۴١١:٣٠- ٠ بررسی نقش ھوازدگی در افزایش غلظت فلزات سنگین در رسوبات محدوده کوه شتران،  مجید اطاری 
  گناباد ١:١٠٠٠٠٠شرق ورقھ 

١١:۵۵ -١١:۴۵  قیکانی شناسی و ژئوشیمی ریزگردھای اطراف دریاچھ ارومیھ،استان آذربایجان شر جعفر شریفی 
  

 


