
١ 

 

  به نام خدا

سـومین همـایش    ارزیابی مقاالت رسـیده بـه دبیرخانـه   نتایج ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید مبعث، بدینوسیله 

  .گردداعالم میانجمن رسوب شناسی ایران به شرح ذیل 

بـه  نسـبت   10/2/1396 تـا تـاریخ   حـداکثر نماید که مقاله آنها پذیرش شده است تقاضا می عزیزانی تمامی از انجمن

ثبـت  مقـاالت  ارائـه  از  ،صـورت  در غیر این .نمایند و تکمیل فرآیند ثبت نام اقدام پرداخت هزینه شرکت در همایش

  .جلوگیري خواهد شد نشده

 مـورخ  شـنبه  سـه  روز درفقـط   پوسـتر  و سـخنرانی  صـورت  بـه پذیرفتـه شـده    مقاالت تمامی ارائهالزم به ذکر است 

هـا  برنامه دقیق زمان بنـدي سـخنرانی   .گرددمی انجام ی نفت ایرانمدیریت اکتشاف شرکت مل محل در19/2/1396

  .متعاقباً اعالم خواهد شد

  

  :پوستر شیوه تهیه

  ) انجمن لوگوي با همراه( عمودي صورته ب مترسانتی 90 در 70 قطع و ابعاد با پوستر -1

  .دهد تشخیص را مطالب ترتیب راحتی به خواننده که باشد شکلی به ارائه نحوه -2

  .شودمی توصیه پوستر تهیه در مناسب طرح و رنگ نوآوري، سادگی، ،نبود خالصه -3

  

  :سخنرانی ارائهشیوه 

  .گردد تهیه Power Point 2007 افزارنرم در) دقیقه 15( ارائه زمان مدت اساس بر اسالیدها -1

  .شود استفادههیه اسالیدها جهت ت Times New Romanیا  Arialي نظیر استاندارد فونتهاي از شودتوصیه می -2

 .گردد استفاده اسالیدها در نیز انجمن لوگوي از -3
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  نتایج ارزیابی مقاالت سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
  ـ تهران، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 1396اردیبهشت 

  ردیف )به صورت مقاله کامل( نام مقاله نویسندگان نوع ارائه

 پوستر
  باد، خانه محمد میمند، ابراهیمی سارا

زندمقدم حامد  
  1  کرمان شرق در واقع شهداد دشت نبکاهاي شناسی رسوب پارامترهاي بررسی

طاعتی اتحاد و فرید کورش سخنرانی  2  خزر جنوب حوضه سنگ پوش عنوان به چاگیل آق سازند معرفی 

 پوستر
 محمد برزي، حسینی محبوبه احمدي، مهسا

  صادقی عباس ،آدابی حسین

 باال ده و کفترو کله هاي برش در تفت سازند رسوبی محیط و  اي رخساره تحلیل
 .یزد تفت ي ناحیه در

3 

 سخنرانی
   غضنفري، پرویز کلیجی، اسدي بهاره

 علی آل محسن

 میـدان  در داالن و کنگـان  سـازندهاي  مخزنـی  کیفیـت  و پتروفیزیکی ویژگیهاي
 فارس خلیج جنوبی، پارس گازي

4 

 پوستر
 سیده یحیایی، احمد غضنفري، پرویز اصالنی، امیر

 5  فارس خلیج در سلمان نفتی میدان در سروك سازند زونش همبستگی   مصطفوي وانیا

 6 شمالی دزفول ناحیه در داریان و گدوان سازندهاي سکانسی نگاري چینه آریافر بهروز اصیلیان، حسین سخنرانی

نجفی اعتمادسعید، مهدي نجمه سخنرانی  7  دزفول فروبار شمال در نئوژن بومی پیش آواري سیلیسی هاي نهشته خاستگاه 

 پوستر
  و میزاخانیان مرضیه امیرخانی، علی

 وند سپه سوسن 
 8 فارس خلیج غرب شکال در کرتاسه توالی سکانسی لرزه اي نگاري چینه

بافتی شفیعی امینی، بهنام آرش سخنرانی  9  سبزوار شهر ریزگردهاي محیطی یستز شناسی رسوب تحلیل و تجزیه 

