
 

 

 

 برنامه زمان بندی بیست و پنجمین همایش ملی انجمن زمین شناسی ایران
                                    https://lms.shahroodut.ac.ir?m=312955520حضوری سالن شماره یک  سخنرانی روز نخست  

 05/11/1401           صبح

 عنوان ساعت

 پذیرش 8:00 -8:30

 تالوت قرآن 8:30 -8:35

 پخش سرود جمهوری اسالمی 8:35 -8:40

 اعالم برنامه ها 8:40 -8:45

 خیرمقدم ریاست محترم دانشکده علوم زمین جناب آقای دکتر رمضانی 8:45 -8:50

 شناسی ایران جناب آقای دکتر قربانی سخنرانی ریاست محترم انجمن زمین 8:50 -9:00

 قاسمیشناسی ایران؛ جناب آقای دکتر  انجمن زمینعلمی همایش و نایب رئیس محترم  دبیر گزارش 9:00 -9:10

 سخنرانی معاون محترم زمین شناسی سازمان زمین شناسی کشور جناب آقای دکتر عمرانی 9:10 -9:20

ترود، در هفتادمین  1331بهمن  23های زلزله درس "مهدی زارع تحت عنوانسخنرانی جناب آقای دکتر  9:20 -9:40

 "سالگرد

 سخنرانی جناب آقای دکتر حمید نظری تحت عنوان 9:40 -10:00

The Server based unified thematic Geological mapping in cloud computing and 

Deep Machine Learning  

 پذیرایی 10:00 -10:30

 کربناته سنگهای در روی و سرب کانه زایی"سخنرانی جناب آقای دکتر عبدالرحمان رجبی تحت عنوان 10:30 -10:50

 "میبد  غرب جنوب کامبرین،

سیرجان: کمان  -سنندج یماگمای -پهنه دگرگونی "سخنرانی جناب آقای دکتر حبیب ا.. قاسمی تحت عنوان 10:55 -11:15

 "؟اییا کافت درون قاره

 شواهد(: زنجان باختر) مغانلو آنتیموان کانسار"سخنرانی جناب آقای دکتر میرعلی اصغر مختاری تحت عنوان 11:20 -11:40

 "سیال بارهایمیان و زاییکانه شناسی،زمین

 پریدوتیتهای تکتونیکی جایگاه و کانی شیمی "سخنرانی جناب آقای دکتر قاسم قربانی تحت عنوان 11:45 -12:05

 "سبزوار شمال افیولیتهای

 چمن،قره باخترشمال) قبچاق کانسار تیپ تعیین"سخنرانی جناب آقای دکتر حسین کوهستانی تحت عنوان 12:10 -12:30

 "شیمیزمین و زاییکانه شناسی،زمین شواهد براساس( شرقی آذربایجان

 عنوانپور اصل تحت سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود علی 12:35 -12:55
”Geochemistry of trace and rare earth elements in the Tazareh coals, Eastern 

Alborz Coalfield, NE Iran” 

 ناهار و نماز  13:00 -14:00

 

https://lms.shahroodut.ac.ir/?m=312955520


 

  https://lms.shahroodut.ac.ir?m=312955520سخنرانی حضوری سالن شماره یک    نخستروز 

 05/11/1401بعدالظهر     

 عنوان ساعت

 دریاچه غرب A نوع گرانیتوئیدی هایتوده ژئوشیمی و پترولوژی"سخنرانی جناب آقای جمال خطیبی تحت عنوان 14:00 -14:20

 "ایران غرب شمال ارومیه،

 مس کانسار ژئوشیمی و شناسیکانی شناسی،زمین "غیاثی زاده تحت عنوانسخنرانی جناب آقای محمدکاظم  14:25 -14:45

 "ساوه خاورشمال میل، کوه( طال)

 شمالشرق) گهکم نمکی درگنبدهای سدیک آمفیبولهای خاستگاه"سخنرانی سرکار خانم مریم شهری تحت عنوان  14:50 -15:10

 "(زاگرس

 بهاباد جنوب غیرکوهزایی گرانیتوئیدهای ژئوشیمی و پتروژلوژی"تحت عنوان  سخنرانی سرکار خانم فروغ ذوالعلی 15:15 -15:35

 "(یزد استان)

 شاهدی: زریگان گرانیتوئیدی توده تکتونیکی خاستگاه و پتروژنز"سخنرانی جناب آقای محسن حمیدی تحت عنوان  15:40 -16:00

 "مرکزی ایران ساختاری پهنه در زیرین کامبرین ای قاره درون کافتی ماگماتیسم بر

 پذیرایی 16:00 -16:30

 مراسم تجلیل و بزرگداشت 16:30 -18:00

 

