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برنامه زمانبندی بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
1399/08/20

روز اول همایش
ساعت

عنوان

8:30

افتتاحیه

8:30-8:35

تالوت قرآن کریم

8:35-8:40

سرود جمهوری اسالمی ایران

8:40-8:55

سخنرانی ریاست محترم سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور؛ جناب آقای دکتر شهیدی

8:55-9:05

سخنرانی ریاست محترم انجمن زمینشناسی ایران؛ جناب آقای دکتر قربانی

9:05-9:15

پخش کلیپی از ویژگیهای زمینشناسی ایران

9:15-9:25

ارائه گزارشی بیست و سومین همایش انجمن زمینشناسی ایران توسط دبیر علمی انجمن
نماهنگ
سخنرانیها
زمینشناسی اقتصادی ،مهندسی معدن ،دورسنجی ،ژئوفیزیک

9:30-9:50

بهمن
رشیدی

واکاوی اکتشافات معدنی ناکارآمد در ایران

9:52-10:10

میثم اکبری

بارزسازی پهنه های دگرسانی مجموعه آتشفشانی شمال زاج کان ،شمال خاوری ابهر با استفاده از پردازش تصاویر استر

10:12-10:30

محمد یزدی

کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی نسار ،باختر خمین ،ایران مرکزی

10:32-10:50

مریم مرادی

کانه زایی و عوامل کنترل کننده مربوطه در سری ریزو منطقه انجیراوند اردکان (استان یزد -ایران)

10:52-11:10

زهرا مرادیانی
تیزابی

زمینشناسی و کانیسازی کانسار فلزات پایه ماهور ،شمالشرق بادرود

11:20-11:40

محمدالقاصی
چگنی

تحلیل عددی رفتار تغییر شکل پذیری تونل واقع در توده سنگ درزهدار (مطالعه موردی :تونل آببر سد سیمره)

11:42-12:00

عبدالمجید
حدادی

برنامه ریزی کوتاه مدت تولید در معادن روباز با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی در نرم افزار Arc Map

12:02-12:20

وحید توکلی

تأثیر تراوایی بر کاهش سرعت موج استونلی :راستیآزمایی یک انگاره در مخازن کربناته خلیج فارس

نماهنگ /پخش کلیپی از یکی از شرکتهای موفق زمینشناسی
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نهار و استراحت
نشست بعد از ظهر
پترولوژی ،گوهرسنگ ،زمین آمار
13:30-13:50

حبیب ا..
قاسمی

تشکیل و تکامل حوضه اقیانوسی مزوزوئیک سبزوار :کافتزایی حوضه نئوتتیس برروی پیسنگ کادومین ایران مرکزی

13:52-14:10

حجت حاج
حسنی

لوکوگرانیتهای نوع  Aدر الوند :شیمی کانی ،ژئوشیمی و پتروژنز

14:12-14:30

سمیه قلیپور

ریزساختارهای دگرشکلی متا گرانیت و متا ولکانیکهای اسیدی کرتاسه جنوب سقز

14:32-14:50

مرجان جبلی

جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی جهت اکتشاف مس و عناصر همراه بر اساس مدلسازی فرکتالی عیار -تعداد در برگه
 1:100000سیه رود ،آذربایجان شرقی

14:52-15:10

عادل شیرازی

داده کاوی در آنالیز رسوبات آبراهه ای نقشه یک صد هزارم کیوی به منظور شناسایی مناطق پر پتانسیل ،استان اردبیل

15:12-15:30

محسن
قربانی

کانی های کلکسیونی ایران مرکزی
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روز اول همایش
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1399/8/21

روز دوم همایش
ساعت

عنوان

8:30-8:40

پخش کلیپی از ایران عزیز
نشست اول صبح :منابع انرژی (نفت و گاز)

8:40-9:00

حمزه محرابی

اهمیت ریزتخلخل ها در تشکیل مخازن هیدروکربوری در گروه بنگستان دشت آبادان

9:02-9:20

حسین
مهاجرسلطانی

تعیین اختصاصات ژئوشیمی شیل قاعده سازند آقچاگیل در یکی از چاه های اکتشافی حوضه خزر جنوبی