 بخشی ارسالن آریافر، بهروز سخنرانی
 و گرگـان  دشـت  در) چلکن( اي قهوه سري گذاري رسوب مدل و شناسی رسوب
 10  )جنوبی کاسپین حوضه شرقی جنوب( مازندران دشت شرقی بخش

 خـزر  دریاي جنوبی بخش ساحلی رسوبات شناختی کانی و شناسی رسوب بررسی  باقري حسین پوستر
  11  )ایران(

 دارائی مهدي و محبوبی اسداله  گل، بایت ئارام پوستر
 چینه نگـاري  چارچوب تعیین براي ایکنولوژیکی و شناسی رسوب هاي داده ادغام

 )مرکزي البرز لشکرك، سازند( سکانسی
12 

 دارائی مهدي گل و بایت ئارام سخنرانی
رودخانـه   دلتـاي  و امواج تاثیر تتح باز دریاي نهشته هاي سکانسی نگاري چینه

 مرکزي طبس،ایران بلوك در) باالیی تریاس( نایبند سازند اي
13 

 14 داغ کپه ناحیه A چاه در رود کشف سازند تخلخل و پتروگرافی مطالعه بخشی ارسالن سخنرانی

 غـرب  فالورجـان،  ناحیـه  کـواترنري  رسوبات در سنگین فلزات از برخی منشأیابی   حجازي سیدحسن به نژاد، ونوس پوستر
 اصفهان

15 

 پوستر
 احمدیان، جمشید ارزانی، ناصر بهرامی، سارا

  جمالی حمایت
 شرق شمال -درشمال تحتانی کرتاسه رسوبات رسوبی محیط ریزرخساره، بررسی
 16  اصفهان

  پورسلطانی  رضا مهدي سخنرانی
ـ  مرکـز  و شـمال  در زیرین دونین هاي سنگ ماسه دیاژنتیکی تاریخچه  بـا  ران،ای

 بتوانـد  احتمالی عامل یک بعنوان سیلیسی سیمان است ممکن آیا اینکه بر تاکید
  دهد؟ گسترش را ها دانه شکستگی

17  

 شـرق  جنوب در ترشیاري و باالیی کرتاسه توالی رسوبی تکتونیکی موقعیت هاي  پیریایی علیرضا سخنرانی
 فارس خلیج و زاگرس

18 

 پوستر
 اعتمادسعید، نجمه نجفی، مهدي تقوي، علی

  صدیق محمد
 رشـدي  هـاي  چینه الگوي اساس بر فارس بلنداي پیشانی در دگرریختی تاریخچه

 تکتونیک با همزمان رسوبات در
19  

 و لوسیا پتروفیزیکی طبقه بندي اساس بر میشریف سازند مخزنی کیفیت بررسی  ایلخچی کدخدائی رحیم آقایی، جدیري رعنا پوستر
  20  سیري میادین در هیدرولیکی ریانیج واحدهاي با آن ارتباط

 سخنرانی
 رضا سید ، محبوبی اسداله ، جعفري جلیل

  حرمی موسوي
 غرب جنوب مارون، میدان آسماري مخزن پتروفیزیکی خصوصیات بر دیاژنز تاثیر
 21  ایران
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 سخنرانی
 ناصر جلیلیان، حسین علی جمشیدي، مریم

  ارشد عبدالوهاب ارزانی،
ا نبنگستا مخزن ارزیابی  چـاه  در پیمـایی  چـاه  هـاي نگـاره  کمـک  ب
فتادگی باختري شمال( ارن قلعه 3 شماره  22  )دزفول فروا

 رضائی پیمان جویباري، اکرم سخنرانی

 اي خوشـه  آنـالیز  روش از اسـتفاده  بـا  الکتریکی هاي رخساره تفسیر و شناسایی
 سـروك  مخـزن  مخزنی کیفیت ارزیابی براي گرافی پترو هاي داده با آن ومقایسه

