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زمان

برنامه های افتتاحیه همایش انجمن زمین شناسی ایران (سه شنبه  25آبان )Tuesday, 16 Nov. 2021 /1400

8/30-8/40

قرآن و سرود
سخنرانی ریاست محترم دانشگاه خوارزمی
جناب آقای دکتر عزیزاله حبیبی
سخنرانی معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی
جناب آقای دکتر جمشید شنبه زاده
سخنرانی ریاست محترم انجمن زمین شناسی ایران
جناب آقای دکتر منصور قربانی
سخنرانی معاون محترم وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
جناب آقای دکتر علیرضا شهیدی
سخنرانی دبیر محترم علمی همایش
جناب آقای دکتر بهزاد مهرابی

8/40-8/50
8/50-9/00
9/00-9/10
9/10-9/40
9/40-9/45

سخنرانی ویژه :جناب آقای دکتر سامان رضوی ،دانشگاه ساسکاچوان ،کانادا
9/45-10/15



موضوع:
Towards Holistic, Sustainable and Inclusive Management of Water and
Environmental Systems
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)Tuesday, 16 Nov. 2021(  آبان نوبت صبح25 روز سه شنبه

Title

Time
(Tehran)

Presenter
Namik Aysal
Istanbul University,
Department of
Geological Engineering,
Turkey

Dating of U bearing minerals
Stratigraphic structural and geochemical data on the
Durkan Complex (Makran Accretionary Prism, SE
Iran): constraints for its interpretation as a Late
Cretaceous tectonically disrupted seamount chain
تحلیل هندسی زون فرورانش مکران از دیدگاه ژئوفیزیکی و زمینشناسی
اقتصادی

10.30-11.15

Edoardo Barbero
11.15-11.55

Ferrara University,
Ferrara, Italy

11/55-12/30

سید رضا مهرنیا

)Tuesday, 16 Nov. 2021(  آبان نوبت بعد از ظهر25 روز سه شنبه

Title

Presenter

Time
(Tehran)

 رهیافتی برای:نحوه شکلگیری کانسارهای طالی افشان با سنگ میزبان رسوبی
)انگوران (شمالغرب ایران-اکتشاف ذخایر طالی نامرئی در ناحیه تکاب

ابراهیم طالع فاضل

14/00 -14/20

 اولین محصول:) کرمان،توده گرانیتوئیدی گودحوض در منطقه دهسرد (بافت
فرورانش ورقه اقیانوسی نئوتتیس زاگرس به زیر ایران مرکزی در ژوراسیک پیشین

حبیب اهلل قاسمی

14/20 -14/40

Chemical composition and boron isotope of tourmaline
as indication for ore-forming hydrothermal processes:
Case studies from Paleoproterozoic atypical orogenic
Au-Co deposits, Finland
Geochemical and age data on the Bajgan Complex
metaophiolites (Makran Accretionary Prism, SE Iran):
New evidence for their magmatic formation in a
Cretaceous oceanic domain

Jukka-Pekka Ranta
Faculty of Technology
Oulun Yliopisto,
University of Oulu,
Finland

14.40-15.20

Emilio Saccani
Ferrara University,
Ferrara, Italy

15.20-16.00

ارزیابی تأثیر کودهای شیمیایی بر فرسایش پذیری خاکهای منطقه حیدره همدان
با دستگاه شبیه ساز باران

سید داود محمدی

16/15-16/35

 برخی مدارس ابتدایی کالن شهرتهران:آلودگی غبار مدارس؛ مطالعه موردی

عطا شاکری

16/35-16/55

بررسی تاثیرات مصرف آب آشامیدنی آلوده به عناصر سنگین فلزی بر ساختار
هیستولوژیکی و عملکرد اندامهای کبد و کلیه در شرایط آزمایشگاهی

سیامک یاری

16/55-17/15

شناسایی مناطق با انتشار گاز رادون طبیعی شهر مشهد و اجرای سیستم کاهش
آلودگی آن در مقیاس سایت

حمید سرخیل

17/15-17/35

Break Time

High-K magmatism and associated Cu-Au
mineralization
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Daniel Müller
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Time
)(Tehran

