ف

ردی

عنوان مقاله

گرایش

نویسنده

نوع
ارائه

1

چینه نگاری زیستی و محیط دیرینه سازند قم براساس فرامینیفرها در برش
حاجی آباد ،شمال غربی دلیجان

چینه شناسی و دیرینه
شناسی

دانشیان ،فوالدی فرد،

پوستر

2

بررسی و مقایسه فونای فوزولینید سازند روته در برش فشند البرز مرکزی با
برشهای همجوار

چینه شناسی و دیرینه
شناسی

صمدپور ،مصدق،

پوستر

3

ارزیابی کیفی آبخوان بهاباد با استفاده از تئوری انتروپی شنون

هیدروژئولوژی و تغییر
اقلیم

جمالی ،امیری ،گودرزی،

پوستر*

4

ارزیابی درجه هوازدگی باتولیت گرانیتی شیرکوه در جنوب غرب یزد با استفاده
از شاخصهای فیزیکی و مکانیکی

زمین شناسی مهندسی
و ژئوتکنیک

سلیمیان ریزی ،ترابی
کاوه ،تاجبخش ،خدامی،

پوستر

5

مطالعه هیدروژئوشیمیایی و بررسی غلظت عناصر بالقوه سمناک در آبهای
زیرزمینی دشت خاش

مخاطرات طبیعی ،زمین
شناسی زیست محیطی
و زمین شناسی پزشکی

پورحیدری ،شاکری،
رستگاری مهر،

پوستر

6

اندیسهای گچ ،نمک و فسفات در استان لرستان

زمین شناسی ساختمانی
و تکتونیک

مهدی هاشمی،

پوستر

7

بررسی ذخایر گچ در ایران

زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی

مهدی هاشمی،

پوستر

8

نظری کوتاه درباره تقابل آثار تحریم های بین المللی علیه ایران و حفظ محیط
زیست در یکی از خشک ترین مناطق ایران

مخاطرات طبیعی ،زمین
شناسی زیست محیطی
و زمین شناسی پزشکی

وهاب امیری،

پوستر*

9

تولید سولفات باریم قابل کاربرد در صنایع دارویی از طریق اسیدشویی کانه
های باریت

مخاطرات طبیعی ،زمین
شناسی زیست محیطی
و زمین شناسی پزشکی

حسن پور کاشانی،
احدی ،حسینی آلمان
آبادی ،اسدیان،

پوستر

10

بررسی کانیایی و کانه زایی اپی ترمال زواریان

زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی

زحمتکش ،حیدری،

پوستر

11

اثرات زیست محیطی نهشتههای گوانو

مخاطرات طبیعی ،زمین
شناسی زیست محیطی
و زمین شناسی پزشکی

هادی امین رسولی

پوستر

12

اثرات تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی بر منابع آبهای زیرزمینی ،مطالعه موردی:
حوزه آبریز زهره -جراحی

هیدروژئولوژی و تغییر
اقلیم

زندی فر ،نعیمی،

پوستر

13

کاربرد روش وارونسازی همزمان لرزهای در توصیف پارامترهای مخازن شیلی

ژئوفیزیک

کاملی نیا ،میثاقی،
آصف ،ساجدی،

پوستر

14

شواهد میکروسکوپی ارتوگنیسهایمافیک درجهباال در شیستهای گرگان

سنگ های آذرین،
دگرگونی و رسوبی

مرادحسینی ،محمودی،

پوستر

15

ژئوشیمی مجموعه دایکهای شمال شرق مشکین شهر ،شمالغرب ایران

سنگ های آذرین،
دگرگونی و رسوبی

فداییان ،کمالی،

پوستر

16

سیستم تراستی پالئوژن در رشته کوه های شرق ایران

زمین شناسی ساختمانی
و تکتونیک

دامنی گل ،باقری،

پوستر

17

مکانیابی پهنه های مناسب اجرای طرح تغذیه مصنوعی با استفاده از آنالیز
تصمیم گیری چند معیاره در شهرستان شیراز

هیدروژئولوژی و تغییر
اقلیم

میری ،زارعی ،رضایی،
کاووسی ،ریمان،

پوستر

ردیف

عنوان مقاله

گرایش

نویسنده

نوع
ارائه

18

بررسی شرایط دگرشکلی در سنگهای دگرگونی شرق مزایجان (زون سنندج-
سیرجان)

