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 لیست مقاالت پذیرش شده به صورت سخنرانی

 

 عنوان سخنرانی سخنران

 تبریز قطروئیه آهن کانسار مطالعه ژئوشیمی سمیه اسماعیلی

 ایران-پلوتوننسم فلسیک کالکوآلکان در شمال غرب اصفهان مرضیه مهرانفر

 فرهاد بیر

 محمدی علیشاه

-مطالعه ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی قرمز)غرب توده آتشفشانی سهند

 جنوب شرق آذر شهر(

 معصومه هوشمند
 شرق شمال در سازوکار تشکیل توده گابروئی بعد از ائوسن درشمال روستای رجب علی

 اصفهان

 شمال شرق فارس-ویژگی های ژئوشیمیایی و محیط تکتونیکی متا بازیک های سوریان احسان زارعی

 پترولوژی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی جنوبغرب بوکان ناهید دزوارئی

 خصوصیات کانی شناسی آنکالو های موجود در گابرو شمال غرب شهر بابک محمد رضا اسدی فرد

 برسی سنگ های اولترا مافیک شمال و شرق نریمان محمد هاشم امامی

 بررسی خصوصیات مینرالوژی و ژئوشیمیایی آندالوزیت ها منطقه ازنا لرستان سمیرا مختاری اصل

 مطالعه شیمی کانی کلینو پیروکسن توده آذرین مافیک شمال زفره شمال شرق اصفهان معصومه هوشمند

 وحید علی زاده سیدی
درق با استفاده از تکنیک های آمار و  0005111شناسایی انومالی های ژئوشیمیایی برگه 

 احتماالت مهندسی

 زمین شناسی و شرایط تشکیل کانسار آهن و منگنز چشمه سرخ شمال شرق استان فارس نرگس قاسمی

 اردالن افراسیابیان
بکار گیری آنالیز های چند متغیره و روش های ژئوشیمیایی به منظور پی بردن به منشا 

 احتمالی فلزات سنگین رسوبتت دریاچه بختگان

 در شمال شرق صفا شهر 0کانی شناسی و شرایط تشکیل کانسار آهن منگنز فریادان  محمد رضا اسدی فرد

 مهین رفوسه
جهت تفکیک لیتولوژی  ETMکاربرد روش های مختلف پردازش تصویر روی داده های 

 شمال شرق کرمان

 فرهاد بیر

 محمدی علیشاه

مطالعه پترولوژیکی؛ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی جنوب تبریز)سهند(با 

 نگرش ویژه

 بر سنگهایآذرآواری

 رضا احمدی
عملکرد گسل ها و نقش آن ها در شکل گیری سیمای زمین شناسی و متالوژی ذخیره پهنه 

 کمر جنوب باختر بیرجند



 هوروش وطن پرور
 های فعالیت تحلیل و فارس آباد نور منطقه ساخت زمین مطالعه لرزه زمین ساخت و ریخت

 آن تکتونیکی

 تفسیر روند چین خوردگی در جنوب ارتفاعات بینالود محسن خادمی

 آنالیز مورفوتکتونیک استان فارس ایران فریبا طاهری

 مهسا درخشانی
 و فهلیان ساختارهای در دشتک میانی مطالعه هندسه چین خوردگی و نقش افق گسسته

 تولسپسپ

 ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روش نفوذ استاندارد در شهر گناوه رقیه قائدی

 مرضیه خلیلی
a new improvement in the computer-based self -organized tectonic 

zoning method 

 تکتنواستراتیگرافی گروه خامی در زاگرس جنوب غرب ایران نسیم اسماعیل پور

 تاثیر تکتونیک در تشکیل حوضه رسوبی میوسن در تبریز ربابه قلیپور

 GISمطالعه تکتونیک فعال منطقه بهبهان با استفاده از تکنیک  فرنوش برازش

 بررسی منطقه تخریب در پایانه گسل سنگ بست شاندیز علی کیوان زراعت کار

 راندگی یا لغزش سازند جهرم در داخل سازند بختیاری عبدالحسین زارعی

 پروین شاه محمدی
کاربرد آنالیز فرکتالی و شناسایی الگوی رقومی ناهمواری های سطحی زمین در بخشهای 

