
 

   72:00-71:00ساعت  32/8/7231چهارشنبه  -سالن اجتماعاتارائه مقاالت پذیرش شده در 

 چینه شناسی و فسیل شناسی: موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 31:22-31:02 فاطمه واعظ جوادی معرفی پالینومورف های سازند هجدک منطقه چاه رخنه و تعیین اندکس مشابهت آن در بلوک طبس

 31:02-31:42 پیمان رجبی زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری سازند آسماری در منطقه شوراب جنوب خرم آباد

 31:42-34:22 مهناز السادات امیر شاه کرمی ARCGISتجزیه و تحلیل پراکندگی جغرافیایی مدل رسوبی سازند آسماری در نرم افزار 

 34:22-34:02 مریم منانی بر اساس فرامینیفرها(  شمال شرق اصفهان)دنبی زیست چینه نگاری سازند نایبند درمنطقه 

 34:02-34:42 رحیم شعبانیان تغییرات جامعه فوزولینیدی در دوسوی مرز انقراض پرمین میانی در شمال باختری ایران

 34:42-30:22 مهدی بادپا حوضه ایران مرکزی( نامورین)پالئوبیوژئوگرافی مرجانهای کربنیفر پسین 

 30:22-30:12 ************* پذیرایی و استراحت
 

 71:20-71:20ساعت  32/8/7231چهارشنبه  -ارائه مقاالت پذیرش شده در سالن اجتماعات

 و ژئوتکنیک زمین شناسی مهندسی: موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 30:12-30:02 شکوفه جمشیدوند منطقه بروجرد با استفاده از آزمایش برزیلیهای  مطالعه رفتار مقاومتی و الگوهای گسیختگی اسلیت

 30:02-31:32 کشاورز بخشایشمحمد  بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مقاومتی مابین سطوح فوالدی و آرژیلیت

 31:32-31:12 شهریار صادقی کردستان عراق -بررسی  مخاطره زمین لغزش و مسائل پایداری در ساختگاه سد باسره 

 31:12-16:50 عرفان صادقی سایت آپرون فرودگاه مشهد: مطالعه موردی  CBRو  DCPارزیابی مقاومت و تراکم خاک در اعماق مختلف با استفاده از نتایج آزمایش های 

 16:50-17:10 مهدی ترابی کاوه کاربرد منطق فازی در تعیین درجه شکنندگی شیل

 17:10-17:30 زهرا یزدانی نوری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی در دشت نیشابوربندی خطر فرونشست زمین  پهنه
 

 



 

   72:00-71:00ساعت  32/8/7231چهارشنبه  -7ارائه مقاالت پذیرش شده در پنل تخصصی 

  پترولوژی، سنگ شناسی و کانی شناسی: موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 31:22-31:02 علی اکبر بهاری فر سنگ های کرندوم دار در منطقه بروجردکانی شناسی و پتروژنز 

 31:02-31:42 سید ضیا حسینی (غرب رفسنجان)پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای بازالتی  و آندزیتی  چشمه خضر پلنگی  

 31:42-34:22 زهرا حیدری فطرت پتروژنز ماگماتیسم کرتاسه در شمال غرب اصفهان، کمان ماگمایی ارومیه دختر

 34:22-34:02 هادی یگانه فر بررسی سازوکار جایگیری توده گرانیتوئیدی کاسوا و نویس در شمال شرق تفرش

 34:42-30:22 علی محمد رمضانی (شرق افغانستان)گرانیتوئیدی هزاره بغل شمال غرب کابل   فشارسنجی و ارزیابی شرایط تبلور و جایگزینی توده-دما

   

 30:22-30:12 ************* استراحتپذیرایی و 
 

 71:20-71:20ساعت  32/8/7231چهارشنبه  -7ارائه مقاالت پذیرش شده در پنل تخصصی

 زمین شناسی اقتصادی و اکتشاف منابع معدنی : موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 30:12-30:02 پیمان افضل (ایران مرکزی)تفتهای ژئوالکتریکی با روش فرکتالی در کانسار دره زنجیر  مدلسازی داده