 )ایران باختري جنوب هاي میدان از یکی در(

23 

 24 طبیعی پرتوگاماي نگار طیف نمودارهاي از استفاده با پرموتریاس مرز تشخیص  بازوند گیو، پیمان حسنی محمد سخنرانی

 پوستر
   مهریزي، مرتضوي مریم سیده حسنی، زهرا

 25  بیرجند شمال پالئوسن، هاي نهشته رسوبگذاري محیط و ها رخساره  السادات رئیس ناصر سید

 سخنرانی
 ایرج حرمی، موسوي رضا یار، حسین غالمرضا

  26  کپه داغ شرق در شوریجه سازند مخزنی پتانسیل کننده کنترل رسوبی فرایندهاي  مصفی حمیدرضا فرد، عبدالهی

 27 ایالم پیرمحمد برش در پابده سازند رسوبی محیط و ها رخساره خدابخش سعید محسنی، حسن حسینی، زهرا سخنرانی

 سخنرانی
   محبوبی، اسداله حسینی، زیبا

  حرمی موسوي رضا سید
 ایرانکـوه،  کانسـار  کربناتـه  هاي¬سنگ تراوایی در شدن استیلولیتی نقش بررسی
  28  اصفهان جنوب

 سخنرانی
 علی صادقی، عباس برزي، حسینی محبوبه

  مالکی مینا و مبشري
 در پادهـا  سازند آواري سیلیسی  هاي نهشته رسوبی محیط و اي رخساره تحلیل

  29  )بجنورد جنوب( کالت روستاي برش

  30  ؟ ها وك گري مشکل  زاده حنیف رضا پوستر

 سـازند  مخزنـی  شـرایط  بـر  آن تـأثیرات  و رسـوبگذاري  از پس تاریخچه بازسازي  اکبر حیدري سخنرانی
 آباد خرم شمال در خون شبیه تنگه برش در آسماري

31  

 در آسـماري  سـازند  سکانسـی  نگـاري  چینـه  و رسـوبی  محـیط  رخساره، مطالعه  حیدري براک پوستر
 آباد خرم غربی شمال کاکارضا، و تکله چم برشهاي

32  

 تصـاویر  از اسـتفاده  بـا  مـریخ  سیاره سطح رسوبی ساختارهاي و فرآیندها بررسی  حیدري اکبر پوستر
  33  کریاسیتی پیماي مریخ

 چهـار  میـدان  2 شـماره  چـاه  در آسماري سازند دولومیتهاي منشأ و بندي طبقه  قنواتی کیارش باد، نهخا محمد ،حیدریان رضا پوستر
 بیشه

34  

 پوستر
 شبستري، میراب غالمرضا خانی، عبداهللا

  خزاعی رضا احمد 
 ایران ،)پسین کرتاسه( فرخی سازند کربناته بخش در سیلیسی هاي ندول منشاء

  35  مرکزي

 شیلهاي قدیمه زیست محیط بازسازي و ائوسن -پالئوسن مرز جهانی شدگی گرم  عاشوري علیرضا نژاد، قاسمی راهیماب ربانی، جواد سخنرانی
 36  زاگرس شهر، دره برش در پالینومورفها مبناي بر ارغوانی

  علی میر کوهستانی، حسین زاده، رجب علی  پوستر
  زهدي افشین مختاري، اصغر

 سـازند  چهرآبـاد،  کانسار میزبان هاي سنگ ماسه تکتونیکی جایگاه و برخاستگاه
 )زنجان باختر شمال( باالیی قرمز

37 

 ژئوالکتریـک  و شناسـی  رسوب مطالعات تلفیق با خاك فرسایش پتانسیل ارزیابی  رضایی خلیل  سخنرانی
  38  ورامین جنوبغرب در

لکتریکی هايرخساره بررسی  زمان نژاد پوستر  خلـیج  گازي میادین در کنگان سازند ا
 39  فارس

 احمدنژاد فرهاد بیرانوند، قاسم زمانیان، حسن پوستر
 ،باگوشی کارستی بوکسیت کانسار در خاکی نادر عناصر ژئوشیمیایی رفتار بررسی
 فارس استان غربی شمال