  

https://lms.shahroodut.ac.ir/?m=312955520


 

                          https://lms.shahroodut.ac.ir?m=188197924 سخنرانی حضوری سالن شماره دو    نخستروز 

  05/11/1401صبح      

 عنوان ساعت

 ای الیه دو آبخوان استاتیک و دینامیک ذخایر تخمین"سخنرانی جناب آقای دکتر هادی جعفری تحت عنوان  10:30 -10:50

 "(شرقی آذربایجان) مرند

 - آنها بین ارتباط و هاتراورتن مهندسی هایویژگی ارزیابی"سخنرانی جناب آقای دکتر داود فریدونی تحت عنوان  10:55 -11:15

 "دامغان باباحافظ ساختمانی سنگ معدن: موردی مطالعه

 "ایران شرق در نامتقارن فرورانش آنالوگ مدلسازی"سخنرانی سرکار خانم دکتر مهناز ندایی تحت عنوان  11:20 -11:40

 میانگین، حرارت درجه محاسبه در GIS کاربرد "سخنرانی سرکار خانم دکتر سمیه زارعی دودجی تحت عنوان  11:45 -12:05

 "منطقه حرارت درجه گرادیان معادله تعیین و کازرون دشت ساالنه حداکثر و حداقل

 ناهمسان و درجا تنش بیشینه تعیین و ها شکستگی مطالعه"سخنرانی سرکار خانم سیما رستمی تحت عنوان  12:10 -12:30

 جنوب در کربناته مخزن یک در تصویری های الگ و سرعت انحراف الگ DSI,  نگار گیری کار به با مخزن گردی

 "ایران

 زمین شرایط به توجه لزوم و هیدروکربورها مهاجرت"سخنرانی جناب آقای دکتر علی اکبر مومنی تحت عنوان  12:35 -12:55

 "ای توسعه های برنامه در مخازن شناسی

 ناهار و نماز  13:00 -14:00

 

  https://lms.shahroodut.ac.ir?m=188197924دو  سخنرانی حضوری سالن شماره    نخستروز 

 05/11/1401بعدالظهر    

 عنوان ساعت

 خاصیت اساس بر  شرقی البرز فعال تکتونیک بررسی "سخنرانی سرکار خانم دکتر مهناز ندایی تحت عنوان  14:00 -14:20

 "SL مورفومتریک شاخص فرکتالی

 آبرفتی هایآبخوان در زیرزمینی آب از برداشت سنجی امکان"گی تحت عنوان سخنرانی جناب آقای پیمان سوده 14:25 -14:45

 "داورزن آبخوان موردی مطالعه ؛GIS از استفاده با

 واحد شناسایی در ایماهواره تصاویر بندیطبقه هایروش کاربرد"زندی تحت عنوان سخنرانی سرکار خانم ریحانه  14:50 -15:10

 "کرمان استان ساردوئیه، -دهج ماگمایی کمربند مرکزی بخش گرمابی هایدگرسانی و سنگی های

 تصاویر از استفاده با شده نظارت بندیطبقه هایالگوریتم کاربرد"سخنرانی سرکار خانم مینا ابولی تحت عنوان  15:15 -15:35

 "کرمان مس کمربند شمالی بخش شناسیزمین واحدهای تفکیک در 9 لندست

 پذیرایی 16:00 -16:30

 مراسم تجلیل و بزرگداشت 16:30 -18:00

 

  

https://lms.shahroodut.ac.ir/?m=188197924
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                     https://lms.shahroodut.ac.ir?m=749272604سخنرانی حضوری سالن شماره سه    نخستروز 

  05/11/1401صبح      

 عنوان ساعت

 ایران اسکمبیلو آهن کانسار تشکیل نحوه و منشاء تعیین"سخنرانی جناب آقای دکتر نادر تقی پور تحت عنوان 10:30 -10:50

 "پایدار های ایزوتوپ و ژئوشیمیایی شناسی، زمین مطالعات از استفاده با مرکزی

 کلید عنوان به همراه دگرسانی و ایرگچه -رگه سامانه انواع "سخنرانی سرکار خانم افسانه سلطانی تحت عنوان  10:55 -11:15

 "جیرفت شرق جنوب بنگلو، مس کانسار در اکتشافی

 هریس، گرانیتی تودۀ ژئوشیمی و پترولوژی"عنوانسخنرانی جناب آقای دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه تحت  11:20 -11:40

 "شرقی آذربایجان استان

 شمال گرانیتی های گنایس در زیرکن کانی U-Pb سنجی سن"سخنرانی سرکار خانم آرزو مرادی تحت عنوان  11:45 -12:05

