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 به نام خدا

 برنامه زمان بندی چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران

 یوربا تأکید بر مخازن هیدروکرب
 

 ، دانشگاه زنجان1397دوم و سوم آبانماه 

 

 02/08/1397صبح روز چهارشنبه  08:20 - 09:45مراسم افتتاحیه 

 

 های بین المللی غدیر دانشگاه زنجانسالن همایش

 زمان عنوان
 8:20-8:25 تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید

 8:25-8:30 اجرای سرود جمهوری اسالمی ایران

 8:30-8:40 سخنرانی دکتر سید رضا موسوی حرمی ریاست محترم انجمن رسوب شناسی ایران  

 8:40 – 8:55 سخنرانی دکتر سید محسن نجفیان ریاست محترم دانشگاه زنجان 

 8:55-9:00 کلیپ دانشگاه زنجان

 9:00-9:15 لک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت راضیهسخنرانی خانم دکتر 

 9:15-9:30 مدیریت اکتشاف( –سخنرانی کلیدی: دکتر علیرضا پیریایی )شرکت ملی نفت ایران 

 9:30-9:45 سخنرانی کلیدی: دکتر محمد قویدل سیوکی )دانشگاه تهران(

 

 09:45 – 10:30پذیرایی )میان وعده(، ساعت: 
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 02/08/1397های صبح چهارشنبه برنامه سخنرانی

 

 (10:30-12 غدیر  )ساعت  بین المللی سالن

 )ژئوشیمی و محیط رسوبی(  دکتر فرج اله فیاضی - فیض نیا سادات دکتر - آدابیمحمد حسین دکتر  هیات رئیسه:
 

 زمان سخنران عنوان مقاله

 10:30 – 10:45 کاوسیمحمد علی  آنها آورنده بوجود عوامل و زو خانه سازند در ریخته درهم ثقلی های نهشته

 نهشته رسوبگذاری از پس تغییرات و منشاء شناسایی در اکسیژن و سولفور های ایزوتوپ کاربرد

 شیراز شرق جنوب ساچون، سازند از موردی مطالعه: ژیپس های
 10:45 – 11 باویعبدالرضا 

 سازند) ایقاعده انیدریت در والد شورابه مدلسازی و ژیپس به انیدریت تبدیل در ها کاتیون توزیع

 ایران غرب جنوب ،(آسماری
 11 – 11:15 رحمانیسعیده 

 با آن ارتباط و نخلک گروه آواری سیلیسی های سنگ ژئوشیمیایی و پتروگرافیکی بررسی

 تریاس زمان در اوراسیا جنوب تکتونیکی رویدادهای
 11:15 – 11:30 هاشمیسیده حلیمه 

 11:30 – 11:45 خدابخشسعید  ای افکنه مخروط های سیستم شناختی رسوب بررسی

 شناسی چینه سبک روی بر گسل بوسیله شده محصور های بلوک در تفریقی فرونشینی نقش بررسی

 مرکزی ایران در طبس بلوک زیرین، کامبرین گرابنی حوضه: سکانس
 11:45 -12 بایت گلئارام 

 

 
 

 (10:30-12سالن سهروردی )ساعت 

 (ایناحیه )مدل سازی مخزن و تکتونیک پیریاییعلیرضا دکتر   – سیوکی قویدل محمد دکتر هیات رئیسه:
 

 زمان سخنران عنوان مقاله

 10:30 – 10:45 کدخداییعلی  مودارها چاه از حرارتی بلوغ ارزیابی برای نوین روشی ارائه

 10:45 – 11 سلیمانیبهمن  خزر جنوب میادین از یکی در ای لرزه سازی وارونه مدل از استفاده با مخزنی پارامترهای تخمین

 11 – 11:15 وطن دوستمعصومه  (جنوبی دزفول فروافتادگی) پارسی و پرنج کرنج، میادین در نفتی های سیستم دوبعدی مدلسازی

 جریانهای جهت برآورد و اولیه جغرافیای رسوبی، های محیط تفسیر و تحلیل و تصویری الگهای

 سنگی ماسه مخازن در اولیه
 11:15 – 11:30 رضاییامیر 

 11:30 – 11:45 حسنی گیومحمد  گردان ساختمان در زیرین کرتاسه-ژوراسیک توالی بر نمک تکتونیک تاثیر

 شو کوه تا شاهین کوه نگاره امتداد در ماستریشتین های نهشته توالی ای ناحیه تکتونیک

 فارس ناحیه شرق ،(غرب جنوب -شرق شمال)
 11:45 – 12 پرهامسمیه 

 
 

  12 -14 :صرف ناهار ساعتاقامه نماز و 

 

 



3 

 

 02/08/1397ظهر چهارشنبه از  های بعدبرنامه سخنرانی
 

 (14-15:45غدیر  )ساعت  بین المللی سالن

 )مدل سازی مخزن( دکتر بهمن سلیمانی – مصدقحسین دکتر   –دکتر علی کدخدایی  هیات رئیسه:
 

 زمان سخنران عنوان مقاله

  14 – 14:15 رحیم کدخدایی هیدروکربوری مخازن مطالعه در آن اهمیت و تولید شناسی زمین

 سن با سروک سازند از موردی مطالعه ها، سکانس تفکیک و شناسایی در گاما نمودار کاربرد

 آبادان دشت ناحیه در باالیی کرتاسه
  14:15 - 14:30 علی اسعدی

 14:30 – 14:45 حمیده نوروزپور لرستان ناحیه در نفتی چاه یک در گرو سازند زایی هیدروکربن پتانسیل ارزیابی

 نفتی میدان شرقی بخش در آسماری سازند قاعده شیلی زون الکتریکی های رخساره بندی دسته

 منصوری
 14:45 – 15 زهرا رنجبر

  15 – 15:15 ابراهیم محمدی (میوسن-الیگو) قم سازند هیدروکربوری پتانسیل و نفتی سیستم مروری مطالعه

 و XRD نتایج از استفاده با بورگان مخزن پتروفیزیکی پارامترهای وارزیابی رسی کانیهای شناخت

 فروزان نفتی میدان در پیمایی چاه های نگاره
 15:15 – 15:30 فرزاد احمدی

 مخازن های ویژگی محاسبه در نوین روش یک های قابلیت بر مروری: رقومی های سنگ

 هیدروکربنی
 15:30 – 15:45 صادق کریم پولی

 

 

 (14-15:45سالن سهروردی )ساعت 

 محیط رسوبی، کانسار رسوبی(ژئوتوریسم، )دکتر حسین کوهستانی   – دکتر پیمان رضایی  –خدابخش  سعید دکتر هیات رئیسه:
 