 30:02-31:32 اصغرزاده اصلحیدر  ژنز و اکتشاف ذخیره رهیافتی برای(: غرب کرمان¬جنوب)بندی فلزی و عنصری در کانسار مس زاغدره منطقه

 31:32-31:12 جهانگیریارفاطمه  مطالعه لیتوژئوشیمیایی طال در منطقه میاردان بستان آباد، آذربایجان شرقی، ایران

 31:12-16:50 ولیخانیپوریا  کانی شناسی، ساخت، بافت و کنترل کننده های کانه زایی در کانسار مس تنکاشکن، منطقه رمشک، جنوب شرق کرمان 

 16:50-17:10 نژادحسنسیما  مطالعات کانی شناسی و زمین شیمیایی سنگ میزبان و کانسنگ کانسار منگنز دهنج جنوب شرق زنجان 

 17:10-17:30 افسون دستور (در محدوده کانسارهای  سونگون، هفت چشمه وکیقال)درشمال غرب ایران  LANDSATهای مس پورفیری با استفاده از  تصاویر ماهواره ای  مطالعه دگرسانی سیستم
 

 



 

   72:00-71:00ساعت  32/8/7231چهارشنبه  -3ارائه مقاالت پذیرش شده در پنل تخصصی 

 زمین شناسی اقتصادی و اکتشاف منابع معدنی : موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 31:22-31:02 سیدرضا مهرنیا (استان قزوین)ردیابی هندسی عناصر  تیپومورفیک در آثار طالی منطقه رامند 

 31:02-31:42 کمال دانا غربی استان آذربایجان -شمال اشنویه -بررسی ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در کانسار مس آغبالغ 

 31:42-34:22 پزشکی قره چهفرزانه  ای آتشفشانزاد نوع کوروکو در کمربند ماگمایی شمال ایران مرکزی زایی سولفید توده نمونه ای از کانه: پایه ونکان سمنان فلزات-کانسار باریت

 34:22-34:02 علیمحمدینگار  بررسی تکتنوماگماتیسم کانسار مس مانتو شریف آباد بردسکن

 34:02-34:42 جبلیش در کانسار مس تیپ مانتو کوشک بهرام، شمال شرق ساوه(  IP/RS)های ژئوفیزیک زمینی به روش مقاومت ویژه و پالریزاسیون القایی  اکتشاف و  پردازش داده

 34:42-30:22 افسون دستور (در محدوده کانسارهای  سونگون، هفت چشمه وکیقال)درشمال غرب ایران  ASTERهای مس پورفیری با استفاده از  تصاویر ماهواره ای  مطالعه دگرسانی سیستم

 30:22-30:12 ************* پذیرایی و استراحت
 

 71:20-71:20ساعت  32/8/7231چهارشنبه  - 3ارائه مقاالت پذیرش شده در پنل تخصصی

 زلزله شناسیژئوفیزیک و : موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 30:12-30:02 سارا تقوی تعیین پارامترهای لرزه ای زمینلرزه های ایران به کمک نظریه شبکه

 30:02-31:32 سارا نصری های منطقه سنجی هوابرد شرق ایرانشهر جهت تعیین گسل های مغناطیس مدلسازی وارون دوبعدی داده

 31:32-31:12 مهدی زارع با مرور دستاوردهای مطالعات زلزله ازگله 12/80/2931خیزی ایران یک سال پس از زلزله ارزیابی لرزه

 31:12-16:50 پارسا غالمعلئی در گستره ایران با استفاده از تداخل سنجی نوفه های لرزه ای محیطی ScSو  PcPشناسایی فازهای 

 16:50-17:10 حنانه محمد جعفر (Mw=  0/7مویسن  1821آوریل  21لرزه  زمین: مطالعه موردی)ها  لرزه ارزیابی تغییرپذیری محتوای الکترون یونسفری بیش از رخداد زمین

