
 
 باسمه تعالی

 

 

 برنامه زمانبندی یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
 (جنب جایگاه سوخت طالییکمربندی اراک ،  5کیلومتر  ،(ع)بزرگراه امام علی )هتل شاهد قم  – 7231آبان ماه  32و  32چهارشنبه و پنج شنبه مورخ  

 

 هتل شاهد قم سالن اجتماعات 32/8/7231مراسم افتتاحیه چهارشنبه 

 زمان اجرا عنوان
 0199-01:9 آقای دکتر مهدی کلهر تالوت آیاتی چند از کالم وحی

 01:9-01:9 ***************** اجرای سرود جمهوری اسالمی ایران

 01:9-01:9 مهدی صفریآقای دکتر توسط مجری مقدمه و اعالم برنامه ها

 01:9-01:9 آقای دکتر محمدعلی حسینی خیر مقدم ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان قم

 01:9-0199 (دبیر علمی همایش) دکتر سید جواد مقدسیآقای  ارائه گزارش از روند داوری و پذیرش مقاالت و آثار ارسالی به دبیرخانه همایش

 0199-91:9: (زمین شناسی ایران انجمن رییس) آقای دکتر منصور قربانی ارائه گزارشی از اهداف و برنامه ها و فعالیت های انجمن زمین شناسی ایران

 91:9:-91:9: (ایرانریاست محترم خانه معدن )بهرامن محمد رضا آقای مهندس  سخنرانی مهمان ویژه

 91:9: -199:: **************** استراحتپذیرایی و 

 سخنرانی تخصصی کلیدی

 (با موضوعیت آب های ژرف)

 محمدرضا ناصریدکتر 

 ( استاد تمام گروه آب شناسی دانشگاه شهید بهشتی)

::119- ::199 

  سخنرانی تخصصی کلیدی

 (با موضوعیت لرزه خیزی و زلزله)

 زارعدکتر مهدی 
 (گروه زلزله شناسی مهندسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسیتمام استاد )

::1:9-::119 

 1:9:: -199:: **************** اذان ظهر و اقامه نماز و صرف ناهار

 

 

 



 
 

 سالن اجتماعات هتل شاهد قم 43/8/7231 پنج  شنبه اختتامیهمراسم 

 زمان اجرا عنوان
 199::-19:: آقای دکتر مهدی کلهر کالم وحیتالوت آیاتی چند از 

 19::-1:9:: ***************** اجرای سرود جمهوری اسالمی ایران

 1:9::-119:: مهدی صفریآقای دکتر توسط مجری مقدمه و اعالم برنامه ها

 سخنرانی تخصصی کلیدی
 (نفتبا موضوعیت جایگاه انجمن های علمی در توسعه فناوری بخش باالدستی صنعت )

 مهندس ابراهیم علوی طالقانی

 ( مدیر کل پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران)

::1:9-::119 

 سخنرانی تخصصی کلیدی 
 (با موضوعیت مطالعات چینه شناسی و فسیل شناسی سازند قم)

 جهانبخش دانشیاندکتر 
 (چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه خوارزمیگروه  دانشیار)

:1199-::1:9 

   09-09تجلیل و تقدیر از برترین های علوم زمین کشور در سال تحصیلی 

   دانشجویان برتر مقاطع ارشد و دکتری

   پزوهشگر برتر

   کتاب برتر در حوزه تالیف و ترجمه

   پیشکسوت برتر

   عکس برتر

  **************** اذان ظهر و اقامه نماز و صرف ناهار

 

 

 

 

 