 زمان سخنران عنوان مقاله

 فرسایشی -رسوبی محوریت با های ژئوپارک  و ژئوتوریسمی های پدیده بر مروری

 ایران پیشنهادی های ژئوپارک بر تمرکز با
  14 – 14:15 نازنین بدری

 جهانگیرآباد، برش در گورپی سازند نگاری چینه وزیست رسوبی محیط ، ای رخساره آنالیز

 ایران غرب جنوب لرستان، کبیرکوه
  14:15- 14:30 سمیرا رحیمی

 فروافتادگی سفید، نفت میدان آسماری، سازند سکانسی نگاری چینه و رسوبی محیط مطالعه

 شمالی دزفول
 14:30 – 14:45 عایشه سلمانی

 14:45 – 15 محدثه جانباز شهبازان سازند  موردی مثال دولومیت، بلورهای اندازه بر ها ناخالصی تأثیر

 میزبان سنگ در روی و سرب زایی کانه رخداد و دولومیت مختلف های نسل ارتباط بررسی

 (اصفهان غرب) سرمه خان کانسار زیرین، کرتاسه کربنات
  15 – 15:15 انسیه مختاری نژاد

 15:15 – 15:30 مهر نیارضا  داغ کپه و البرز رسوبی های حوضه در اورانیوم ذخایر جویی پی مدل

 15:30 – 15:45 رجبیرحمان   رسوبی کانسارهای ژنز تعیین در فرامبوئیدال پیریت نقش

 

  15:45 -16:15: ساعت )میان وعده( پذیرایی
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 02/08/1397های عصر چهارشنبه برنامه سخنرانی

 

 (16:15-18غدیر  )ساعت  یلبین المل سالن

 شناسی و محیط رسوبی( آرش امینی )زیست محیطی، رسوبدکتر  –عباسی نصراله دکتر  هیات رئیسه:
 

 زمان سخنران عنوان مقاله

 16:15 – 16:30 خلیل رضایی ایران آینده و امروز نیاز رسوبی، معدنی کودهای و کشاورزی شناسی زمین

 16:30 – 16:45 غریب رضامحمد رضا  بوشهر استان ساحلی رسوبی های سلول

 16:45 – 17 ییپیمان رضا (خاش باختری جنوب) پیرگل فشان گل های نهشته بافتی های مشخصه

 17 – 17:15 جابر اعظمی گلپایگان شور تاالب سطحی رسوبات در آهک و شوری اسیدیته، مکانی تغییرات بررسی

 17:15 – 17:30 یوسفی یگانهبیژن  کشکان سازند رسوبی محیط شناخت در ساختاری عناصر و کننده محدود سطوح نقش

 17:30 – 17:45 شاللوند محمد کرمانشاه غرب زنگ درجنوب تله سازند سکانسی گارین چینه و رسوبی محیط ها، ریزرخساره

 17:45 – 18 علی حاج ابوالفتح زنجان جنوب زیرین قرمز سازند رسوبگذاری ی حوضه دیاژنتیک شرایط بر شاهدی کلینوپتیلولیت،

 
 

 (16:45 -18سالن سهروردی )ساعت 

 بایت گل )محیط رسوبی(ئارام دکتر  –کاووسی محمد علی دکتر  هیات رئیسه:
 

 زمان سخنران عنوان مقاله

 دزفول فروافتادگی و آبادان دشت در باالیی سروک سازند رسوبی محیط و ها ریزرخساره مقایسه

 شمالی
 16:15 – 16:30 فرامرزیسمیه 

 16:30 – 16:45 چنارانیعاطفه  ایران شرق شمال داغ، کپه رسوبی حوضه غرب در زاو کوه برش در تیرگان سازند رسوبی محیط

 شمال خزر، حوضة شرق جنوب منطقة در پلیوسن های نهشته رسوبی محیط و رخساره تغییرات

 ایران شرق
 16:45 – 17 بهزاد سلطانی

 کپه رسوبی حوضه زیرین کرتاسه آواری توالی در آن کننده کنترل فرایندهای و پالئوتوپوگرافی

 آمودریا-داغ
 17 – 17:15 غالمرضا حسین یار

 حوضه هیدروکربنی های میدان از یکی در زنگ تله سازند دیاژنز و رسوبی محیط ریزرخساره،

 لرستان

 شاهرخی الدین صالح

 زاده
17:30 – 17:15 

 زیرین کربونیفر های نهشته در دیرینه رسوبگذاری محیط تعیین در کلیدی راهنمای پرفسیل، های افق

 البرز زون در واقع مبارک، سازند الالن برش روی بر موردی مطالعه: 
 17:30 – 17:45 سیده پروین موسوی

  زنجان غرب جنوب در دلیچای سازند رسوبگذاری تاریخچه

 (ها میکروبیالیت تشکیل بر تأکیدی با)
 17:45 – 18 افشین زهدی

 

 18-18:15 :ساعت معرفی چهار مقاله برتر و تقدیر از آنها واختتامیه 
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 02/08/1397رنامه پوسترها صبح چهارشنبه ب

 (10-12 :)ساعت

شماره 

 پوستر
 نویسندگان )به صورت مقاله کامل( نام مقاله

1 
 میادین از یکی در فوقانی کرتاسه به منسوب های نهشته در زیستی حوادث معرفی و نانواستراتیگرافی

 فارس خلیج غرب در واقع نفتی
 سنماری سعیده

2 
 جنوب در واقع آباد سعادت نفتی میدان چاههای از یکی در ایالم مخزن سنگ رسوبی محیط ارزیابی

 شیراز شرق
 بزرگی ده افسانه و سنماری سعیده

3 
 جنوب در واقع منصوری، میدان چاههای از یکی در آسماری سازند مخزن سنگ خصوصیات تحلیل

 اهواز شرق
 تهرانی منش بهرام ناز مریم و سنماری سعیده

 فکور راضیه شمالی دزفول در فوقانی کرتاسه های سنگ رسوبی محیط و سکانسی نگاری چینه مطالعه 4

5 
 و محیطی زیست فرآیندهای با درارتباط گرمسیری مناطق در پزشکی ژئوشیمی بر موثر عوامل بررسی

 ها بیماری بروز در آنها تاثیر
 اصل کیانی میترا

 صمدپور لیال و مصدق حسین قزوین شرق جنوب فشند، برش در روته سازند رسوبی محیط و ای ریزرخساره مطالعه 6

 کاووس گنبد شرق شمال در آقچاگیل سازند های میکروبیالیت درونی ساختار و مورفولوژی بررسی 7
 امینی ،آرش کودهی بشاش منفرد معصومه سیده

 ظفری مریم و کرمی شاه امیر السادات مهناز ،

8 
 رودخانه محدوده در مصنوعی تزریق های حوضچه نفوذپذیری بر سطحی رسوبات تاثیر بررسی

 زنجان استان خراسانلو

 امیر برجعلی، میثم بخشایش، کشاورز محمد

 پور تقی پرستو  و احمدی حسین

9 
 و هاشم زاده امام های برش مرکزی، البرز در  جیرود سازند بازوپایان مبنای بر رسوبی محیط تفسیر

 جیرود

 چنگی نادری سمیه ، تهرانی منش بهرام ناز مریم

 الدینی عالء کیمیا و

 علیپور رضا و رفیعی بهروز ظاهری، معصومه البرز استان اشتهارد، شمال منطقه در گردشگری زمین های جاذبه 10