40 

: کرمـان  شـرق  در واقـع  بـادامو  سـازند  در) هااونتایت( ايحادثه هايرخساره آنالیز  زندمقدم حامد سخنرانی
 41  اینترنالیت؟ یا تایتتمپس

 سخنرانی
 مرادپور، مهران معلمی، علی سید زهدي، افشین

 اندیش نیک عباسعلی و زمانی زیبا

 حوضه جنوب شرق الیگوسن، - ائوسن مرز در مقیاس بزرگ فرسایشی ناپیوستگی
 زاگرس رسوبی

42 

  43  دارخوین میدان از مثالی: ازيگ هاي شیل ارزیابی در حوضه سازي مدل از استفاده  زاده زینل ارسالن پوستر

 پوستر
 رضا موسوي محبوبی، اسداله امین سعیدي،

  قرائی محمد حسین محمودي حرمی،
 در) پیشـین  پالئوسـن ( لیـق  پسته سازند سنگهاي ماسه برخاستگاه و پتروگرافی

  44  مشهد شرق شمال چهچهه برش
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 سخنرانی
 علی بناب، رحیم پور حسین سلطانی، بهزاد

  سفیداري براهیما رحمانی،
 مخزنـی  کیفیـت  روي بـر  آن تـأثیر  و سکانسـی  چینه نگاري و دیاژنز بین ارتباط
 سفید نفت میدان در آسماري سازند

45 

 پوستر
 بناب، رحیم پور حسین یزدي، شریفی مسعود

  توکلی وحید
 در هاسکانس توزیع با دیاژنزي فرآیندهاي و رسوبی خساره هاي بین ارتباط بررسی
  46  بالل میدان ب،عر سازند

 پوستر
 کوهستانی، حسین نباتیان، قاسم شکوري، نیلوفر

  زهدي افشین
 منطقـه  باالیی، قرمز سازند هايسنگ ماسه برخاستگاه و پتروگرافی چینه شناسی،

 زنجان غرب شمال کند، ساري
46  

 پوستر
 سید آرین، مهران رضایی، خلیل صانعی، صبا

  48  گیالن استان کیشم سیاه تاالب رسوبات گذاريرسوب محیط و هاارهرخس  گیاهچی آ پانته علی، آل محسن

 پوستر
 معصومه اومالی، رمضانی رمضان صباحی، مهناز

  دوراندیش محسن کردي،
 گازي میدان A چاه در قم سازند مخزنی خصوصیات تعیین و پتروفیزیکی ارزیابی
 49  مرکزي رانای غرب جنوب پیمایی، چاه نمودارهاي از استفاده با یورتشا،

 پوستر
 معصومه اومالی، رمضانی رمضان صباحی، مهناز

 دوراندیش محسن کردي،

 پهنـه  در طبیعـی  گاز سازي ذخیره منظور به یورتشا میدان هايشکستگی تحلیل
 مرکزي ایران

50 

 پوستر
رضا  مهدي محمد جوانبخت، طیبان، اعظم سیده

   پورسلطانی
 شرق در) زیرین کرتاسه( تیرگان سازند یرسوب محیط تفسیر و هارخساره مطالعه
  51  داغ کپه رسوبی حوضه

ایسوند فتحی رضا  ظهوریان، سعیده سخنرانی  52 پرنج میدان آسماري مخزن زون بندي در سیکلوالگ افزار نرم کاربرد 

 و پتروگرافـی  تصـویر  آنـالیز  روش از اسـتفاده  با مخزن سنگ تراوایی بینی پیش  فریز قیاسی جواد ضیائی، منصور عابدینی، مهناز سخنرانی
 NMR  53 الگ نتایج با مقایسه

 پوستر
 ضیائی، منصور شکوري، مسعود عابدینی، مهناز

 سهرابی سیما پویان، اکبر علی

 و تصـویر  آنالیز روش با مخزن و منشا سنگ رسوبی هاي رخساره بافتی شناسایی
 عصبی شبکه

54 

 پوستر
 رحیم محمد صالحی، امیر میر عباسی، عباس

  اکبري کامران و  کریمی
 55 اللی نفتی  میدان در بنگستان مخزن رسوبی محیط و میکروفاسیس مطالعه