 17:10-17:30 کولیوندفهیمه  سازی واریوگرام ی زاگرس با استفاده از روش مدل بررسی تغییرات عمقی و جهتی توزیع لرزه خیزی در ناحیه
 

 



 

   72:00-71:00ساعت  32/8/7231چهارشنبه  -2ارائه مقاالت پذیرش شده در پنل تخصصی 

 و زمین ساخت زمین شناسی ساختاری: موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 31:22-31:02 نگار تیرانداز ارتباط فاصله درزه ها با گسل ها در محدوده معدن گرانیت دیوچال کالردشت 

 31:02-31:42 امیر همتیان تعیین جایگاه زمین ساختی و حوضه رسوبی توربیدایت های ائوسن نصرت آباد ، جنوب شرق ایران

 31:42-34:22 اسالم توکلیان تاثیر سازند گچساران بر جابجایی محور چینها در امتداد گسل پیشانی زاگرس، فروبار دزفول جنوبی

 34:22-34:02 حسین زنگنه ، با بهره مندی از نشانگرهای لرزه ای؛ ردیابی مورچه وار  و شیب نماA-میدان نفتی سیری تحلیل شبکه شکستگی های

 34:02-34:42 شکوفه شهابی پاسخ مغناطیسی گسل معکوس زاگرس در شرق حاجی آباد 

 34:42-30:22 زهرا سودمند زمان، گستره کوه سرهنگی، شمال باختر بلوک لوت ارزیابی مقدماتی از تنش بیشینه برشی و نرخ کرنش حاکم بر برش گرانیت میلونیتی ده

 30:22-30:12 ************* پذیرایی و استراحت
 

 71:20-71:20ساعت  32/8/7231چهارشنبه  -2ارائه مقاالت پذیرش شده در پنل تخصصی

 پترولوژی، سنگ شناسی و کانی شناسی: موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 30:12-30:02 علی اکبر بهاری فر  ژدریت در میگماتیت های منطقه سرابی همدان  –کردیریت  –نقش ترکیب شیمیایی کل سنگ و ترکیب کل موثر در توسعه همرشدی های اسپینل 

 30:02-31:32 سید علی مظهری  و پتروژنز انواع گرانیتوئیدهای شمال بردسکن، شمال شرقی ایران  Nd-Sr،  ترکیب ایزوتوپهای U-Pbسن سنجی 

 31:32-31:12 محمد فدائیان مطالعه محیط تکتونوماگمایی سنگ های آذرین شمال مشکین شهر، استان اردبیل 

 31:12-16:50 سیده راضیه جعفری مطالعه دگرگونی پسرونده در سنگ های میگماتیتی منطقه همدان

 16:50-17:10 قادری رهنانیقانی (شمال غرب انارک، شمال شرق استان اصفهان)جنوب غرب منطقه سرخ شاد پتروگرافی و شیمی کانی سنگ های ولکانیک ائوسن 

   

 



 

 72:00-71:00ساعت  32/8/7231چهارشنبه  -4ارائه مقاالت پذیرش شده در پنل تخصصی قی

 آب شناسی و آبهای زیرزمینی: موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 31:22-31:02 هاشم حسینی WQIپهنه بندی کیفی آب مخازن چاه نیمه استان سیستان و بلوچستان با استفاده شاخص  

 31:02-31:42 نرگس نبی زاده چمازکتی بررسی الگوی جریان آب زیرزمینی در آبخوان مرزی سرخس با استفاده از مدل عددی

 31:42-34:22 فالح پور طزنجیمرتضی   اردکان در فصول مختلف -مطالعه تغییرات منابع آبی و اقلیمی دشت یزد

 34:22-34:02 مهدی میری هیدروژئوشیمیایی-های تولیدی؛ مسئله شماره یک میدان گازی خانگیران، ایزوتوپی  چالش شوری آب

 34:02-34:42 یاسمین وکیلی تحلیل سری زمانی کیفیت آب رودخانه مند و بررسی عوامل مؤثر بر آن