سنگ های آذرین،
دگرگونی و رسوبی

حسینی ،احمدی،

پوستر

19

ریز زیست چینه نگاری سازند تله زنگ در جنوب باختر کر مانشاه برش کاله
باال

چینه شناسی و دیرینه
شناسی

مغفوری مقدم ،امامی
میبدی ،مقبولیان،

پوستر*

20

ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی ائوسن پسین منطقه وادقان

سنگ های آذرین،
دگرگونی و رسوبی

حسینی ،احمدی،

پوستر

21

تعیین پارامترهای مخزنی میدان نفتی هنگام ،سازند ایالم  -سروک با استفاده
از کراس پالت ها و مدل سازی Multimin

زمین شناسی نفت و
ژئوشیمی آلی

حسینی ،امامی میبدی،
چهرازی،

پوستر

22

نقش کنترل کننده های ساختاری در کانه زایی آنتیموان سفیدابه ،جنوب زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی
شرق ایران

کوهساری ،بومری،
باقری،

پوستر*

23

بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت سلماس

هیدروژئولوژی و تغییر
اقلیم

حسین مهدیخانی

پوستر*

24

تاثیر خاک ریزدانه بر دانسیته خشک و درصد رطوبت اپتیمم ماسه بادی

زمین شناسی مهندسی
و ژئوتکنیک

صحراگرد ،چشمی،

پوستر

25

امکان سنجی سد زیرزمینی بر روی رودخانه زرانی در شرق استان هرمزگان

زمین شناسی مهندسی
و ژئوتکنیک

انصاری فر ،رهنماراد،
شعبانی گورجی ،تاروئی،
عنایت ،مقرب،

پوستر*

26

بررسی کانی سازی و ژئوشیمی ذخیره کبوترکوه و مقایسه آن با ذخیره رخ زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی
سفید گناباد ،استان خراسان رضوی

رمضانی ،کریم پور،
زیرجانی زاده ،ملکزاده
شفارودی،

پوستر

27

بررسی مخاطرات زمین شناسی در قطعه دوم آزادراه تهران شمال

زمین شناسی مهندسی
و ژئوتکنیک

ذاکری مقدم ،فاطمی
عقدا ،تلخابلو،

پوستر

28

پتروگرافی و ژئوشیمی دایکهای تاخیری کانسار مس – مولیبدن پورفیری
سونگون (شمال ورزقان– استان آذربایجان شرقی)

سنگ های آذرین،
دگرگونی و رسوبی

کمالی ،موید ،فداییان،

29

ارزیابی کیفی آب چاههای تامین کننده آب شرب شهر گرگان

مخاطرات طبیعی ،زمین
شناسی زیست محیطی
و زمین شناسی پزشکی

مازنی ،قره محمودلو،
جندقی ،رقیمی،
حشمتپور،

پوستر*

30

جداسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی از زمینه با استفاده از مدلسازی زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی
مولتیفرکتالی در کانسار چندفلزی کارونگاه ،کوهبنان ،کرمان

دانشورصائین،

پوستر*

31

مطالعات آماری بر روی دادههای ژئوشیمیایی رسوب آبراههای در برگه زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی
 1:100000دیزج ،آذربایجان غربی

دانشورصائین،

پوستر

32

کانی شناسی و ژنز کانسار آهن جاللآباد زرند کرمان

زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی

حسننیا ،برزگر،

پوستر

33

سنگ شناسی و ژئوشیمی استوک فلسیک گدارسیاه (جنوب غرب جندق)

سنگ های آذرین،
دگرگونی و رسوبی

جمشیدزائی ،دامنی گل،
ترابی،

پوستر

34

تعیین محیط رسوبی بخش ( )k4سازند داالن در میدان پارس جنوبی با
استفاده از نگاره ی تصویری ()FMI

رسوب شناسی

میرزاییان،

پوستر

35

برآورد پارامترهای هندسی و دینامیکی زمینلرزههای روی داده در شمال ایران

زلزله شناسی و پیش
بینی زلزله

شکری ،رشیدی،

پوستر

پوستر*

ردیف

عنوان مقاله

گرایش

نویسنده

نوع
ارائه

36

بررسی تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری ائوسن برش دره
گزان ،شمال بیرجند

رسوب شناسی

مرتضوی مهریزی،
فوالدی تاالری ،رئیس
السادات،

پوستر

37

ژئوشیمی رسوبات آواری برش کالته نو در شمال بیرجند با تأکید بر منشأ،
هوازدگی و شرایط آب و هوای دیرینه

رسوب شناسی

مرتضوی مهریزی ،البرز،
رئیس السادات،

پوستر

38

مطالعات کانی شناسی و زمین شیمیایی کانسار رسی کویر 6-آباده ،استان زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی
فارس