 گلخاری میدان در جهرم-آسماری مخزن کیفیت بر سنگی پی گسل تاثیر بررسی 11
 و چریک چهارده غالمرضا همائی، مجتبی

 امیدپور آرمین

 تخریبی اجزای از استفاده با ایوند -نهند منطقه های سنگ ماسه تکتونیکی محیط و منشا تعیین 12
 علی میر و یزدی محمد  ساداتی، نرگس سیده

 مختاری اصغر

 آباد خرم باختر سنگی، قلعه منطقه در سورگاه سازند دیرینه عمق تعیین 13
 قمرناز  و مقدم مغفوری ایرج حیاتیانی، اشرف

 ظفری دارابی

 آباد خرم باختر سنگی، قلعه منطقه در سورگاه سازند نگاری چینه زیست 14
 قمرناز  و مقدم مغفوری ایرج حیاتیانی، اشرف

 ظفری دارابی

 لرستان حوضه سرکان، تاقدیس در زنگ تله سازند بیواستراتیگرافی 15
 سید مقدم، مغفوری ایرج نژاد، شجاعی رضا

 امامی رضا محمد

 لرستان حوضه سرکان، تاقدیس برش در زنگ تله سازند لیتواستراتیگرافی 16
  و امامی رضا محمد سید نژاد، شجاعی رضا

 مقدم مغفوری ایرج

 مقدم مغفوری ایرج محمودی، زهرا شهر دره شرق یوژاندر، تنگ آسماری سازند نگاری چینه زیست 17

18 
 از استفاده با مخزنی بندی زون در استفاده جهت نار قلعه میدان آسماری مخزن زمانی خطوط شناسایی

 سیکلوالگ افزار نرم

 حرمی، موسوی رضا سید پور، جمیل محمود

 هوشمند حامد و باد خانه محمد محبوبی،... اسدا

 کوچی

19 
 سکانسی نگاری چینه چارچوب در ماستریشتین های نهشته توالی بر موثر دیاژنتیکی فرایندهای بررسی

 فارس ناحیه شرق ،(NE-SW) تطابقی نگاره امتداد در

 و پیریایی علیرضا قربانی، منصور پرهام، سمیه

 حرمی موسوی سیدرضا
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20 
 رسوبی-تکتونیکی موقعیت به توجه با تاربور سازند مخزنی پتانسیل و تخلخل بر موثر عوامل بررسی

 فارس ناحیه شرق در آن

 و پیریایی علیرضا قربانی، منصور پرهام، سمیه

 حرمی موسوی سیدرضا

 دزفول فروافتادگی پابده سازند زایی هیدروکربن پتانسیل ارزیابی 21
 احمدرضا و کردی معصومه اورک، زینب

 کریمی

22 
 منظور به آنها های رخساره بررسی و سیدان تاقدیس  در آپتین-بارمین رسوبات زدگی بیرون گزارش

 منطقه شناسی زمین های نقشه اصالح
 زاده موسوی علی محمد سید

23 
 جنوب در زیرین آپتین رسوبات از مثالی اکسیدان، به احیایی شرایط از رسوبی محیط تغییرات بررسی

 ایران غرب
 زاده موسوی علی محمد سید

 زاده موسوی علی محمد سید یزد ایران، مرکزی کویر ساغند، پالیای گردشگری زمین های ویژگی و پتانسیل بررسی 24

25 
 از استفاده با اللی میدان 22 شماره چاه در آسماری سازند لیتولوژیکی و مخزنی اختصاصات ارزیابی

 پتروفیزیکی های داده

 مجتبی و گلی طاهر کریموند، ناصری فرخ

 ذاکری

26 
 در جهرم و آسماری سازندهای مخزنی پتانسیل بر دیاژنزی فرایندهای و رسوبی های رخساره اثرات

 نرگسی نفتی میدان

 کوچی هوشمند حامد عویدی، باوی عبدالرضا

 طاهری محمدرضا و

 اهواز نفتی میدان آسماری سازند سنگی های گونه بر موثر دیاژنزی فرآیندهای 27
 و آدابی حسین محمد آزادبخت، نسترن

 عویدی باوی عبدالرضا

 اهواز نفتی میدان آسماری مخزن در انیدریت های بافت مطالعه 28
 و آدابی حسین محمد آزادبخت، نسترن

 عویدی باوی عبدالرضا

 زاده زینل ارسالن دزفول فروافتادگی از مثالی: ناودیس و تاقدیس در منشأ های سنگ زایی نفت فرایند سازی مدل 29

 مرکزی ایران در (کرمان شمال بیدو، سازند) مدی و جزر دلتای یک رسوبی محیط و ها رخساره 30
 پریکوپووا مارتا یانوچکو، یورای شرفی، محمود

 عطاآبادی میرزایی مجید و

 زمانی زیبا غیرضروری؟ یا ضروری ایران، در نامتعارف هیدروکربنی منابع مطالعه 31

32 
 پیشروی روند با( داغ کپه شرق) آبدراز و آیتامیر سازندهای در کلسیم کربنات میزان تغییرات مقایسه

 تتیس درحوضه دریا آب پسروی و

 و کنی لطفعلی انوشیروان موسوی، نسیم

 نیا موسوی عبدالمجید

33 
 داغ کپه رسوبی حوضه در گذاری رسوب نرخ تغییرات بر شاهدی عنوان به نانوفسیلی بیوزونهای تطابق

 آلبین-آپسین زمان در

 اعظم کنی، لطفعلی انوشیروان فرد، غالمی اعظم

 جمالی امیرمحمد و فروغی فریبا پور، ماهانی

34 
 باالخانی سازند مخزنی کیفیت و ای رخساره تغییرات بررسی

 خزر جنوب میادین از یکی در

 ده دهقان فاطمه و مراونه عباس سلیمانی، بهمن

 جمالی

 مراونه عباس و  چرچی عباس باالرود و پارسی نفتی های میدان در آسماری مخزن های شکستگی الگوی مقایسه 35

 ایران شمال در نوشهر کورکورسر رودخانه آبریز حوضه رسوبات شناسی کانی مطالعات 36

 موسوی رضا سید مدنی، معافی عاطفه سیده

 کیامرث و کندلوسی مقیمی علی حرمی،

 حسینی

 حسینی کیامرث ایران غرب جنوب نفتی میادین از یکی در آن بر مؤثر متغیرهای و حفاری گل هرزروی بررسی 37

38 
 کانی  با آن مقایسه و مروست مونازیت  پالسر روی بر خاکی نادر عناصر شیمیایی زمین مطالعات

 بافق ناحیه  اپاتیت اهن درکانسار مونازیت زایی
 ورزنه شاکری رضا محمد و حسینی کیامرث

 مسعودی مهدی و پیریائی علیرضا فریدی، پروانه (بندرعباس ناحیه) هندون نمکی گنبد ساختاری -رسوبی های ویژگی از ای خالصه 39