 شمالی و جنوبی ایران

 محمد سجاد عرفان منش
در تاقدیس  power low scalingبررسی مقدار جابجایی و طول گسل با توجه به روش 

 دراک

 چین خوردگی در ارتباط با گسکش فعال در شمال بیرجند سلمه فخاری

 تحلیل تکتونیکی منطقه جیرنده و اهمیت این مطالعه در ارتباط با گسل های اصلی محدوده معصومه رضایی چلمه سرا

 صدیقه سالمی
-قروه غربی جنوب) عطا ابراهیم منطقه های پگماتیت در تکتونیکی نیروهای شواهد بررسی

 (کردستان

 گردشگری زمین شناسی شهرستان ارسنجان سعیده انجوی نژاد

 معرفی منطقه مشایخ بعنوان منطقه طبیعی گردشگری سید امین غفاری

 ژئوتوریسم و اکوتوریسم آبشار وارک اعظم عبدل نیا

 مصطفی ناظری
Medical geology hot springs in Ramsar Area, 

North Iran 

 معرفی جاذبه های زمین شناختی وتاریخی شهرستان فیروز اباد )استان فارس( نازنین بدری

 مهرنوش بیات
منگنز کان گوهر و توت سیاه در شرق بوانات -برسی پتانسیل ژئوتوریسم معادن شدادی آهن

 استان فارس

 جواد نورعلیئی
شناسایی مناطق امید بخش زمین گرمائی در شهرستان ماکو به کمک اطالعات زمین شناسی 

 در چشمه های آب گرم

 برسی قابلیت های ژئوتوریسم قالت حاتم قنبری



 معرفی معدن الماس بری سیوند از دیدگاه ژئوتوریسم مهرنوش بیات

 معرفی ژئوتوریسم استان فارس زهرا تذروی

 مجتبی خشنودی
بررسی تاثیرات احداث سد با هوش بر ابخوان دشت اهرم با استفاده از مدل های ریاضی و 

 اقلیمی

 الهام زنگنه
مدل سازی اثرات خشکسالی بر روی آب های زیرزمینی در دشت های هلجان ونوترگی 

 جنوب غرب ایذه

 مطالعه و بررسی تاثیرات تخلیه آب از الیه تحتانی مخزن سه ایالم بر کیفیت آب مخزن سد سعیده قدیمی

 ثریا کریمی چم یوسفعلی
مکانیابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و 

 شت داراب( : مطا لعه موردی دAHPروش تحلیلی سلسله مراتبی )

 بررسی میزان ورود آب به درون تونل انتقال آب کانی سیب مهدی عباسی

 بایو استراتیگرافی سازند سروک در برش های ارسنجان و دشمن زیاری قنبر دموری نژاد

 محمد رضا اسماعیل بیگ
زیست چینه شناسی سازند گورپی)سانتونین،ماست ریشتین(بر اساس روزنه داران در کوه 

 سپیدان زاگرس

 وحید سعادت مهری
اولین معرفی فرامینفر های بنتیک محیط خلیج دهانه ای از رسوبات نئوژن از جنوب غرب 

 روستای مزدوران

 مطالعه محیط های رسوبی و میکرو فاسیس سازند داریان در برش نورآباد آرش شعبان پور حقیقی

 بایواستراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه دالی هاجر فیصلی

 صادق نیکنام
تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سازند داالن در دو چاه میدان پارس جنوبی بر مبنای رخساره 

 های سنگی

 مطالعه میکروبایواستراتیگرافی سازند سروک در مقاطع بوان و خرامه در استان فارس حمیدرضا فدایی

 شهره یغمور
آنالیز کمی و کیفی میکرو فاسیس های شاخص و محیط رسوبی سازند تاربور در برش زمین 