 بـه  توجـه  بـا  پتروفیزیکـی  نمودارهاي روي بر شکستگی پارامترهاي تأثیر بررسی  رشیدي مهراب عقلی، قاسم سخنرانی
  56  کربناته مخازن در لیتولوژي تغییرات

 57 فارس خلیج شمال زهره، رودخانه دلتاي شناسی رسوب معصومی ضا، حمیدرضار غریب محمدرضا سخنرانی

 پوستر
 ناصر صالحی، محمد علی موگهی، سپیده غالمپور

 مقدم وزیري حسین ارزانی،

: سمیرم غرب شمال در شهبازان سازند هايدولومیت ژئوشیمی و پتروگرافی بررسی
 58  شدن دولومیتی لمد و ساز دولومیت سیاالت منشأ تعیین در کاربرد

 59  لوت کویر یا دشت در هیدروکربن منابع وجود احتمال بررسی  شهریار غالمی پوستر

 سخنرانی
 محسن بناب، پور رحیم حسین فرامرزي، سمیه

  مزیدي ایزدي اسماعیل رنجبران،
 جریـانی  واحدهاي تعیین روشهاي اساس بر سروك سازند مخزنی کیفیت ارزیابی

 شمالی لدزفو فروافتادگی در
60 

 پوستر
 حسین نیا، فضل مهر، عبدالناصر فروزنده مرضیه

  پیرخراطی
 دسـتی  پـایین  هايبخشـ  در شـهري  منـاطق  گسـترش  محیطـی  زیسـت  بررسی

 61  ایران غرب شمال سردشت، شهرستان

 پوستر
 مهریزي، مرتضوي مریم تاالري، فوالدي هانی

  السادات رئیس ناصر سید
 بیرجنـد  شـمال  ائوسن آواري سیلیسی رسوبات منشاء تکتونیکی موقعیت تعیین

 62  پتروگرافی هاي داده برمبناي

 پوستر
 عاشوري، علیرضا همتی، سهیل قادري، عباس

  آباد خلیل طاهرپور مرتضی
 طاهرآبـاد  شناسـی  چینـه  بـرش  در تیرگان سازند رسوبی محیط و ها ریزرخساره

  63  )داق کپه رسوبی حوضه خاور(

 پوستر
 اصغر علی میر کوهستانی، نحسی قاسملو، آیسان

  زهدي افشین و مختاري
 در بـاالیی  قرمـز  سـازند  هاي سنگ ماسه شناسی سنگ  ترکیب و شناسی چینه

 64  )زنجان باختر شمال( لو حمزه مس کانسار

 سخنرانی
 کدخدائی، علی امینی، چلو،عبدالحسین قره سجاد

  هنرمند جواد حسینی، زیبا
 رسـوب  خصوصـیات  و پتروفیزیکـی  هـاي  دهدا تلفیـق  با سنگی هاي گونه تعیین

  65  ایران غرب جنوب آواري-کربناته مختلط مخازن از یکی در شناسی

 پوستر
  رضا مهدي آبادي، لطف زنجانی کاظمی نسترن

 66  مشهد شرق شمال کارده، منطقه آب کیفیت بر منطقه رسوبی هايواحد تاثیر  پور ولی فاضل ابراهیم محمد پورسلطانی،

 67  کنگان سازند مخزن کربناته توالی در سنگی هاي گونه تفکیک  آدابی محمدحسین مم، کاك میدا سخنرانی



٥ 

 

 سخنرانی

 مرتضی جمالی، امیرمحمد کاوسی، محمدعلی
   خوشدل، حسین شکرزاده، نورآذر رئیسی،

 آقابابایی عبداله

 توالی هندسی شکل و چیدمان الگوي کننده کنترل عوامل و سکانسی نگاري چینه
 داغ کپه رسوبی حوضه خاوري بخش در شوریجه دسازن

68 

 بـا  مخزنـی،  کیفیـت  بـا  آنهـا  ارتباط و کربناته مخازن درون تبخیري ها گسترش  آقایی جدیري رعنا ایلخچی، کدخدائی رحیم سخنرانی
  69  کنگان و باالیی داالن کربناته مخازن از مثالی