 "سیرجان-سنندج پهنه شهرکرد،

 شمال نفوذینیمه گنبد ژئوشیمی و پترولوژی "تحت عنوانسخنرانی جناب آقای دکتر میرعلی اصغر مختاری  12:10 -12:30

 "(زنجان باختر) قرائی روستای

 سرب و روی کانسار فوقانی هایکربنات شناسیزمین"سخنرانی جناب آقای غالمرضا میرزابابایی تحت عنوان 12:35 -12:55

 "مرکزی ایران منطقه در آن اکتشافی کاربرد و کوشک

 ناهار و نماز  13:00 -14:00

 

                                            https://lms.shahroodut.ac.ir?m=749272604سخنرانی حضوری سالن شماره سه     نخستروز 

 05/11/1401بعدالظهر    

 عنوان ساعت

 در محیطی زیست شناسی زمین موفق راهبردهای و استراتژی"سخنرانی سرکار خانم لیال خانی قلعه تحت عنوان  14:00 -14:20

 "گرگان شهر بر تاکید با ساختمانی های نخاله  مدیریت

 در نیکل -مس -گرافیت زاییکانه رخداد"سخنرانی سرکار خانم فاطمه السادات رضایی تحت عنوان  14:25 -14:45

 "(جغتای جنوب) سبزوار هایافیولیت

 دوستدار کاری، معدن جدید روش اگروماینینگ"سخنرانی جناب آقای محمد عباسیان تحت عنوان  14:50 -15:10

 "زیستمحیط

 از اسیدی زهاب از ناشی محیطی زیست آلودگی احتمال بررسی"سخنرانی جناب آقای فرهاد الیاسی تحت عنوان  15:15 -15:35

 "شده اصالح باز -اسید محاسبه روش با مرکزی البرز زغالشوئی کارخانه های باطله

 پذیرایی 16:00 -16:30

 مراسم تجلیل و بزرگداشت 16:30 -18:00

  

https://lms.shahroodut.ac.ir/?m=749272604
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              https://lms.shahroodut.ac.ir?m=312955520       1سخنرانی مجازی لینک    دومروز 

 06/11/1401صبح               

 عنوان ساعت

   مجاورتی دگرگونی های رخساره تعیین  و ترمومتری"سخنرانی سرکار خانم دکتر خدیجه خلیلی تحت عنوان  8:00 -8:20

 (یزد استان)  آباد اسماعیل مزرعه غرب جنوب های هورنفلس -پریدوتیت در

 موجود های کلینوپیرکسن سنجی فشار-دما و کانی شیمی"سخنرانی سرکار خانم نازنین سرحدی تحت عنوان  8:25 -8:45

 "ایران شرق جنوب گراغه، گرانیتوئیدی توده دیوریتی های دایک در

 پایین سیلیس و باال سیلیس های آداکیت پتروژنز و ژئوشیمی"سخنرانی سرکار خانم فاطمه نوری تحت عنوان  8:50 -9:10

 "ایران غرب شمال شاهیندژ، شرق جنوب در

 شیور گرانیتوئیدی باتولیت سن تعیین و ژئوشیمی"سخنرانی سرکار خانم دکتر شهره حسن پور تحت عنوان  9:15 -9:35

 "(کشور غرب شمال)

 "اردبیل جنوب ائوسن های آندزیت ژئوشیمی و پترولوژی"سخنرانی سرکار خانم مهتا قدیمی تحت عنوان  9:40 -10:00

 استراحت 10:00 -10:30

 "مارکت تا معدن از: یاقوت "سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی رقیمی تحت عنوان  10:30 -10:50

 مس کانسار در اییرگچه – رگه زایی کانه زایشی بندیرده"سخنرانی سرکار خانم نسیم حقیقت جو تحت عنوان  10:55 -11:15

 "بم شمال -کپوت کوه

 شرق بیرجند، حنار، آهن کانسار شیمی زمین و زایی کانه"سخنرانی جناب آقای امیر حسن پور تحت عنوان  11:20 -11:40

 "ایران

 بیرجند، حنار، آهن کانسار شیمی زمین و زایی کانه"سخنرانی جناب آقای دکتر سید مهران حیدری تحت عنوان  11:45 -12:05

 "ایران شرق

 پلی سازی کانی با مرتبط آلتراسیون شناسایی"سخنرانی سرکار خانم دکتر سیده نرگس ساداتی تحت عنوان  12:10 -12:30