40 
 غرب ناحیه در ماستریشتین پروفورلند حوضه رسوبات استراتیگرافی سکانس بر تکتونیک کنترل

 زاگرس رورانده-خورده چین کمربند فارس،

 قربانی منصور پیریایی، علیرضا عباسی، رخشنده

 مبشری علی و

 رنجبران محسن و زاده حسین مهناز تهران شرق کرج، سازند فشانی آتش خاکسترهای در ها فسیل اثر گسترش نحوه و رابطه 41

42 
 خلیج مرکزی درناحیه داریان سازند از مثالی با کربناته متراکم مخازن در ناهمگنی نوع و میزان بررسی

 فارس
 توکلی وحید و داوودی سپیده
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43 

 

 موسوی رضا باد، خانه محمد بین، نیک محمد جنوبی زاگرس گازی میادین از یکی در A چاه موردی مطالعه: کنگان سازند مخزنی ارزیابی

 احسان و خدامی مهدی محبوبی، اسداله حرمی،

 غفرانی

44 
 برای کاربردی:  نیشابور شرق در( میانی دونین) سیبزار سازند بر موثر دیاژنتیکی های فرآیند مطالعه

 دیاژنز پاراژنتیکی توالی

 رضا باد، خانه محمد  پور، جمشیدی ابوالفضل

 محبوبی اسداله و حرمی موسوی

 درگز جنوب ،(پسین پالئوسن) کمان چهل  سازند های آهک سنگ بر موثر دیاژنتیکی فرآیندهای 45

 حسین محمد راوری، نژاد مرادی حمید

 اسداله و حرمی موسوی رضا قرائی، محمودی

 محبوبی

 مارون نفتی میدان های چاه از یکی در آسماری سازند های دولومیت پتروگرافی 46
 رضا باد، خانه محمد احمدزاده، فریدون

 پور مراد مهران و محبوبی اسداله حرمی، موسوی

 عناصراصلی ژئوشیمی از استفاده با کالت سازند قاعده کالستیک سیلیسی رسوبات برخاستگاه تعیین 47
 قرایی، محمودی محمدحسین کشمیری، مهناز

 محبوبی اسداهلل و حرمی موسوی سیدرضا

48 
 مشهد، غرب جنوب ژئوشیمیایی، های داده اساس بر ژوراسیک رسوبات تکتونیکی جایگاه و منشأ

 ایران

  و پورسلطانی  رضا مهدی خوان، عربی سپیده

 جوانبخت محمد

49 
 ملک کال شناسی چینه های دربند، برش آق تاقدیس در تیرگان سازند رسوبی محیط و ها ریزرخساره

 داغ کپه رسوبی حوضه شرق بلوچ، آب و

 طاهرپور مرتضی قادری، عباس جهانی، حامد

 باد خانه محمد  و آباد خلیل

50 
 در ماکروسکوپی شواهد اساس بر آغاجاری نفتی میدان در آسماری سازند مخزنی پتانسیل تخمین

 حفاری های مغزه

 حرمی، موسوی رضا سید مرادی، مصطفی

 باد خانه محمد و محبوبی اسداله

 افزار نرم از استفاده با کرمان شرق جنوب در واقع راین آبریز حوضه فیزیوگرافی خصوصیات بررسی 51

GIS 

 موسوی رضا باد، خانه محمد معاذالهی، مهال

 محبوبی اسداله و حرمی

52 
 منشأ به ای اشاره داغ؛ کپه ی حوضه تورونین/سنومانین مرز در سیاه شیل تشکیل ژئوشیمیایی شواهد

 نیتروژن و کربن ایزتوپ تغییرات و آلی مواد تشکیل
 قرایی محمودی حسین محمد و کلنات بهناز

53 
 فوقانی ژوراسیک های نهشته مخزنی خصوصیات بر مؤثر عوامل

 ایران شرق شمال در( مزدوران سازند)
 آقایی علی سید

54 
 توالیهای در الیگومیوسن زمانی دوره دریا آب سطح تغییرات و رسوبی محیط ها، رخساره بررسی

 زاگرس رسوبی حوضه گاپت، برش آباد، خرم شمال کربناته
 حیدری اکبر

55 
 با آن ارتباط و پااژنتیک سکانس تفسیر آسماری، سازند کربناته های نهشته دیاژننیک سکانس بررسی

 زاگرس رسوبی حوضه آباد، خرم شمال گاپت، برش موردی مطالعه دریا، آب سطح تغییرات
 حیدری اکبر

 بوکان شهرستان امیر آباد برش در واقع قم سازند قاعده در پیشروند کنگلومرایی واحدهای بررسی 56
 رحیم قدسی، ثیاب اصغر علی رخشان، حجت

 شاکری علیرضا و ایلخچی کدخدائی

 قدسی ثیاب اصغر علی و قوشچی رضائی شبنم ارومیه دریاچه جنوب پرمین، های نهشته های دولومیت پتروگرافی 57

 دراستیک روش با شبستر دشت آبخوان پذیری آسیب ارزیابی 58
 مقدم، اصغری اصغر ایلخچی، کدخدائی فاطمه

 خانی قره مریم و برزگر رحیم

59 
 آبخوان پذیری آسیب ارزیابی در دراستیک مدل سازی بهینه جهت ویلکاکسون روش از استفاده

 شبستر دشت

 مقدم، اصغری اصغر ایلخچی، کدخدائی فاطمه

 خانی قره مریم و برزگر رحیم

 اهواز نفتی میدان شرقی بخش در زون دو مخزن کیفیت مقایسه 60

 مریم کدخدایی، علی ایرانی، دوستی راضیه

 دوستی مهدی و کریمی رحیم محمد پیروی،

 ایرانی
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 02/08/1397برنامه پوسترها بعد ظهر چهارشنبه 

 (14-15:45)ساعت 

شماره 

 پوستر
 نویسندگان نام مقاله )به صورت مقاله کامل(

 نوروزپور حمیده و نژاد حسینی محمود سید (نکا شهرستان جنوب) ارم برش در زیرین پرمین های نهشته رسوبی محیط و سنگی نگاری چینه 1

2 
 سازند آواری سیلیسی رسوبی های سنگ خاستگاه تعیین در معیاری عنوان به کمیاب عناصر ژئوشیمی

 ایالنقره

 مهدی و زاده نجف عادل انجردی، جواد

 جعفرزاده

 صادقی رضا و کاظمی بهمنیار فارس زیرپهنه دو از بُرش دو در( میشان سازند) گوری بخش ای چینه سنگ مقایسه 3

 کاظمی بهمنیار و صادقی رضا شیراز خاوری شمال در رُستم نَقشِ پیشنهادی گَردشگاه زمین پیش 4

 میرزائی سعید و دهکردی حیدریان نسیم رسوبی حوضه یک در شناسی زمین تاریخچه مدلسازی اهمیت بررسی 5