 شناسی سنگ کوشک

 الدوز نوروزی
 استهبانات شیراز شرق جنوب و شمال نواحی در جهرم سازند های فسیل میکرو زون بندی

 (فارس استان)

 چینه نگاری سکانسی سازند ساچون در منطقه باجگاه دودج )شمال و شرق شیراز( مرضیه رهبر ماه

 علی هجر
در میدان پارس جنوبی بر مبنای  bو A های چاه تفسیر محیط رسوبی سازند کنگان در

 رخساره های سنگی

 مطالعه و بررسی میکرو فسیل های مرمریت های منطقه ده بید شمال استان فارس معصومه شیخ االسالمی

 فرشته برقی کار
میکروفاسیس .محیط رسوبی.چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه زیرین در ناحیه 

 میمه شمال غرب اصفهان

 پوران طافی
 میدان 000و  10بیو استراتیگرافی سازند آسماری بر اساس فرامنیفرها در چاه های شماره 

 پازنان



 محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند جهرم در برش چینه شناسی کوه تودج سولماز ایزدی

 مطالعه چینه شناسی و برسی میکرو فسیل های سازند قم در کوه تخت چکاب مهرنوش فرهانی

 مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند جهرم درشمال غرب شیراز رقیه پور رحیم

 محمد رضا وفائی
و تطابق آن با چاه  Bارزیابی پتروفیزیکی سازند ایالم در میدان جعفر بااستفاده از 

A چاه در پیمائی چاه نگارهای 

 ژئوشیمی و کاربرد خاک صنعتی خانه خوره در صنعت نسوز صادق نیکنام

 بررسی هاله های دگرسانی و نقش آنها در ذخیره سرب روی در دره بید عباس رضایی

 کانی سازی رگه ای در کانسار خونگاه )کهکیلویه و بویراحمد( ذاکر جمادی

 محمد رضا وفائی
و تطابق آن با چاه  Bارزیابی پتروفیزیکی سازند ایالم در میدان جعفر بااستفاده از 

A چاه در پیمائی چاه نگارهای 

 ژئوشیمی و کاربرد خاک صنعتی خانه خوره در صنعت نسوز صادق نیکنام

 بررسی هاله های دگرسانی و نقش آنها در ذخیره سرب روی در دره بید عباس رضایی

 کانی سازی رگه ای در کانسار خونگاه )کهکیلویه و بویراحمد( ذاکر جمادی

 نوشین رمضانی
مطالعات سیاالت در گیر در عدسی های سیلیسی و مجموعه ی دگرگونی سوریان )منطقه 

 جیان شمال فارس (

 بهرام بهرام بیگی
آنالیز طیفی ترکیبی به منظور تفکیک محدوده های با بیشترین تمرکز کانی های منیزیم دار 

 در سنگ های افیولیتی معدن کرمیت اسفندیه

 مسعود عسکری
 فیروز چاه پورفیری مس کانسار دگرسانی های واحد گرافی پترو –بررسی کانی شناسی 

 ( بابک شهر شمال)

 شرقی البرز شرایط بهینه فلوتاسیون مارک های مختلف زغال سنگ خیزران محمودی

 محمد رضا وفائی
سنگ شدگی و اثرات آن بر کیفیت مخزنی سازندایالم درمیدان جفیر با استفاده از 

 پتروگرافی ونگارهای چاه پیمایی

 لیالیزدان پناه جهرمی
شناسایی مناطق مستعد جهت اکتشاف کانسارسازی مس با استفاده از تصاویر ماهواره ای 

 آستر

 ناریگان شرق بافق0و0بررسی ومقایسه تیپ کانه زایی اورانیوم در بلوک های اکتشافی  مهدی غارسی

 fمطالعه کانی شناسی و ژئو شیمی معدن آهن سورک یزد مریم ریحانی

 ویژگی های کانی شناسی و جایگزینی توده گابرویی شاه آباد ، جنوب شرق نورآباد ، لرستان نسرین بارک