 34:42-30:22 محمدی مقدسیوسف  مطالعه ی پارامترهای لیتولوژیکی و هیدرودینامیکی آبخوان میاندوآب با استفاده از الگ های چاه نگاری و عملیات پمپاژ

 30:22-30:12 ************* پذیرایی و استراحت
 

 71:20-71:20ساعت  32/8/7231چهارشنبه  -4ارائه مقاالت پذیرش شده در پنل تخصصی

 و زمین شناسی نفت رسوب شناسی و سنگ رسوبی: موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 30:12-30:02 جعفر شریفی ژئوشیمی و کانی شناسی رسوبات نمکی دشت تبریز جنوب حوضه دریاچه ارومیه، منطقه گوگان

 30:02-31:32 سید رضا مهرنیا (شمال غرب ایران)حوضه رسوبی دچان احیایی -ژئومیکروبیولوژی باکتری های مغناطیسی در محیط های اکسیدی

 31:32-31:12 مسعود شریفی زاده بررسی تاثیر تغییرات دیاژنزی بر روی خصوصیات مخزنی سازند عرب در میدان رشادت

 31:12-16:50 محمدی مقدسیوسف  فرآیندهای دیاژنزی و ژئوشیمی عناصر فرعی سازند روته در برش شمال مهاباد، شمال غرب ایران

 16:50-17:10 روح اله حق زاده تخمین شیب ساختار الیه بندی در میدان سراجه قم

 17:10-17:30 محمد مهدی فرهپور ای لوت  های ماسه بررسی جایگاه تکتونیکی حوضه رسوبی تپه

 

 



 

 8:20-70:20ساعت  34/8/7231پنج شنبه  -ارائه مقاالت پذیرش شده در سالن اجتماعات

 زمین شناسی ساختاری و تکتونیک: موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 8:12-8:02 فیروزه شواخی زواره الگوی ساختاری منطقه جنوب نطنز، شاهدی از برهم کنش سامانه گسلی زفره و راندگیهای قدیمیتر

 8:02-9:32 مهناز ندایی GPSورزقان بر اساس  مطالعه تطبیقی داده های لرزه ای و -الگوی لرزه زمین ساختی زلزله اهر

 9:32-9:12 شهریار صادقی رانده زاگرس-کاربرد  مدلسازی فیزیکی در بررسی نقش حوضه نمکی هرمز در تکوین ساختاری کمربند چین خورده

 9:12-9:02 یاسمین ابراهیمی (شمال کرمان)مایل راستگرد در منطقه بازرگان، جنوب بلوک طبس دگرشکلی ناشی از ترافشارش 

 9:02-32:32 محمد امیر علیمی (خاور ایران)ای بیرجند  ها در تاقدیس لرزه سنجی آبراهه ساخت فعال پنهان به روش تراکم ینتحلیل زم

 32:32-32:12 دکتر خلیل سرکاری نژاد در پیش بوم چین خورده زاگرسواکاوی جنبش شناختی شارش کانالی گنبد نمکی کرموستج 

 32:12-33:22 ************* پذیرایی و استراحت
 

 8:20-70:20ساعت  34/8/7231پنج شنبه  -7ارائه مقاالت پذیرش شده در پنل تخصصی 

 چینه شناسی و فسیل شناسی: موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 8:12-8:02 ناهید خداشناس زیست چینه نگاری سازند بغمشاه برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش خروان، شمال طبس 

 8:02-9:32 آزاده بردبار (برش ریزو)زیست چینه نگاری گذر سازندهای پرورده و بغمشاه بر مبنای نانو فسیل های آهکی در حاشیه باختری طبس

 9:32-9:12 طیبه احمدی ابراهیم آبادی های فلیش ائوسن رفسنجان های نهشته ایکنوفسیلمطالعه سیستماتیک 

 9:12-9:02 فائزه امیری بررسی نوسانات سطح آب درطی نهشته شدن سازند گورپی  بر اساس فرامینیفرها در برش بیشه دراز ،جنوب استان ایالم