 نبئی تقی و مهرنیا سیدرضا زاده، زهراتقی همپوشانی شاخص روش از استفاده با( شرقی آذربایجان استان) دچان منطقه زاد دیر ذخایر یابی پتانسیل 6

 آبادان دشت در  A و B وC نفتی های میدان در فهلیان سازند رسوبی محیط و ها ریزرخساره 7
 پرویز وند، قدیم نادرکهنسال آناهیتاخلیلی،

 زاری طالع فهیمه و غضنفری

 آبادان دشت در یادآوران نفتی میادین از یکی در فهلیان سازند مخزنی کیفیت در دیاژنز تأثیر 8
 پرویز وند، قدیم نادرکهنسال آناهیتاخلیلی،

 زاری طالع فهیمه و غضنفری

9 
 بازه طی در چاه 19 شرب آب کمیت و کیفیت بر شیمیایی و فیزیکی گذار تاثیر  متغیرهای بررسی

 دور از سنجش کاربرد با تهران استان غرب در سال 3 زمانی
 ضیا پوریا و جهانی داود زاری، طالع فهیمه

10 
 شمال آبریز های زیرحوضه در رسوب تولید در پسیاک شده اصالح مدل در شناسی زمین نقش ارزیابی

 GIS از استفاده با تهران
 جابر غنمی مصطفی و فرهادمهر شیرین

 داغ کپه رسوبی حوضه درشرق تیرگان سازند کربناته های نهشته ژئوشیمی بررسی 11
 مهدی و جوانبخت محمد طبیان، اعظم سیده

 پورسلطانی رضا

12 
 شرق بیگ ابراهیم وکالته سررود دربرش تیرگان سازند کربناته رسوبات سکانسی نگاری چینه انطباق

 (پایدار های ایزوتوپ بر تاکید با) داغ کپه رسوبی حوضه

 مهدی و جوانبخت محمد طبیان، اعظم سیده

 پورسلطانی رضا

13 
 جنوب های میدان از یکی در  پتروفیزیکی نگارهای از گیری بهره با سروک سازند مخزنی کیفیت

 ایران باختری
 آرین مهران و آرمانی پرویز بهراد،  دانیال

 ایران گازی میادین از یکی در الکتریکی های رخساره تعیین و بررسی 14
 جعفر و طرقبه کریمیان امیر ابنوی، دهقان علی

 قاجار

 الکتریکی های رخساره از استفاده با مخزنی غیر و مخزنی نواحی تفکیک و تعیین 15
 جعفر و طرقبه کریمیان امیر ابنوی، دهقان علی

 قاجار

16 
 ذاتی پذیری آسیب های ارزیابی در( وادوز) اشباع غیر محیط تاثیر و آبخوان محیط تفسیر روش بر نقدی

 موردی مطالعه دراستیک؛ مدل با آلودگی به آبرفتی آبخوانهای

 میالد و مقدم یگانه عاطفه طاهری، کمال

 طاهری

 مقدم زند حامد کرمان غرب شمال راور، شمال در کرتاسه های نهشته رسوبی محیط و ها رخساره آنالیز 17

 نیا طاهری حمید و اکبری علی زندمقدم، حامد رفسنجان شمال در واقع داوران ارتفاعات زیرین کرتاسه های نهشته لیتواستراتیگرافی و معرفی 18

19 
 شمال کاروانگاه، ناحیه در رنگ قرمز آواری سیلیسی های نهشته های پتروفاسیس و ها لیتوفاسیس

 شیل؟ سرخ یا داهو سازند: کوهبنان

 حامد حرمی، موسوی رضا زمانی، فاطمه

 محبوبی اسداله و زندمقدم

20 
 روی و سرب معدن در دار روی کربناته های رگه شناسی کانی و ساختی بافتی، های ویژگی بررسی

 کوهبنان شرق در واقع کربناته میزبان سنگ با طرز

 مهدی و زندمقدم حامد نژاد، اسکندری رضا

 پور خراسانی

21 
 کوهبنان، شرق در واقع طرز روی و سرب رسوبی کانسار در دار سرب سولفیدی های رگه ژئوشیمی

 کرمان استان شمال

 مهدی و زندمقدم حامد نژاد، اسکندری رضا

 پور خراسانی
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22 
 ترکیبی روش از استفاده با تخمین بهبود و سنگ فیزیک روابط توسط برشی موج سرعت تخمین

 ایران کربناته مخازن از دریکی چوکوئت فازی انتگرال
 زاده مراد علی و چی تخم بهزاد صیفی، حمید

 غربی استرالیای کنینگ حوضه در نونکانبا سازند گازی های شیل هیدروکربن تولید پتانسیل ارزیابى 23
 و ریابی قوامی رضا سید ، آموز دانش صمد

 چی تخم بهزاد

 گازی های شیل در حفاری های روش ارزیابی 24
 و ریابی قوامی رضا سید ، آموز دانش صمد

 چی تخم بهزاد

 تهران شمال شمشک، دره در  جیرود معدن های فسفریت شناسی کانی 25
 و بهزادی مهرداد یزدی، محمد نجفی، میالد

 خشنودی خالق

 گلشن گازی میدان در داالن سازند زیرین بخش رسوبی محیط تعیین و ها میکروفاسیس بررسی 26
 رضا میر و آدابی حسین محمد ترابی، عباس

 طسوج موسوی

 آبادان دشت در گدوان کربناته -سازندآواری از خلیج عضو ایزوتوپی و عنصری وژئوشیمی دیاژنز 27
 جواد ، برزی حسینی محبوبه رمضانی، فاطمه

 صادقی عباس و هنرمند

28 
 با آبادان دشت در گدوان سازند رسوبی حوضه ساختی زمین جایگاه و خاستگاه و مادر سنگ ترکیب

 وکمیاب نادر عناصر ژئوشیمی از استفاده

 جواد ، برزی حسینی محبوبه رمضانی، فاطمه

 صادقی عباس و هنرمند

29 
 برش در ها تبخیری ساخت و بافت بر نگرشی کندبا سازند های تبخیری دیاژنتیکی فرایندهای برررسی

 (مرکزی البرز) ساران
 برزی حسینی محبوبه و عرب علیزاده زینب

 کرمان ساردوئیه منطقه  ای، آبراهه رسوبات در روی و سرب های آنومالی ژئوشیمیایی ارزیابی 30
 مهرداد نوروزی، سعید یعقوبی، ابوالفضل سید

 هزاره محمدرضا و بهزادی

31 
 ساردوئیه، منطقه ای آبراهه رسوبات در ژئوشیمیایی اکتشافات در رستری  همپوشانی روش کاربرد

 کرمان

 مهرداد ، یعقوبی ابوالفضل سید نوروزی، سعید

 هزاره محمدرضا و بهزادی

 اکتشافی اهداف جویی پی در رسوبی های حوضه مدلسازی نقش بررسی 32
، سعید میرزائی و نسیم حیدریان دهکردی

 سید محمد زمانزاده

 مهماندوستی اسدی الهام و میمندی یحیی امید مرکزی البرز در باروت سازند رسوبی خصوصیات بررسی 33