 پوستر
  نیا،  وحیدي محمد کدیور، زهره

 70  داغ کپه حوضه شرق در مگنتومتري روش با مزدوران سازند مرز تعیین  نیا يموسو عبدالمجید

 پوستر
   نیا، وحیدي محمد کدیور، زهره

  نیا موسوي عبدالمجید
 حوضـه  شـرق  در مـزدوران  سـازند  رسـوبگذاري  محـیط  و ها رخساره ریز مطالعه

 71  داغ کپه

 72 غربی استرالیاي کانینگ، حوضه گازدار لشی پتانسیل بررسی  رضایی رضا طرقبه، کریمیان امیر سخنرانی

 دشـت  ناحیـه  در نفتـی  میدان سه در ایالم سازند رسوبی محیط و میکروفاسیس  صفاري بهزاد کهرازه، امیر پوستر
 73  شمالی دزفول و آبادان

   آبگرم، احیهن توفاي هاي رخساره تشکیل مکانیسم و طبقه بندي  باد خانه محمد  ،محبوبی اسداله ،گلیج فاطمه پوستر
 ایران شرق شمال

74 

 دو از اسـتفاده  با فارس خلیج ایرانی بخش هولوسن رسوبی هاي رخساره بازسازي  لک راضیه سخنرانی
  75    دریایی مغزه

 پوستر
 مهران رضایی، خلیل رنانی، مجملی معصومه

  76  رشت سقلکسار بتاال هاي نهشته رسوبی محیط و ها رخساره  گیاهچی آ پانته علی، آل محسن سید آرین،

 سخنرانی
 کلنات، بهناز قرایی، محمودي حسین محمد

  نیا وحیدي محمد
 بـر  تحلیلی ،)OAE2( تورونین -سنومانین گذر طی دیرینه هواي و آب تغییرات

  77  داغ کپه رسوبی ي حوضه در کمواستراتیگرافی مطالعات اساس

 بـه  نگـرش  بـا  هـا  آلـودگی  پاالیش نحوه و نفتی مواد به لیساح رسوبات آلودگی  عیسی شیرود نیکو مسعودیان، بیتا پوستر
 ایران جنوبی و شمالی سواحل

78 

 پوستر
 محمدرضا ،بیدهندي نبی مجید ،مصلحی علیرضا
  سعدونی جلیل ،مطلق پور حسن یوسف ،سکوتی

 سـرگلو  سـازند  در کـل  آلی ماده مقدار تخمین جهت LogR∆ روش از استفاده
 79  دارخوین میدان

در جنـوب شـرق   ژئوشیمی عناصر اصلی و برخاستگاه رسوبات رودخانه راین واقع    معاذالهی، محمد خانه بادمهال پوستر
  80  کرمان

 پوستر
 مرتضی امیر نباتیان، قاسم ،ملکی سارا سیده

  هنرمند مریم زهدي، افشین زاده، عظیم
 منطقه دورود، سازند هاي سنگ ماسه شناسی سنگ ترکیب و شناسی چینه جایگاه
 81  زنجان غرب آغل، ساري

 سخنرانی
  پیریایی، علیرضا دانشور، منصوري پرویز

  فیضی امیر 
 کمـان  گیـري  شـکل  درزمـان  بستانه گسل شرق جنوب در شدگی عمیق شواهد

 )جنوبی پارس گازي مخزن حاوي( فارس جنوب -قطر
82 

 پوستر
 اسداله باد، خانه محمد زاده، موسوي الهه

  83  )فارس زاگرس،( درمدان تاقدیس در سروك سازند بر مؤثر دیاژنزي رایندهايف  پیریایی علیرضا محبوبی،

 زاده موسوي علی محمد سید پوستر
 و عنصـري  آنـالیز  اسـاس  بر) آپتین( پایین کرتاسه کربناتهاي اولیه شناسی کانی