 بهرام بهرام بیگی
با استفاده از روش  ETMتلفیق شاخص فاکتور خط وارگی و نسبت های باندی ترکیبی 

 آنالیز فازی به منظور یافتن مناطق دارای پتانسیل کانه زایی در منطقه گدارزار

 مسعود عسکری
 بررسی کانی شناسی و ژئو شیمی عناصرکمیاب معدن گل گهر سیرجان

  

 کانی شناسی وژئوشیمی کانسار چاه بره ) غرب گل گمر( ناهید السادات آگنج



  

 شروین پروین
مطالعه ی منشا کانسار آهن هنشک استان فارس بر اساس داده های صحرایی میکروسکوپی 

 و ژئوشیمیایی

 مریم سام
-سرب-کروم-بررسی میزان آلودگی و روند توزیع ژئو شیمیایی عناصر آالینده )نیکل

 کادمیوم(در رسوبات بستر دریاچه مهارلو )شرق شیراز(

 تاثیرات زیست محیطی در منابع آب محدوده معدن آهنگران و مناطق اطراف شیوا مهربانی

 حسین کریمی
استفاد از روش های نانو کانی شناسی در مطالعات چگونگی جزب آرسنیک توسط رس های 

 پیالرد و اکسید ها هیدروکسید های اهن

 زهرا تذروی
. در رسوبات سطحی تاالب انزلی و پهنه گلی پالیا زاینده  Cu . Cdمقایسه عناصر سنگین 

 رود

 مریم سام
بررسی میزان تاثیر منابع زمین زاد و انسان زاد در آلودگی رسوبات بخش غربی حوزه مهارلو 

 درمقایسه با پهنه نمکی آن

 در مطالعه ی گسل های استان لرستان GISکاربرد  زینب ملکی راد

 RSMمدل سازی مخزن آسماری میدان منصوری با استفاده از نرم افزار  قدرت اهلل صادقی

 شهرام بهرامی
 از استفاده با خشک دنه تاقدیس در تکتونیک با آن بررسی حجم فرسایش سنگ و ارتباط

GIS 

 (TBMتاثیر عوامل زمین شناسی مهندسی بر روی نرخ نفوذ دستگاه حفاری تمام مقطع ) مهدی عباسی

 الهام قوچی اصل
اهمیت انجام آزمایش پترو گرافی بر روی مصالح سنگی و تعیین پتانسیل واکنشزایی آنها 

 قبل از تهیه طرح اختالط بتون

 NTHدر حفاری انتقال آب سبز کوه با استفاده از مدل  TBMپیش بینی سرعت نفوذ  مهدی عباسی

 مهدی عباسی
ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی موثر در حفاری توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب سبز 

 کوه

 کانی شناسی اسکارن های تنگ هنای نی ریز معصومه راستگو 

 پترو گرافی و ژئوشیمی دونیت های توالی آباده طشک فاطمه مختاریان

 بررسی ژئوشیمیایی و باز سازی محیط تکتنو ماگمایی تشکیل آمفیبولیت های جندق معصومه فریدونی

 پترو گرافی و مینرال شیمی سنگ های دگرگونی چشمه کلتیه کوه تنبور سیرجان کسری سیفی

 مکانیسم جایگزینی توده گرانیتوئیدی ظفرقند به روش ناهمگنی خودپذیری مغناطیسی نگار گوانجی

 شیمی کانی زنیولیت های آمفیبولیتی موجود در آندزیت جنوب روستای درساله خوسف محمد حسین یوسفی زاده

 ژئوشیمی اسکارن های تنگ حنای نیریز استان فارس معصومه راستگو

 جایگاه تکتونیکی و خاستگاه ماگمایی آمفیبولیت های شمال چاه زرد معصومه فریدونی

 بررسی خصوصیات پترولوژی سنگ های آتشفشانی کشت مهکی شمال غرب ده بید فارس افشین عباسی