 9:02-32:32 محمد گودرزی نهای میدان نفتی مارو پایینی سازند آسماری در یکی از چاهنگاری بخش باالیی سازند پابده و بخش  زیست چینه

 32:32-32:12 اکرم مهدیزاده بررسی ماکروفسیلهای گیاهی ژوراسیک میانی منطقه بهاباد، بررسی فراوانی نسبی و مقایسه با سایر فلوریزونهای ایران

 32:12-33:22 ************* پذیرایی و استراحت



 

 8:20-70:20ساعت  34/8/7231پنج شنبه  -3ارائه مقاالت پذیرش شده در پنل تخصصی 

 پترولوژی، سنگ شناسی و کانی شناسی: موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 8:12-8:02 مهدی حسینی در برش خوش ییالق، البرز شرقی ( میانی -دونین زیرین )های سازند پادها  پتروگرافی و خاستگاه ماسه سنگ

 8:02-9:32 محبوبه بهرامی ژئوشیمی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی قره چر در جنوب غرب سقز

 9:32-9:12 محمد فدائیان مطالعه فرآیند های موثر بر تغییر و تحوالت ماگمایی سنگهای آذرین شمال مشکین شهر، استان اردبیل 

 9:12-9:02 هادی یگانه فر بررسی ژئودینامیکی دایکهای آداکیتی در ناحیه تفرش

 9:02-32:32 آقائی قوجهحدیثه  (خراسان جنوبی)بررسی ساختارهای میکروسکوپی، ژئوشیمی و علل تنوع رنگ در عقیق های جنوب فردوس 

  32:12-32:32 

 32:12-33:22 ************* پذیرایی و استراحت
 

 8:20-70:20ساعت  34/8/7231پنج شنبه  -2ارائه مقاالت پذیرش شده در پنل تخصصی  

 ژئوفیزیک: موضوع

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 8:12-8:02 سید ناصر هاشمی داده کاوی مکانی توزیع رومرکز زلزله ها در ناحیه زاگرس با استفاده از روش تابع تخمین تراکم کرنل

 8:02-9:32 حنیفی زهرا در اثر کاهش آب دریاچه ارومیه bبررسی تغییرات ضریب لرزه خیزی 

 9:32-9:12 نسرین رشیدی پردازش نگار تشدید مغناطیسی هسته ای در یکی از میادین نفتی غرب کشور

 9:12-9:02 مجید مینا عراقی شناسایی گسل تلخاب در فرونشست میقان اراک با استفاده از روش ژئوالکتریک

 32:12-33:22 ************* پذیرایی و استراحت
 

 



 

 8:20-70:20ساعت  34/8/7231پنج شنبه  -4مقاالت پذیرش شده در پنل تخصصیارائه 

 و چینه شناسی ، زمین گردشگریزیست محیطی: موضوع 

 

 زمان ارائه دهنده مقاله عنوان
 8:12-8:02 جواد قانعی اردکانی های شهرستان اشکذر ارزیابی اثرات زیست محیطی استفاده از کودهای شیمیایی در گلخانه

 8:02-9:32 جعفرآذری خزینه استفاده از مواد پالستیکی در تولید سنگ مصنوعی به منظور کاهش آالینده های محیطی

 9:32-9:12 محمد نیک بین بررسی ریزرخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در یکی از چاه های میادین گازی زاگرس جنوبی

 9:12-9:02 شیوا شاکر جهرمی آسماری در ناحیه مله گاله، جنوب باختری شیرازرخساره های زیستی و محیط رسوبی سازند 

 9:02-32:32 وصال شیبانی بررسی جاذبه های زمین گردشگری پِیکوه در جنوب شرق ژئوپارک طبس

   

 32:12-33:22 ************* پذیرایی و استراحت
 

 

 

 دکتر روح اله ندری  -دکتر سید جواد مقدسی : تهیه و تنظیم
 