 ایران غرب جنوب زاگرس، گدوان، برش در اکسیژن و کربن پایدار هاي ایزوتوپ
84 

 سخنرانی
   زاده، علی موسوي محمد دسی

  زاده فاطمه موسوي 
 رسـوبات  در آلی مواد گسترش در دریا آب سطح نوسانات و محلی تکتونیک تاثیر

 85  ایران غرب جنوب زاگرس، بانش، منطقه در) پیشین آپتین( زیرین کرتاسه

 پوستر
 ،امینی آرش ،بافتی شفیعی بهنام ،مهشیدمهدوي

 رسولی میثم

 ، کمرپشت فلوئوریت معدن در شدن دولومیتی احتمالی هاي مدل و ها دولومیت
 و نگـاري  سـنگ  مطالعـات  از کاربردهـایی : مازنـدران  اسـتان  مرکزي، البرز شرق

 کاتدولومینسانس تصویربرداري

86 

 پوستر
  شبستري، میراب غالمرضا میران، افسانه

 خزاعی رضا احمد 

اریخچه ومیت دیـاژنتیکی  ت لی  در هـا دول تـه  تـوا نا  پسـین  اسـه کرت کرب
اتینگ، برش  ایران شرق درمیان، شهرستان پ

87 

 پوستر
 نباتیان، قاسم کوهستانی، حسین، نوري مهسا

  زهدي افشین مختاري، اصغر میرعلی
 جنـوب  مادآباد، سلستین کانسار برش در قم سازند رسوبی محیط و ها ریزرخساره

 88  زنجان

  89  داغ کپه رسوبی حوضه شرق در تلخ آب سازند عمقی تغییرات سیبرر  اردستانی شفیعی میثم، نیا وحیدي محمد سخنرانی

 پوستر
 رضائی، پیمان عزیزي، هاشمی حلیمه سیده

  جعفرزاده مهدي
 هايسـنگ  در فشـانی  آتـش  هاي سنگ خرده میکروسکوپی مطالعه اهمیت بر تاکید

 90  ... از موردي مطالعه: قدیمه تکتونیک و خاستگاه بررسی منظور به آواري سیلیسی



٦ 

 

 کپـه  رسـوبی  حوضه مزداوند، برش در  مزدوران، سازند  تخلخل و زایی دولومیت  پورسلطانی  رضا مهدي ،سبزواري هراتی مهین پوستر
 91  ایران شرق شمال داغ،

 پورسلطانی  رضا مهدي ،سبزواري هراتی مهین پوستر
 بـرش  در مـزدوران  سـازند  کربناتـه  سـنگهاي  در دیاژنتیـک  رخـدادهاي  مطالعه

 داغ کپه رسوبی حوضه مزداوند،
92 

 سخنرانی

 نواب بهار، رحیمی اکبر علی ،هنرمند جواد
 محمود رحمانی، علی اسعدي، علی خدایی،

  رمضانی فاطمه جاللی،

 بـه  شناسـی  رسـوب  مطالعـات  از اسـتفاده  بـا  الکتریکی هاي رخساره آنالیز بهبود
 جنوب گدوان، و سروك يسازندها از مثالهایی با رسوبی؛ محیط مدلسازي منظور
  ایران غرب

93 

 سخنرانی
 عبدالرضا صابري، امیر کوچی، هوشمند حامد

  طاهري رضا محمد و باوي
 سـازند  در هیـدروکربن  تولید و تخلخل توزیع بر دار رودیست هاي رخساره تاثیر

 94  ایران غرب جنوب کوپال، نفتی میدان از مثالی ;سروك

  

  

  

  ردیف )به صورت چکیده( نام مقاله نویسندگان وع ارائه
  1  فارس خلیج حوضه در پایین ویژه مقاومت با کربناته مخازن خصوصیات تعیین   موحد بهرام ، جهانی داود ، ارباب تا بی پوستر

عاشوري علیرضا خاکسار، کاوه بادپا، مهدي پوستر  2  ایران فرپیشینکربنی مرجانهاي گسترش بر رسوبی محیط و ها رخساره تاثیر 

 3  آنها منشا و گرگانرود رودخانه رسوبات در سنگین فلزات آلودگی ارزیابی باقري حسین پوستر