استفاده از جعبه پالت آلتراسیون در بررسی ماهیت و شدت دگرسانی در سنگ های  سمانه کبیری



 ولکانیک و ولکانی کالست دگرسان منطقه قمصر

 پتروژنز و محیط تکتونیکی گرانتوئید ها سعدی در مقایسه با کوه گبری و توده چنار فاطمه مختاریان

سنگ نگاری ژئوشیمی وخاستگاه تکتونو ماگمایی سنگ های آتشفشانی ترشیاری منطقه  راضیه محمدی

 شمال نراق

 برسی پتروژنز و خاستگاه تکتونیکی توده گابرویی شمال غرب شهر بابک نرگس قاسمی

در تخمین زمان رشد بلور های پالژیوکالز در بازالت  CSD کاربرد روش پراکندگی اندازه بلور حسین فاتحی

 های گدار زار چوئیه

 شمال در کوه سر محیط تکتونیکی و ارتباط ژئوشیمیاییی سنگ های کانسار گرانیتوئیدی سمیه نظری

 پاریز شهرستان شرق

 سیستان 0ژئوشیمی رسوبات رسوبات چاه نیمه شماره  اکرم آقایی زوری

کاربرد آزمون تحلیل موئلفه های اصلی جهت تعیین مناطق ناهنجار زئوشیمیایی در محدوده  نصیره موسوی

 تنگ گورک جنوب شرقی اقلید

 بررسی لرزه خیزی و نشانه های دال بر فعالیت های آتشفشانی در منطقه آتشفشانی سبالن بهار رضایی نهال

تحلیل و بررسی محور های استرین وارده بر منطقه شمال شرق نهبندان شرق زون ساختاری  اعظم شیبانی تذرجی

 سیستان

 طرح جریان و مکانیسم تشکیل درزه ها در بازالت سجاد محمدی آرا

 determining the geological stractures and the role of rock formations in محمد علی قنبریان

controlling the quality and quntity of gruond water in firouzabad area 

SW iran 

 بررسی اثر خطواره ها بر تغییرات دبی آب رود خانه زهره در محل احداث سد چشمی عبدالمجید اسدی

 تخمین عمق و شکل بی هنجاری گرانی به روش احمد سالم یک مورد مطالعاتی سپیده صمیمی نمین

شناسایی و زون بندی رخساره های الکتریکی با استفاده از روش آنالیز خوشه ای چند  سیده حمیده محمودی

 منطقه بندر عباس 0متغیره در چاه نمک غربی 

اثر قطبش القایی روی اندازه گیری چشمه کنترل شده الکترو مقناطیسی دریایی در حوزه  زهرا شعبانی

 فرکانس

 GPSدر نقشه برداری  ACSو  MMASاستفاده از  احمد الوندی

بررسی سه بعدی باستان شناسی ژئوفیزیک با استفاده ازبرداشتهای شبکه بندی رادار  سپیده صمیمی نمین

 (: یک مورد مطالعاتیGPRنفوذی زمین )

مدلسازی ساز و کارایجاد زلزله های القایی ناشی از تولید هیدروکربن در مخازن جنوبی  احمد الوندی

 ایران)مطالعه ی موردی میدان نفتی پارسی(

الگوریتم های ژنتیک در سازند فهلیان ساخت نگارهای پترو فیزیکی با استفاده از تکنیک  مجتبی رجبی

 دیگر مقاله سه+ ایران جنوب نفتی واقع در یکی از میادین

ارزیابی بخش باالیی سازند جهرم به منظور تعیین پراکندگی خواص مخزنی آن در میدان  محمد کاظمی



 ابوذز

 بررسی الیه پوش سنگ سازند گچساران در میدان نفتی آغاجاری جواد اسماعیلی

بهبود نتایج روابط تجربی در تخمین تراوایی به کمک تکنیک الگریتم ژنتیک مطالعه موردی  مجتبی رجبی