 "2A سنتینل و استر تصاویر معادل های نسبت از استفاده با خلخال منطقه در متال

 کانسار در طال و مس هایزون فرکتالی سازی مدل"تحت عنوان صائین لی دانشور لیسخنرانی سرکار خانم  12:35 -12:55

 "دلیجان دالی،

 سلستیت کانسار معدنی ماده بافت و ساخت شناسی، کانی"سخنرانی جناب آقای یوسف علیزاده فرد تحت عنوان  13:00 -13:20

 "جنوبی خراسان هوک،

 و نماز ناهار 

 

  

https://lms.shahroodut.ac.ir/?m=312955520


 

                     https://lms.shahroodut.ac.ir?m=188197924      2سخنرانی مجازی لینک    دومروز 

 06/11/1401صبح   

 عنوان ساعت

 المللی بین تاالب هیدرولوژیکی رژیم و  آبی تنش بررسی" تحت عنوان مریم شعبانی نیاخانم سخنرانی سرکار  8:00 -8:20

 "گمیشان

 با ردیابی آزمونهای زمان – غلظت های منحنی مشتق تحلیل" تحت عنوان معصومه زارعخانم سخنرانی سرکار  8:25 -8:45

 "کارستی آبخوانهای مطالعه  هدف

 تصاویر از بااستفاده سمنان دشت در زمین فرونشست ارزیابی" تحت عنوان لیال هاللیخانم سخنرانی سرکار  8:50 -9:10

 "1-سننتینل

 ایران خشک منطقه زیرزمینی آب منابع پایدار برداشت" تحت عنوان محمدحسین عارف آقایسخنرانی جناب  9:15 -9:35

 "یزد آبخوان: موردی مطالعه مرکزی،

 هیدرودینامیکی هایویژگی بر مبتنی کارست توسعه ارزیابی" تحت عنوانمحمد حقیری آقایسخنرانی جناب  9:40 -10:00

 "(البرز استان هشتگرد،: موردی مطالعه) کارستی هایچشمه

 استراحت 10:00 -10:30

 سرو منطقه میلونیتی ی پهنه در واتنش تغییرات بررسی" تحت عنوان آرزو معصومیخانم سخنرانی سرکار  10:30 -10:50

 "(ایران باختر شمال)

 تحت عنوان حمید مداحی آقایسخنرانی جناب  10:55 -11:15
Geometric pattern of the North Tehran structhral zone, Alborz Mountains: A 

Review 
 هایکوه رشته در بلوکی چرخش از شواهدی" تحت عنوان دکتر محمدامیر علیمی آقایسخنرانی جناب  11:20 -11:40

 "(ایران خاور) شکراب

 باخترشمال در هندیجان رشدتاقدیس تاریخچه مطالعه" تحت عنوان سمیه الیادخانم سخنرانی سرکار  11:45 -12:05

 "ایلرزه هایداده از استفاده با تکتونیک با همزمان رسوبات الگوی براساس فارسخلیج

 از قبل Z-value خیزی لرزه پارامتر زمانی و مکانی تغییرهای" تحت عنوان محمد امیری آقایسخنرانی جناب  12:10 -12:30

 "مورموری1395/05/27 ی لرزه زمین

 دیرینه هوای و آب و خاستگاه تکتونیکی، موقعیت " تحت عنوان ابوالفضل جمشیدی پور آقایسخنرانی جناب  12:35 -12:55

 "اصلی اکسیدهای اساس بر: نیشابور شرق ،(میانی دونین) سیبزار سازند های سنگ ماسه

 و نماز  ناهار 13:00 -14:00

 

  

https://lms.shahroodut.ac.ir/?m=188197924


 

                                                                 https://lms.shahroodut.ac.ir?m=749272604    3سخنرانی مجازی لینک    دومروز 

 06/11/1401صبح   

 عنوان ساعت

 ماسه پتروگرافی و مکانیکی های ویژگی بین ارتباط"آقای دکتر یاسین عبدی تحت عنوان سخنرانی جناب  8:00 -8:20

 "ها سنگ

 تحلیل روش از استفاده با ها زباله دفن محل یابی مکان"سخنرانی جناب آقای دکتر یاسین عبدی تحت عنوان  8:25 -8:45

 "(بروجرد شهرستان: موردی مطالعه) GIS محیط در فازی - مراتبی سلسله

 با مکانیکی-فیزیکی ویژگیهای ارتباط بررسی "سخنرانی جناب آقای دکتر مهدی ترابی کاوه تحت عنوان  8:50 -9:10

 "آذرین باالستی های-سنگدانه دوام های شاخص

 مهندسی در آن کاربرد و عمیق یادگیری بر مروری"متین اقدامی تحت عنوان دکتر سخنرانی جناب آقای  9:15 -9:35