34 
 روزن اساس بر آبدراز سازند میانی -تحتانی بخش و آیتامیر سازند فوقانی بخش نگاری چینه زیست

 ایران شرق شمال داغ، کپه رسوبی حوضه شرق الگو، برش در شناور داران

 شفیعی میثم و نیا وحیدی محمد درافشان، ندا

 اردستانی

35 
 برش در آبدراز سازند میانی -تحتانی های بخش و آیتامیر سازند فوقانی قسمت عمقی تغییرات بررسی

 ایران شرق شمال داغ، کپه رسوبی حوضه شرق ، مزدوران گردنه

 شفیعی میثم و نیا وحیدی محمد درافشان، ندا

 اردستانی

36 
 شرق شمال داغ، کپه رسوبی حوضه مرکز ، بهادرخان روستای برش در آبدراز سازند دیرینه سنجی عمق

 ایران

 میثم  و نیا وحیدی محمد نوروزیان، آزاده

 اردستانی شفیعی

 مارون نفتی میدان چاههای از یکی در آسماری سازند نگاری چینه زیست 37
 حسن ،نیا یحیدو محمد درزی،گو محمد

 ادنژ ییرانو ضارمحمد و ربختیا یمیرا

 مارون نفتی میدان های چاه از یکی در آسماری سازند پالئواکولوژی 38
 محمد و بختیار امیری حسن گودرزی، محمد

 نژاد نورایی رضا

39 
 نفتی میدان های چاه از یکی در آسماری سازند رسوبی مدل و رسوبی های محیط ها، ریزرخساره تحلیل

 مارون

 محمد و بختیار امیری حسن ، گودرزی محمد

 نژاد نورایی رضا

 آرمانی پرویز و عباساقی فروغ الر دشت ژئوتوریسمی های پدیده معرفی 40

 مغناطیسی پذیرفتاری نوسانات از استفاده با خزر دریای دریا تراز تغییرات بازسازی 41
 ، قرایی محمودی حسین محمد باقری، حسین

 باد خانه محمد و حرمی موسوی رضا

42 
 سکانسی؛ سطوح با عنصری و ایزوتوپی ژئوشیمی ارتباط و سکانسی نگاری چینه رسوبی، محیط بررسی

 مرکزی ایران بهرام، سازند

 حمیدرضا صالحی، محمدعلی محرمی، ساناز

 مقدم وزیری حسین و بهرامی علی پاکزاد،
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 و آب تعیین در معیاری عنوان به آواری سیلیسی رسوبات در هوازدگی تعیین شیمیایی اندیس کاربرد 43

 داغ کپه کرتاسه های شیل از موردی مثال قدیمه، هوای

 زاده جعفر مهدی

44 
 برش در( پسین پرکامبرین) بایندور سازند های دولومیت ژئوشیمیایی و پتروگرافیکی مشخصات بررسی

 زنجان جنوب الگو،

 صالحی، علی محمد مقدم، پوردیوانبیگی سارا

 زهدی افشین و جعفرزاده مهدی

45 
 در کاربرد: سیرجان-سنندج زون مرکزی بخش در پایینی کرتاسه قرمز توالی ژئوشیمی و پتروگرافی

 دیرینه هوای و آب و مادر سنگ تکتونیکی، جایگاه تعیین

 ذبحی بهراد و تدین میثم صالحی، محمدعلی

 کمند

46 
 دیدگاه از کربناته برشیِ میزبان سنگ با( اصفهان شرق شمال) چنگرزه نقره±سرب زایی کانه معرفی

 اقتصادی شناسی زمین

 احمد و فاضل طالع ابراهیم نژاد، مختاری انسیه

 خانی حسین

47 
 میزبان سنگ با زرشوران طالی کانسار رخداد در سنگی-ساختاری های کننده کنترل نقش بررسی

 خان ایمان تاقدیس باختری یال ،(تکاب شمال) رسوبی

 طالع ابراهیم علیپور، رضا مقدم، فرهانی مهدی

 نژاد مختاری انسیه و فاضل

 کیان ایزدی لیلی و بازیار رزیتا زنجان رود، زرین باختر  جنوب در ها آبراهه  تغییرات و چین رشد ارتباط 48

 محسنی حسن و رفیعی بهروز غضنفری، سمیه (قزوین استان) آوج ناحیه تراورتن های نهشته پتروگرافی های ویژگی 49

 نسب سپهریان بابک جندق اوهام ی دره گردشگری زمین توانمندی معرفی 50

 ایران غرب جنوب نفتی میادین از یکی در آسماری سازند الکتریکی های رخساره تفسیر و شناسایی 51
 بیژن و حاجیان علیرضا گیالن، خدامرادی طاهر

 ملکی

52 
 شناسی چینه مقطع در آسماری سازند سکانسی نگاری چینه و رسوبی محیط میکروفاسیس، بررسی

 (بهبهان شرق شمال) علمدار
 شیخی پور سمیه و کالنترزاده زهرا

53 
 در فارس خلیج میادین از یکی در پتروفیزیکی نمودار کمک به زاکین - فراقان سازندهای مرز تعیین

 ایران
 رجلی محمدرضا و  مظاهری فاطمه

54 
 یکی در دهرم گروه گازی مخزن توالی الکتریکی های رخساره در پتروفیزیکی پارامترهای بین ارتباط

 کشور جنوب میادین از
 آبدیده محمد و  عامری ایوب

55 
 از استفاده با جنوبی پارس میدان های چاه از یکی هیدرولیکی شکست جهت مناسب های زون بررسی

 "پتروفیزیکی( vps) قائم ای لرزه رخ نیم های داده
 آبدیده محمد و زاده مقیم محمدعلی

56 

 مخزن سنگ ژئومکانیکی مطالعه با جنوبی پارس میدان های چاه از یکی چاه دیواره پایداری میزان تعیین

 نمودارهای و Vertical seismic  profile (vsp قائم ای لرزه رخ نیم های داده از استفاده با

 پتروفیزیکی

 آبدیده محمد و زاده مقیم محمدعلی

 سربی جواد و راد یوسفی مصطفی ARMA  ترکیبی زمانی سری از استفاده با شیمیایی های رخساره سازی مدل 57

 میقان پالیای کواترنر رسوبات اقتصادی های رخساره 58
 و راد سفی یو مصطفی زینلی، حسین امیر

 حاجتی عبدالمطلب

 رحمانی علی و  بهشتی هادی قربانی، احمد ها سنگ الکتریکی رسانایی بر مگنتیت و پیریت مانند فلزی های کانی اثر 59

60 
 غرب جنوب) دروار تویه ناحیه در رأسی کوارتزیت واحد و میال اللون، سازندهای نگاری چینه مطالعه

 (دامغان

 علی و پور اهری رضا شریفی، امیرحسین

 خیرآبادی
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 02/08/1397برنامه پوسترها عصر چهارشنبه 