 پوستر
 محبوبی اسداله، جعفري جلیل

  

 جنـوبغربی  مـارون،  میـدان  آسماري مخزن وپتروفیزیکی ژئوشیمیائی خصوصیات
 ایران

4 

 از یکـی  در عصـبی  شـبکه  از اسـتفاده  بـا  شناسـی  زمـین  هاي خسارهر بینی پیش  پور مهدي ولی پیما، جهان یاسر پوستر
  5  دزفول فروافتادگی میادین

 زرنـد،  شرق در واقع پسین کامبرین کربناته هاي نهشته در اووئیدها انواع تفکیک  باوي هدا و زندمقدم حامد پوستر
 6  اووئیدها ساختار ریز بر دیاژنز تاثیر از نگرشی: کرمان غرب شمال

 پوستر
 ،قرائی محمودي محمدحسین شهرکی، هدیهم

  راشکی علیرضا حرمی، موسوي رضا
 منظـور  بـه  ایـران  شرق در بندان رودخانه کالستیک سیلیسی رسوبات ژئوشیمی

 هامون دریاچه محیطی زیست هاي آلودگی بر آن تاثیر و رسوبات منشاء تعیین
7 

صیادي مجتبی جهانی، داود زاري، طالع فهیمه پوستر  فرصـتهاي  معرفی و شناخت راستاي در کوارترنر هاي نهشته رسوبی لمد بررسی 
 8  مالرد شهرستان در شرب آب تامین کیفی و کمی تهدیدهاي و

 پوستر
 قرایی، محمودي حسین محمد بهاري، فاتح لیلی

 محبوبی اسداله

 کرتاسـه  رسـوبی  توالی هاي دولومیت ایزوتوپی ژئوشیمی و دیاژنتیک فرایندهاي
 )داغ کپه رسوبی حوضه غرب( بید چمن شبر در پایینی

9 

 پوستر
حرمی، موسوي رضا، فتحی رضا  

محبوبی اسداله  

 چینـه  تطـابق  و مخزنی مطالعات در زمانی کننده کنترل خطوط از استفاده لزوم
 هـاي  میـدان  در آسماري مخزن رخسارهاي تغییرات بررسی:  موردي مطالعه(اي

  )سفید رگ و پازنان آغاجاري،
10 

 پوستر
 حمیدرضا صالحی، علی محمد کاظمی، امیر

 خدایی نواب هنرمند، جواد پاکزاد،

 نفتـی  میـدان  در فهلیـان  سـازند  دیـاژنز  و رسـوبی  محیط ها، ریزرخساره بررسی
 11  آبادان دشت یادآوران،

 موئینه، فشار هاي نحنیم روند بر دیاژنزي فرایندهاي و رسوبی هاي رخساره تاثیر  بهداد علی باد، خانه محمد ،مرادي مصطفی پوستر
  12  آغاجاري نفتی میدان آسماري، سازند

 هاشمیان خدیجه ،پور مهدي ولی پوستر
 شاخصـهاي  و پتروفیزیکـی  نگارهـاي  از اسـتفاده  بـا  گـازي  هیدراتهاي شناسایی

 ژئوفیزیکی
13 

 پوستر
    ،جهانی داود ،اصل نادري علی

 بختیار امیري حسن

 میـدان  13 و 6 هـاي  چـاه  در آسـماري  دسازن رسوبی محیط و ها میکروفاسیس
 رامشیر نفتی

14 

 پوستر
 زمانیان، حسن رك، رك فتانه هاشمی، مهدي

  احمدنژاد فرهاد
 بوکسـیت  کانسار زایش فرآیند و رسوبی محیط شناسی، ریخت ویژگیهاي بررسی

 بافتی و شناسی کانی مطالعات از استفاده با: دهدشت شرقی شمال ، سیاه کوه
15 

 پوستر
 بجستانی، صباغ مهناز شیبانی، یحیی لوصا

  باد خانه محمد
 ایـران  شـرق  طـبس،  بلـوك  در شـیل  سـرخ  سازند رسوبی محیط و سنگی چینه

 16  مرکزي