 "ژئوتکنیک

 تحلیل با مشهد شهر یک منطقه یکنواخت خطر طیف ارائه"سخنرانی سرکار خانم فاطمه نیازمند تحت عنوان  9:40 -10:00

 "احتماالتی ای لرزه خطر

 استراحت 10:00 -10:30

 در نگهداری سیستم سازیبهینه و پایداری تحلیل"سخنرانی جناب آقای محمدرضا منصوری تحت عنوان  10:30 -10:50

 "تجربی و عددی روش به کرمان شمال زغالی حوضه زغالسنگ معدن هایتونل

 "سنگین فلزات به گرگان شهر خیابانی غبار آلودگی ارزیابی "سخنرانی سرکار خانم فاطمه نجفی تحت عنوان  10:55 -11:15

 عناصر اکولوژیکی ریسک پتانسیل میزان بررسی"سخنرانی جناب آقای محمدامین جعفری تحت عنوان  11:20 -11:40

 دریای سطحی رسوبات و سفیدرود دلتای های نهشته در احتمالی های آلودگی کیفی بندی پهنه و ژئوشیمیایی

 "گیالن کاسپین،

 سازندهای در ها آمونیت شکلی گروههای"سخنرانی جناب آقای دکتر ناصر رئیس السادات تحت عنوان  11:45 -12:05

 "داغ کپه حوضه سنگانه، و سرچشمه

 شکلی گروههای معرفی و شناسی بوم دیرینه"سخنرانی سرکار خانم دکتر مریم معتمدالشریعتی تحت عنوان  12:10 -12:30

 "داغ کپه حوضه غرب در سنگانه سازند فرامینیفرهای

 مرز آهکی هاینانوفسیل تجمعات و نگاریچینه زیست"سخنرانی سرکار خانم کیانا حبیبی تحت عنوان  12:35 -12:55

 "(لنده تنگ برش)  ایذه زون در پابده سازند قاعده و گورپی سازند باالیی بخش در پالئوژن/کرتاسه

13:20- 13:00  

 و نماز  ناهار 

 

 

  

https://lms.shahroodut.ac.ir/?m=749272604


 

                    https://lms.shahroodut.ac.ir?m=312955520   1پوستر مجازی لینک  روز دوم  

 06/11/1401بعدالظهر     

 عنوان ساعت

 "البرز ساختاری پهنه در شوشونیتی ماگماتیسم از شواهدی"سرکار خانم شادی نوری تحت عنوان  14:00 -14:05

 دگرگونی کمپلکس های پاراآمفیبولیت شیمی زمین و پتروگرافی"سرکار خانم دکتر خدیجه خلیلی تحت عنوان  14:05 -14:10

 "بادام پشت

 پهنه گلپایگان، هایمونزونیت کوارتز در اوربیکوالر بافت معرفی"جناب آقای دکتر محمد ابراهیمی تحت عنوان  14:10 -14:15

 "سیرجان-سنندج

 منطقه در کواترنری دوره تکتونیکی رویدادهای بررسی و پتروگرافی"سرکار خانم مهسا طهماسبی تحت عنوان  14:15 -14:20

 "ساوه غرب در واقع دخان

 "اصفهان شرق شمال های اسکارن در گارنت شیمی مینرال"جناب آقای حمید دوستی تحت عنوان  14:20 -14:25

 زون قهرود، گرانیتوئیدی توده پالژیوکالزهای شیمی مینرال مطالعه"سرکار خانم سکینه اسکندری تحت عنوان  14:25 -14:30

 "دختر- ارومیه

 "یزد -لیسوکوه صنعتی خاک نهشته ژئوشیمی و شناسیکانی"سرکار خانم مهناز خدامی تحت عنوان  14:30 -14:35

 "گناباد بجستان، گرانیتوئیدی توده حاشیه در باریت -آهن زایی اسکارن"جناب آقای پژمان قاسمی تحت عنوان  14:35 -14:40

 شده دگرشکل سنگهای پتروفابریک و ریزساختاری مطالعات"سرکار خانم دکتر مریم بالغی اینالو تحت عنوان  14:40 -14:45

 "مرکزی ایران ،(شاهرود شرق حنوب) بیارجمند شرقی جنوب دلبر، دگرگونی محموعه

 در نیمه کوه-سربیژن محدوده گرانیتوئیدی هایتوده شناسیسنگ"سرکار خانم راضیه رضایی آدریانی تحت عنوان  14:45 -14:50

 "کرمان جیرفت، باختر شمال بارز، جبال

 خاور مردهک، منطقه گرانیتوئیدی های توده صحرایی شناسی زمین"سرکار خانم راضیه مرادی تحت عنوان  14:50 -14:55