Presenter

Title

8/30-8/50

سولماز صادقی

گیاهان میزبان تولیدمثل حشرات ،مطالعه موردی :ماکروفسیلهای گیاهی سازند
شمشک ،رودبار ،البرز غربی

8/50-9/10

بهروز رفیعی

بررسی موقعیت چینهشناسی نهشتههای قرمز نئوژن در منطقه اشتهارد ،جنوب
غرب استان البرز

9/10-9/30

آرمین سلسانی

بررسی ژئوشیمیایی و ویژگیهای رخسارهای رسوبات فسفات دار تحت تاثیر
طغیانهای دریایی سازند پابده در منطقه زاگرس

9/30-9/50

زهرا یزدی

ارزیابی فرونشست دشت تهران تحت أثر افت تراز آبهای زیرزمینی با روشهای
مدل سازی اجزاء محدود و تفاضل محدود

9/50-10/10

مرضیه کعبه

نقش تغییر الگوی هیدروژئولوژیکی در بحران آبی دریاچههای طشک و بختگان

Break Time
Franz Neubauer
10.30-11.15

Department of
Geography and
Geology, University of
Salzburg, Austria

Characteristics of metamorphic core complexes

11/15-11/35

آرزو خسروی

کانیشناسی ،ساخت و بافت و محیط تشکیل رخداد معدنی مس آرک،
شمالغرب بیرجند ،استان خراسانجنوبی

11/35-11/55

محمود شجاع سنگچولی

کانیشناسی ،زمین شیمی و خاستگاه محدوده معدنی خاک های صنعتی و نسوز
چاه علی اکبر ،طبس ،خراسان جنوبی

11/55-12/15

نسیبه صالحیزاده

تحلیل ساختاری کانیسازیهای کرومیت محدوده گسل میناب -زندان (منطقه
اسالم آباد)

روز چهار شنبه  26آبان نوبت بعد از ظهر ()Wednesday, 17 Nov. 2021

Time
)(Tehran

Presenter

Title

14/00-14/20

مائده رحیمی

بررسی علل شوری آب تاالب بین المللی امیرکالیه ،استان گیالن

14/20-14/40

فرزانه ایمانیان

بررسی کنترل ساختاری بر هیدروژئولوژی دشت کامیاران ،کوه شاهو در غرب
ایران

14/40-15/00

امیر نعیمی

بررسی جنبشی گسل پیغمبران به عنوان شاهدی بر شدت گیری تغییر شکل در
جنوب خاور البرز مرکزی در میوسن پایانی-پلیوسن

15/00-15/20

کریم خرسندپور

تعیین حلقه نفتی با استفاده از روش تغییرات دامنه برحسب دورافت داده های
لرزهای و نگارهای پتروفیزیکی

15/20-15/40

هادی امین رسولی

آنومالیهای ایزوتوپ کربن منفی نزدیک مرز سریهای  2و  3کامبرین در
کوههای البرز ،شمال ایران
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ادامه روز چهار شنبه  26آبان نوبت بعد از ظهر ()Wednesday, 17 Nov. 2021

Time
)(Tehran

Presenter

16/00-16/20

جواد سبحانی

تأثیر فرایندهای رسوبی و دیاژنزی بر توزیع واحدهای مخزنی سازند سروک در
میادین فروافتادگی دزفول ،جنوب غرب ایران

16/20-16/40

شمسالدین دامنی گل

زمینشناسی کوه بیرک و رخدادهای دگرشکلی آن ،جنوب شرق ایران

16/40-17/00

انیس السادات خلیفه سلطانی

مدلسازی چینخوردگی گسترش گسلی ،نگرشهایی از نقش ضریب اصطکاک

Title
Break Time

Robert J. Stern
17.10-18.10

The Geodynamic Evolution of Iran

University of Texas at
Dallas

اختتامیه همایش:
معرفی پژوهشگر برتر
معرفی دانشجوی برتر دکتری و ارشد
معرفی کتاب برتر
معرفی عکس برتر
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