 (16:15-18 :)ساعت

شماره 

 پوستر
 نویسندگان نام مقاله )به صورت مقاله کامل(

1 
 Cyclolog افزار نرم از استفاده با بنگستان گروه مخزنی های زون با شده شناسایی زمانی سطوح تطابق

 نار قلعه نفتی درمیدان

 ناصر ، جلیلیان حسین علی ، جمشیدی مریم

 ارشد عبدالوهاب و ارزانی

2 
 میدان در کژدمی سازند مخزنی کیفیت روی بر دیاژنزی فرآیندهای تأثیر و رسوبی محیط نقش

 فارس خلیج غرب شمال هندیجان،

 کهنسال نادر نوری، بیژن فرامرزی، سمیه

 نیا فیض سادات و وند قدیم

 رضایی خلیل و صدرمحمدی نسرین ایران ژئوتوریسم توسعه در آن نقش و قالء غار شناسی رسوب 3

 ایران شرق شمال داغ، کپه رسوبی حوضه غرب در تیرگان سازند نگاری چینه زیست 4

 علی سید نیا، وحیدی محمد ، چنارانی عاطفه

 فریده و حسینی ابوالفضل سید نباتی، آقا

 امیری

 های فلزی نفتی در رسوبات نیکل و وانادیم ردیاب 5
اعظم صفادوست، فاطمه موجودی، جابر 

 اعظمی، افشین زهدی

 ترکیبی های مدل و ها ردیاب ویژگی برداری، نمونه بر مروری: آبخیز های حوزه در رسوب منشاءیابی 6
 درویشان خالدی عبدالواحد محمدی، مازیار

 فر بهرامی نادر و

 سنگین فلزات به( زنجان غرب شمال) باغ بایچه معدن اطراف ای آبراهه رسوبات آلودگی بررسی 7
 میرعلی خسروی، یونس  ظاهری، نشمیل

 زمانی عباسعلی و مختاری اصغر

8 
 غ، با بایچه معدن در ای آبراهه رسوبات آلودگی میزان تعیین جهت انباشتگی زمین شاخص ارزیابی

 زنجان غرب شمال

 میرعلی خسروی، یونس  ظاهری، نشمیل

 زمانی عباسعلی و مختاری اصغر

9 
 جنوب و شرق منطقه در ای آبراهه رسوبات آلودگی میزان تعیین جهت انباشتگی زمین شاخص ارزیابی

 انگوران معدن شرق

 یونس مختاری، اصغر میرعلی رشنو، حدیث

 زمانی عباسعلی  و خسروی

10 
 انگوران معدن شرق جنوب و شرق منطقه ای آبراهه رسوبات در سنگین فلزات شدگی غنی بررسی

 (زنجان غرب)

 یونس مختاری، اصغر میرعلی رشنو، حدیث

 زمانی عباسعلی  و خسروی

 خسروی یونس مکانی؟ آمار یا کالسیک آمار: زیستی محیط های داده فضایی روابط سازی مدل 11

 اعظمی جابر و عبداللهی زهرا آبی های اکوسیستم در رسوبات کیفی ارزیابی های شاخص و ها روش بر مروری 12

 فارس خلیج شمال رسوب و صدف در آروماتیک های هیدروکربن منشاء شناسایی 13

 شهین زمانی، عباسعلی خسروی، یونس

 مهرزاد و کشاورزی بهنام فرد، کشاورزی

 فرد کشاورزی

 زهدی افشین و ربانی جواد زنجان باختر شمال در قم سازند نگاری چینه زیست 14

15 
 در پالئوسن - کرتاسه های نهشته دیرینه رسوبی  محیط بازسازی در پالینومورفها آماری آنالیز از استفاده

 ساری جنوب

  و ربانی جواد عباسی، نصراله امامقلی، رضا

 زاده شریعت محمدسعید

16 
 تیپ رسوبی میزبان سنگ با مس و روی -سرب زایی کانه: زنجان باختر شمال چهرآباد، کانسار

Redbed باالیی قرمز سازند در 

 علی میر کوهستانی، حسین زاده، رجب علی

 زهدی افشین و مختاری اصغر

 زنجان اختر شمال لو، حمزه رسوبی میزبان سنگ با مس کانسار خاستگاه و بافت و ساخت زایی، کانه 17
 علی میر کوهستانی، حسین قاسملو، آیسان

 زهدی افشین و مختاری اصغر

 زنجان جنوب مادآباد، سلستین کانسار تیپ و بافت و ساخت زایی، کانه 18
 نباتیان، قاسم کوهستانی، حسین نوری، مهسا

 زهدی افشین و مختاری اصغر علی میر

 سقز شرق صاحب، آهن اسکارن کانسار در مرمر واحد فابریک و پتروگرافی 19
 هنرمند، مریم نباتیان، قاسم عبداللهی، فرید

 زهدی افشین و ابراهیمی محمد
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 کردستان شمال ظفرآباد، منطقه در پیشین کرتاسه مرمرهای وفابریک پتروگرافی 20
 و زهدی افشین رفیعی، ندا عبداللهی، فرید

 نباتیان قاسم

 زنجان غرب شمال قزلجا، روی و سرب -مس کانسار زایی کانه و شناسی زمین 21
 افشین نباتیان، قاسم میرحسینی، عالیه سیده

 سلسانی آرمین و زهدی

22 
 خاور  جنوب) اللون سازند های سنگ ماسه تکتونیکی جایگاه تعیین و شناسی سنگ فیزیکی، های ویژگی

 (زنجان
 حسینی ندا سیده و بخشی مجید زهدی، افشین

 (اردبیل شمال) مغان دشت منطقه در کواترنری آبرفتی های نهشته شناسی رسوب 23
 و محمدی داریوش عطاآبادی، میرزایی مجید

 زهدی افشین

 چابهار نگور، منطقه از باالیی میوسن  فسیل مهرگان بی 24
 مریم قربانی، نسیم آبادی، عطا میرزایی مجید

 حمیدی معتصم و صیدی پریسا نجفی،

 کازرون منطقه از( میانی/زیرین میوسن)  سازندمیشان فسیل مهرگان بی 25
 نسیم و نجفی مریم آبادی، عطا میرزایی مجید

 قربانی

26 
 کند تازه رسوبی روی و سرب و مس زایی کانه شناسی کانی و شناسی سنگ شناسی، زمین بررسی

 زنجان غرب شمال ،(ماهنشان)

 محسن و مرنگی حافظ زاده، باقی فرشته

 گروسی برزگر

27 
 غرب -قارابالغ منطقه باروت، سازند در آهن زایی کانه میزبان های دولومیت پتروگرافی و شناسی زمین

 زنجان

 افشین زاده، عظیم مرتضی امیر خامدی، هما

 ترکمنی خدیجه و زهدی

28 
 مس زائی کانه با مرتبط دار استروماتولیت های افق محیطی شرایط تفسیر

 زنجان-گلجیک منطقه باروت، سازند در

 زاده، عظیم مرتضی امیر ترکمنی، خدیجه

 هما و زهدی افشین قشالق، نباتیان قاسم

 خامدی

 مکران شمال جلگه، درمنطقه برخان های تلماسه محیطی زیست تاثیر و جابجایی تشکیل، چگونگی 29
 محمد اسماعیلی، رسول ابراهیمی، محمد