 "زایی کانه پتانسیل و تزریق بندی زمان شناختی، سنگ بندی منطقه: کرمان جنوب جیرفت،

 "ایران در کواترنری ماگماتیسم بر آن تاثیرات و لیتوسفری ضخامت تغییرات"جناب آقای میثم اکبری تحت عنوان  14:55 -15:00

 "اردبیل جنوب هایولکانیک سنجی سن و ژئوشیمی نگاری، سنگ"سرکار خانم مهتا قدیمی تحت عنوان  15:00 -15:05

 هاآن ارتباط و دامغان زر کوه یناحیه ولکانیک ساب هایتوده پترولوژی"شیران تحت عنوان سرکار خانم نیلوفر  15:05 -15:10

 "فیروز و  طالا سازی کانی فیروزه و طال سازی کانی با

: کرمان استان شمال سیلورین – اردوویسین بازیک ماگماتیسم"جناب آقای دکتر محمود صادقیان تحت عنوان  15:10 -15:15

 "پالئوتتیس اقیانوس گسترش و بازشدن بر شاهدی

منطقه جنوب غرب  یها قیعق یو گوهرشناس یشناس یکان"تحت عنوان جعفری زنکالنلو سرکار خانم نرگس  15:15 -15:20

 "رانیشمال شرق ا شابور،ین

جنوب  ،یقل یحاج عل یایپال یریتبخ یعناصر کمیاب نهشته ها یمیژئوش"تحت عنوان  عطیه نجیبسرکار خانم  15:20 -15:25

 "دامغان

 مراسم اختتامیه 16:00 -18:00

 

  

https://lms.shahroodut.ac.ir/?m=312955520


                https://lms.shahroodut.ac.ir?m=188197924     2پوستر مجازی لینک  روز دوم  

 06/11/1401بعدالظهر     

 عنوان ساعت

 "معادن و مطالعه  کاداستر زمین شناسی استان های ایران"تحت عنوان  حمید خیرالدینجناب آقای  14:00 -14:05

جنوب غرب اشتهارد،  پک،یا یدر پهنه گسل تیبار ییزا یساختار و کان"تحت عنوان  نادیا احمدی نژادسرکار خانم  14:05 -14:10

 "یمرکز رانیشمال ا

)جنوب شرق  گیکانسار مس کوه ر یاقتصاد یشناس نیمطالعات زم"تحت عنوان  زهرا دهقانی پورسرکار خانم  14:10 -14:15

 "یرگه ا یکانسار گرماب کیطرود( به عنوان 

کانسار مس کوه  لیتشک یو نحوه  یمیژئوش ،یشناس یکان یبررس"تحت عنوان  زهرا دهقانی پورسرکار خانم  14:15 -14:20

 ")جنوب شرق طرود( گیر

در جنوب  ومیتانیکانسار ت یمیو ژئوش یشناسیکان ،یشناسنیزم"تحت عنوان  حسین ابراهیمیجناب آقای  14:20 -14:25

 "سبزوار

شرق  رجند،یساز کانسار آهن حنار، بکانه الیس یمیشنیو زم یدگرسان"تحت عنوان  امیر حسن پورجناب آقای  14:25 -14:30

 "رانیا

آباد،رشتخوار ( فتحستیژی)اول یدیآهن اکس ییزاو کانه یشناسنیزم"تحت عنوان  رضا جلیلیجناب آقای  14:30 -14:35

 "(ی)خراسان رضو

نگار، جنوب غرب  یمس در رخداد معدن ییکانه زا یچگونگ یبررس"تحت عنوان  سوده صدیقیانسرکار خانم  14:35 -14:40

 "کرمان

دهنده  لیمجموعه تشک یو دگرسان یسنگ شناس ،یشناس نیمطالعه زم"تحت عنوان  سوده صدیقیانسرکار خانم  14:40 -14:45

 "نگار، جنوب غرب کرمان یریکانسار مس پورف

کندال، جنوب  تینهشته  بوکس یو جزئ یعناصر اصل یمیش نیزم"تحت عنوان  اسما گلستانیسرکار خانم  14:45 -14:50

 "رانیشمال غرب ا ،یغرب جانیذرباشهرستان شوط، استان آ

 یدر برخ یعناصر نادر خاک عیو توز لیتشک میانواع مکانس یبررس"تحت عنوان  رشید آزاد آبگرمیجناب آقای  14:50 -14:55

 "(ی)مقاله مرور رانیمختلف ا یکانسارها

 "یشمال شرق نارباغ ییزاو کانه یدگرسان ،یشناسنیزم یهایژگیو"تحت عنوان  سارا صفویسرکار خانم  14:55 -15:00