 بر روی مخزن کربناته آسماری جنوب ایران

 سازند قم در ناحیه دو چاه aبررسی ریز رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های بخش  رویا بلیونر

 (تهران خاور)جاجرود رودخانه حوضه از توچال حوضه زیر در مطالعات رسوب شناسی اعظم کاهه

بررسی رخساره های مخزن و فرآیند های دیاژنزی واحد داالن باالیی در یکی از میادین  علی هجر

 گازی خلیج فارس

 و راور باختری شمال در پیشین کرتاسه رخسارها ؛محیط ها؛ و توالی نهشته های کربناته پیمان رضایی

 آباد فیض برش

ریز رخساره ها و محیط های رسوبی نهشته های کربنیفر میانی )سازند قلعه( در ناحیه شهر  قمر ترابی

 رضا

تعیین محیط رسوبی توالی های نئوژن در نواحی جنوب غرب روستای مزدوران و روستای  وحید سعادت مهری

 تبادگان در شرق حوضه کپه داغ

 تعیین رخساره ها و ارائه مدل رسوبی سازند داریان در میدان نفتی سلمان رقیه موالئی هشجین

 بررسی وضعیت رسوب شناسی حوضه آبخیز باغ کمش با استفاده از پارامترهای آماری فاطمه احمدی فر

میدان نفتی آغاجاری جنوب  10میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره  الله محمودی کوهی

 شرق اهواز

تعیین حساسیت پارامترهای مختلف در براورد تخلخل در یکی از میادین هیدروکربوری  صادق نیکنام

 جنوب ایران

 بررسی خصوصیات پتروگرافی و دیاژنتیکی سازندایالم در میدان نفتی جفیر محسن افتخاری

 یزد استان میبد غرب در کرتاسه های نهشته فرامنیفر ها و رسوبات پالژیک آمنه آقایی میبدی

بررسی میکرو فاسیس محیط رسوبی و فرآیند های دیاژنزی سازند کنگان در میدان سفید  علی هجر

 راخوز

شواهد چینه شناختی از وجود گسل در همبری سازند سروک و گورپی در یال جنوب غرب  محمد رضا اسماعیل بیگ

 ی تاقدیس سپیدار،زاگرس ایران

 میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در تنگ خامنه شمال شرق شهرستان بهبهان محمد پسندیده

 ریز چینه نگاری و چینه نگاری توالی های سازند گورپی در شمال غرب ایالم بهزاد غالمی

بررسی پالئواکولوژی فرامینفرهای سازند آسماری بر اساس داده های ژئوشیمیایی و سایر  اسما مطهریان

 پارامتر های فیزیولوژیکی در جنوب شرق شیراز

تعین منشا ذخیره آهن صفاشهر با استفاده از داده های ژئوشیمیایی با تاکید بر عناصر نادر  صغری راستی

 خاکی



 بررسی کانی شناسی و پترو ژنز اسکارن نادر آهن مس دامک علی آباد شمال غرب شیرکوه مریم جاوید جهرمی

 بررسی کانه زایی مس و آلتراسون های موجود در محدوده برناباد استان خراسان رضوی رضا شکری

بررسی ژئوشیمیایی سنگهای گرانیتی کامبرین پیشین شیخ چوپان و سیاه درعلیا )غرب  شاهو کریمی

 سقز(

بررسی و مطالعه ساختارهای جهت یافته در گرانیت هاوهورنفلس ها و ارتباط آنها با پهنه  طیبه خاکسار

 برشی

 –کانی سازی و دگرسانی در کانسار مس پورفیری بندر هنزا شمال شرق شهرستان بافت  مصطفی منصوریان

 کرمان استان

مطالعات لیتوژئوشیمیایی جهت دستیابی به آنومالی مس و طال در محدوده برناباد بردسکن  رضا شکری

 استان خراسان رضوی

 عنوان ماده اولیه جهت تولید آجر -بررسی مارن سازند میشان منطقه چشمه مراد اهرم سمیه فرهمند

  
 

 

 