 نیا ویسی ایوب و الهی نعمت جواد

 زنجان غرب شمال اندآباد، منطقه در ائوسن آذرآواری های نهشته تشکیل محیط و نگاری سنگ 30
 علی ،یابراهیم محمد زاده، ملک هادی

 هنرمند مریم و ابوالفتح حاج

 زهدی افشین و زاده عظیم مرتضی امیر زنجان-گلجیک منطقه باروت، سازند کربناتی طبقات در آهن از غنی شدن دولومیتی 31

 فخر جاوید تا بی سیالب پراکندگی الگوی بر فعال ساخت زمین اثرات بررسی 32

33 
 در( مریوان غرب)  زریوار/زریبار دریاچه عمق و هوا و آب ، گیاهی پوشش تغییرات مروری مطالعه

 (هلوسن -پلیستوسن اواخر) گذشته سال 40000
 گل بایت ئارام و محمدی ابراهیم

 (داغ کپه ناحیه) البرز حوضه شرق شمال در قلّی سازند میانی عضو دیرینه رسوبگذاری محیط بازسازی 34
 و گل بایت ئارام باقری، فرزانه بهرامی، نسرین

 دارائی مهدی

35 
 سازند: امواج فرسایشی پیشرونده سطوح در شده سخت بسترهای فانجیتس گلوسی ایکنوفاسیس بررسی

 (البرز حوضه) تهران شرق شمال آباد، مبارک درّه در جیرود
 گل بایت ئارام و کریمی ناهید

 زنجان غرب شمال نشان، ماه  منطقه در زیرین میوسن -الیگوسن های نهشته تکتونیکی خاستگاه 36
 مهدی و اعتمادسعید نجمه موال، علی زینب

 نجفی

 نجفی مهدی اعتمادسعید، نجمه قویم، نوید ماهنشان شمال  حوضه در باالیی سرخ سازند های سنگ ماسه خاستگاه 37

 کردستان مریوان، زریبار شیرین آب دریاچه هیدروژئولوژی 38
 اسماعیل و رضائی ابوالفضل کرمی، سمیه

 شبانیان

 سنگی ماسه مخازن در ترک رشد عددی سازی مدل 39
  و پولی کریم صادق رضانژاد، محمد

 الجوردی سیداحمد

 پولی کریم صادق و آیین خوش احسان سنگی ماسه هیدروکربنی مخازن در موج سرعت بر ها دانه فشردگی اثر سازی مدل 40

 ایران غرب جنوب نفتی میادین از یکی در سروک سازند الکتریکی های رخساره تعیین 41
 علی و خراط ریاض پور، مهدی ولی

 کدخدائی
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42 
 جامع روشی معرفی و کربناته های سنگ در سنگی های گونه تعیین مرسوم روشهای انواع بررسی و نقد

 سنگی های گونه پتروفیزیکی تعیین برای

 علی و خراط ریاض پور، مهدی ولی

 کدخدائی

 ایران غرب جنوب نفتی میادین از یکی در سروک سازند شناسی زمین های رخساره مطالعه 43
 علی و خراط ریاض پور، مهدی ولی

 کدخدائی

 هاشمیان خدیجه و پور مهدی ولی گازی های هیدرات تشخیص ژئوفیزیکی های شاخص بررسی 44

 پور مهدی ولی و حسینی اهلل روح سید سلیمان مسجد نفتی میدان  در آسماری سازند رسوبی محیط  و ها میکروفاسیس مجموعه مطالعه 45

 قائن غرب شمال زیرین کرتاسه آواری سیلیسی های نهشته رسوبگذاری محیط و سنگی های رخساره 46
 مرتضوی مریم سیده چاحوض، مالی فائزه

 معتمدالشریعتی مریم و مهریزی

 بیرجند شمال نو، کالته برش میانی، ائوسن آواری سیلیسی های سنگ دیاژنز و پتروگرافی 47
 و مهریزی مرتضوی مریم سیده البرز، عاطفه

 السادات رئیس ناصر سید

 بیرجند شمال میانی ائوسن آواری سیلیسی های نهشته رسوبگذاری محیط و سنگی های رخساره 48
 و مهریزی مرتضوی مریم سیده البرز، عاطفه

 السادات رئیس ناصر سید

49 
( اینفراکامبرین) دزو سری های دولومیت تشخیص در الکترونی میکروسکوپ رقومی های نقشه کاربرد

 میبد شرق

 امامی محمدرضا سید یگانه، یوسفی بیژن

 پورتقوی نصرالدین امیر  و میبدی

 زاگرس کوههای معموالن، برش در امیران سازند رسوبی محیط تحلیل و و ها فسیل اثر 50
 نصراله  و شیخی فاطمه یگانه، یوسفی بیژن

 عباسی

51 
 شمال حرمک، برش در میوسن-الیگو کنگلومرای آلوئولین های گونه برخی سیستماتیک شناسایی

 ایران شرق جنوب زاهدان،

  و گرگیج نبی محمد نسب، معزی رضا

 محبی بخشی محمدرضا

 دایا اکبر علی فیروزه چاه کانسار در مس عیار همسانگردی بررسی و  شناسی رسوب ، شناسی زمین مطالعات 52

53 
 ارتباط بررسی و( Probability Plot) احتمال نمودار از استفاده با مس عنصر آنومالی شناسایی

 رسوبی وسنگهای شناسی زمین ساختارهای با منتجه آنومالی
 دایا اکبر علی

 دایا اکبر علی انگوران روی و سرب معدن سازی کانی و ساختاری شناسی زمین پتروگرافی، 54

 آن علل و زیرزمینی های آب برداشت براثر زمین فرونشست چگونگی بررسی 55
 جواد محمد و خوراسگانی چنگانی مرضیه

 امیری

 چهاربیشه میدان2  شماره چاه در آسماری سازند دیاژنزی فرآیندهای 56
 خانه محمد ، محبوبی اله اسد حیدریان، رضا

 قنواتی کیارش و حرمی موسوی رضا سید باد،

57 
 پالیای دشت در واقع تبت روستای کشاورزی خاکهای ژئوشیمی و شناسی کانی شناسی، رسوب مطالعه

 غربی آذربایجان – ارومیه شهرستان ،جنوب گیاهی پوشش نوع تعیین بر آن تاثیر و بارادوز رودخانه

 فاضله و حاجعلیلو بهزاد شریفی، جعفر

 مختارنژاد

58 
 ارسنجان جنوب در گدوان سازند پالئواکولوژی با همراه شناختی چینه سنگ و نگاری چینه  زیست  ریز

 (شیراز شمال)

 محمد و شیرازی نژاد پروانه مهناز فساهی، لیال

 بهرامی

 