 "یشمال شرق نارباغ ترمالیاپ ییزاکانه ییایکان یبررس "تحت عنوان  سارا صفویسرکار خانم  15:00 -15:05

اسدآباد،  رملو،یآهن در منطقه پ یساز یو ژنز کان یمیژئوش ،یشناسیکان"تحت عنوان  مرضیه رستمیسرکار خانم  15:05 -15:10

 "رانیهمدان، غرب ا

رسوبات  یمیمس با استفاده از ژئوش ییکانه زا یسنج لیپتانس"تحت عنوان  سیده نرگس ساداتیسرکار خانم  15:10 -15:15

 "لیدر منطقه خلخال، استان اردب یآبراهه ا

در منطقه  یو دگرسان ییزا  یکان ،یشناس نیمطالعات زم یبررس"تحت عنوان  محسن هیبت نژادجناب آقای  15:15 -15:20

 "رانیا رانشهر،یمانش ، جنوب شرق ا یاکتشاف

اکتشاف مواد  یبرا یو قو دی: ابزار جدتیآپات یابیعناصر رد باتیترک"تحت عنوان  حسین چترائیجناب آقای  15:20 -15:25

 "یمعدن

 مراسم اختتامیه 16:00 -18:00

https://lms.shahroodut.ac.ir/?m=188197924


 

  



 

               https://lms.shahroodut.ac.ir?m=749272604    3پوستر مجازی لینک    دومروز 

 06/11/1401بعدالظهر      

 عنوان ساعت

در آبخوان داورزن، غرب  ینیرزمیافت سطح آب ز یزمان راتییتغ"تحت عنوان  پیمان سوده گیجناب آقای  14:00 -14:05

 "یاستان خراسان رضو

دشت دهگالن،  ینیرزمیمنابع آب ز ییایمیدروژئوشیه یبررس "تحت عنوان  مهری سهرابیسرکار خانم  14:05 -14:10

 "کردستان

معدن  یسنگ یسنگ در واحدها تیفیشاخص ک یمکان یوستگیپ"تحت عنوان  فرشته موحدیسرکار خانم  14:10 -14:15

 "گنبدتخت

 2و  1 پیت یخوردگ نیچ یتداخل یهمزمان الگوها یتوسعه "تحت عنوان  شمس الدین دامنی گلجناب آقای  14:15 -14:20

 "رانیشرق ا ییکوهزا یجنوب نیدر  سرزم

بر  یکردیبا رو یکمانش یها نیتکامل چ یتنش ط راتییتغ ریتأث یبررس"تحت عنوان  رضا مددیجناب آقای  14:20 -14:25

 "یعدد یمدل ساز

بوبک،شمال غرب  یدررشته کوه ها یدگرشکل یفازها یمعرف"تحت عنوان  سیده نارسیس خادمیسرکار خانم  14:25 -14:30

 "نهبندان

 "ذهیشهرستان ا یباستان یساخت محدوده ها نیمطالعه لرزه زم"تحت عنوان  مریم سعیدی سرشتسرکار خانم  14:30 -14:35

شهرستان  یباستان یمحدوده ها یشناس نیمطالعه مخاطرات زم "تحت عنوان  مریم سعیدی سرشتسرکار خانم  14:35 -14:40

 "ذهیا

 "یو سربور رآبادیخ ینفت نیادیم یساختار یبررس"تحت عنوان  هنگامه رحمانیسرکار خانم  14:40 -14:45

 ،یابوموس ینمک ریاپیمرتبط با د یهاتکامل خردحوضههندسه و "تحت عنوان  محدثه چائچی نصرتیسرکار خانم  14:45 -14:50

 "فارسجیشرق خل

 ختیها در برآورد جهت گسلرزهرومرکز پس یمکان عیاستفاده از توز"تحت عنوان  محمدامیر علیمیجناب آقای  14:50 -14:55

 "یالرزه

لغزش  نیزم ی)مطالعه مورد شانیلغزش در سازند م نیآثار زم"تحت عنوان  سیداحمد محمودیجناب آقای  14:55 -15:00

 "(رانیجم در جنوب ا -یجاده بندر طاهر

 "کربناته یسنگ ها یکیارتباط تخلخل با خواص مکان"تحت عنوان  مهدی ترابی کاوهجناب آقای  15:00 -15:05

با  آبادیساختگاه تونل حاج یمهندس یشناسنیزم اتیخصوص یبررس"تحت عنوان  مژگان بهروزسرکار خانم  15:05 -15:10