9:22-9:40

بهرام علیزاده

ارزیابی ژئوشیمیایی یکی از ساختمانهای ناحیه فارس ساحلی ایران

9:42-10:00

عادله جمالیان

ارزیابی و اعتبار سنجی آماری روشهای متداول تعیین ناهمگنی در مخازن کربناته ،مطالعه موردی در بخش مرکزی
خلیج فارس

10:02-10:20

یوسف عابدی

10:22:10:40

خلیل ادولی

11:00-11:20

سعیده سنماری

مطالعه توالی رسوبی سازند گورپی بر اساس تعیین حوادث زیستی نانوفسیل های آهکی در برش هرم ،زاگرس

11:22-11:40

مریم ناز بهرام
منش تهرانی

اثرات آلودگی های زیست محیطی در تعیین سن دوکفه ایها

11:42-12:00

مهرداد ناقوسی

چینه نگاری زیستی سازند آسماری در منطقهی غرب سمیرم ،زاگرس مرتفع

12:02-12:20

زهرا صالح

زیست چینه نگاری سازند الر در نئوتتیس مرکزی :یک مطالعه ی موردی از البرز مرکزی ،ایران

12:22-12:40

سیدابراهیم
حسینی

بررسی رسوب زایی حوضه آبریز سد زنوز در آذربایجان شرقی

13:40-14:00

پیمان افضل

زمین شناسی ایران در دوران انقالب صنعتی چهارم و پساکرونا

14:02-14:20

مهدیس رشبر

ارزیابی کیفی و توزیع مکانی آبهای معدنی و آشامیدنی بستهبندی موجود در بازار ایران از دیدگاه غلظت یون سولفات

14:22-14:40

زهرا شفیعی

ژئوتوریسم با رویکرد گردشگری درمانی مطالعه موردی ؛گل فشانهای سیستان و بلوچستان

14:42-15:00

مریم فهیمی

بررسی میزان توجه به آموزش توسعه پایدار در برنامه درسی زمین شناسی پایه یازدهم از منظر مولفه های زیست محیطی

ارزیابی استراتژیکی گاز شیل ها به عنوان یک منبع جایگزین
A New Gas Discovery by Turkey in the Black Sea Deep Waters
نماهنگ

نشست دوم صبح :تکتونیک -چینه فسیل  -رسوبشناسی

نهار و استراحت
نشست اول بعدظهر  :محیط زیست – آب-زمینگردشگری -آموزش
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اختتامیه ()16-15:02
بزرگداشت بزرگان زمینشناسی کشور که از میان ما رفتهاند
بزرگداشت و معرفی پیشکسوتان دانشگاهی ،زمینشناسی و پژوهشگر برتر
معرفی کتاب های برگزیده زمین شناسی

پیرو اطالعیههای قبلی در خصوص وجود محدودیتهای زمانی متاسفانه کلیه مقاالتی که به
صورت سخرانی پذیرفته شدهاند قابل ارایه در این بازه زمانی نبوده ،بر همین اساس مقاالتی که
در طی دو مرحله داوری باالترین میانگین امتیازات را کسب نمودهاند در روزهای برگزاری
کنفرانس به صورت شفاهی ارایه خواهند شد ،شایان ذکر است که ،تمامی  45مقالهای که به
صورت سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفتهاند ،هنگام صدور گواهی به صورت سخنرانی اعالم
خواهند شد و از لحاظ ارزش علمی باهم یکسان هستند.

کلیه مقاالت اعم از پوستر و سخنرانی بر روی وب سایت انجمن بر اساس تفکیک
شاخه های تخصصی بارگزاری خواهد شد ،و در دسترس قرار خواهد گرفت
لطفا توجه نمایید با توجه به قرارداد با سرویس پشتیبانی برگزاری کنفرانس ،روز دوشنبه مورخ
 1399/08/19لینک و نحوه ورود کلیه شرکت کنندگان بر روی سایت انجمن قرار خواهد گرفت ،و
پژوهشگرانی که باید مقاالت خود را در این کنفرانس ارایه دهند ،جهت ورود و بارگذاری فایل
ارایه  24 ،ساعت قبل از ارایه با آنها تماس خواهیم گرفت و هماهنگی الزم را انجام خواهیم داد.
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