 "یکیالکتر ژهیاستفاده از روش مقاومت و

بار ـ درخت  یشناسنهیدر برش چ یچایسازند دل نیکالوو یهاتیآمون"تحت عنوان  عاطفه خیرآبادیسرکار خانم  15:10 -15:15

 "رانیشمال خاور ا نالود،یب یهاجوز، کوه

 "رانیگروه شمشک در ا یاهیگ یها لیماکروفس ییایجغراف یپراکندگ"تحت عنوان  سولماز صادقیسرکار خانم  15:15 -15:20

 جیشمال غرب خل ینفت نیادیاز م یکیدر  یسازند کژدم نهیرید طیمح"تحت عنوان  اکرم فقیهیسرکار خانم  15:20 -15:25

 "فارس

 مراسم اختتامیه 16:00 -18:00

https://lms.shahroodut.ac.ir/?m=749272604


 

 

              https://lms.shahroodut.ac.ir?m=417774828       4پوستر مجازی لینک  روز دوم  

 06/11/1401بعدالظهر     

 عنوان ساعت

سنگ منشأ آن  نییاستان لرستان و تع یها نیتومیب یفیک یبررس"تحت عنوان  نسیم ملکی صادقیسرکار خانم  14:00 -14:05

 "یعنصر یمیش نیزم یها بر مبنا

 یحوضه  یها نیتومیو سنگ مولد ب یآل یرسوب طیمح یبررس"تحت عنوان  نسیم ملکی صادقیسرکار خانم  14:05 -14:10

 "لرستان یرسوب

 "شهرستان گرمسار  یسمیژئوتور یجاذبه ها"تحت عنوان  مهناز کاشانیسرکار خانم  14:10 -14:15

 "یگردشگر نیزم دگاهیاستان گلستان از د یلس ینهشته ها یبررس"جناب آقای دکتر عزیز رحیمی تحت عنوان  14:15 -14:20

 "، قنات قصبه گنابادGAMبه روش  یگردشگر نیزم یابیارز"جناب آقای ابوالفضل جمشیدی پور تحت عنوان  14:20 -14:25

)جنوب  یگند-در محور رشم یصنعت یهاخاک لیتشک یالعه چگونگمط"تحت عنوان  نسیم قربانیسرکار خانم  14:25 -14:30

 "دامغان( و امکان استفاده آن در صنعت و بهداشت

طارم  1:100000در برگه  یعناصر نادر خاک هاییآنومال شیجدا"تحت عنوان  لیلی دانشور صائینسرکار خانم  14:30 -14:35

 "مساحت  -عیار یبا استفاده از روشهای آمار کالسیک و فرکتال

در  رجانیس هیلویدر کانسار مس م زاییکانه یکنترل کننده ها"تحت عنوان  دکتر فردین موسیوندجناب آقای  14:35 -14:40

 "دختر-هیاروم ینفوذ-یکمربند آتشفشان

چشمه  یمعدن یآهن،طال و مس محدوده  یینقش ساختار در کانه زا"تحت عنوان  مرضیه شیخیسرکار خانم  14:40 -14:45

 "زدیبافق،  ،یروزیپ

 اهانیدر خاک ها و گ یعناصر بالقوه سم یغلظت و آلودگ یبررس"تحت عنوان  فاطمه شاهوردیسرکار خانم  14:45 -14:50

 "فرومد )غرب سبزوار( یمنطقه معدن یبوم

 "جنوب لرستان یآبرفت یدر پادگانه ها یالبیشواهد س یبررس"تحت عنوان  مصطفی صداقت نیاجناب آقای  14:50 -14:55

در  افتهیتوسعه  یها ونیانواع کنکرس یکیمورفولوژ یطبقه بند"تحت عنوان  مصطفی صداقت نیاجناب آقای  14:55 -15:00

 "جنوب باخترخرم آباد نه،یافر سیناود ،یسازند آغاجار

ارغوان با  زیدر حوزه آبخ EPMرسوب با مدل  دیو تول شیبرآورد فرسا"تحت عنوان  منا رحیم بگیسرکار خانم  15:00 -15:05

 "GISاستفاده از 

کربناته سازند  یها در سنگ ها تیدولوم یشناس یکان"تحت عنوان  اسماعیل مرادیان تشنیزیجناب آقای  15:05 -15:10

 "یمرکز رانیازبک کوه، ا یشرق روستا بزار،یس

غرب غرب سقز، شمالکسنزان، جنوب یبرش یپهنه کینماتیهندسه و ک "تحت عنوان  قانع پاراستیجناب آقای  15:10 -15:15

 "رانیا

 مراسم اختتامیه 16:00 -18:00
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