اعلمی نیا ،فرنگی،
شاهین ،پورفرضی،

پوستر

39

پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای اولترامافیک کمپلکس افیولیتی بشاگرد ،زون زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی
مکران

بشکنی ،مهرابی ،قاسمی
سیانی ،متاجی امیررود،

پوستر

40

کاربرد کائولن زنوز در صنایع دارویی و بهداشتی از دیدگاه فلزات بالقوه سمی

مخاطرات طبیعی ،زمین
شناسی زیست محیطی
و زمین شناسی پزشکی

حدادی ،شاکری ،مدبری،
رستگاری مهر،

پوستر

41

بررسی بوم شناسی دیرینه روزنبران کرتاسه پیشین در برش گزرش (شمال
شرق رفسنجان)

چینه شناسی و دیرینه
شناسی

احمدی،

پوستر

42

بررسی مورفوتکتونیکی منطقه ی سدخرسان 3واقع در استان چهار محال و
بختیاری به کمک GIS

زمین شناسی ساختمانی
و تکتونیک

خلیلی ،کریمی،

پوستر

43

کنترل رخساره های رسوبی بر خصوصیات مخزنی سازندهای داالن باالیی و
کنگان واقع در بخش مرکزی خلیج فارس

رسوب شناسی

دهاقین ،رحیم پور بناب،
مهرابی،

پوستر

44

بررسی فرونشست دشت قزوین با مروری بر تصاویر راداری

مخاطرات طبیعی ،زمین
شناسی زیست محیطی
و زمین شناسی پزشکی

یزدی ،نیرومند،

پوستر

45

بررسی آلودگی آبخوان گرگان با استفاده از شاخص آلودگی فلزات سنگین
( )HPIو شاخص فلزی ()MI

مخاطرات طبیعی ،زمین
شناسی زیست محیطی
و زمین شناسی پزشکی

مازنی ،قره محمودلو،
جندقی ،رقیمی ،حشمت
پور،

پوستر

46

ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی برای اهداف آبیاری در غرب استان مازندران،
رامسر

مخاطرات طبیعی ،زمین
شناسی زیست محیطی
و زمین شناسی پزشکی

شیرود عیسی،
مسعودیان،

پوستر

47

آب رودخانه ای در تغذیه مصنوعی آبخوان؛ مطالعه موردی آبخوان آبرفتی
جاماش

هیدروژئولوژی و تغییر
اقلیم

توانا ،ایدون ،طبسی،

پوستر

48

تفسیر بازالتهای کرتاسه و سنگهای آتشفشانی همراه در جنوب آمل براساس
شواهد پتروگرافی

سنگ های آذرین،
دگرگونی و رسوبی

ارغائی ،قربانی،

پوستر*

49

ارتباط بین ساختارهای زمین ساختی و کانه زایی در کانسار مس چاه فیروزه،
شهربابک ،ایران

زمین شناسی ساختمانی
و تکتونیک

قاسمیان ،یزدی،
احتشامی ،صفار حیدری،

پوستر

50

مقایسه روشهای افزایش سطح و کاهش سطح برای پیشبینی حجم رسوب
مخزن سد گلستان

رسوب شناسی

رادکانی ،سیدیان ،فتح
آبادی،

پوستر*

51

بررسی روشهای اصالحی بار رسوب ورودی به سد گلستان

رسوب شناسی

رادکانی ،سیدیان ،فتح
آبادی،

پوستر*

52

جاذبه های زمین گردشگری منطقه آب اسک (بخش الریجان شهرستان آمل،
استان مازندران)

زمین گردشگری

مهدی بادپا ،میعاد بادپا،

پوستر*

ردیف

عنوان مقاله

گرایش

نویسنده

نوع
ارائه

53

لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت جنوب شرق استان کرمان – جنوب دشت
لوت ،با تمرکز بر ریگان

زلزله شناسی و پیش
بینی زلزله

امیری ،کرمخانی،

پوستر*

54

ارزیابی نقش گسلهای فعال البرز مرکزی بر مورفولوژی رودخانه

زمین شناسی ساختمانی
و تکتونیک

بابائی ،ده بزرگی،
حکیمی آسیابر ،حسینی
اصل،

پوستر

55

تخمین عمق بی هنجاری های مغناطیسی با روش اویلر در محدوده معدنی
اسبخان ،استان آذربایجان شرقی (شمال غرب ایران)

ژئوفیزیک

یادگاری ،علوی ،موید،

پوستر*

56

ویژگیهای کانی شناسی ،سنگ شناسی و بافتی کانسار رسی کویر 5آباده

زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی

تقی پور ،ابراهیمی مقدم،

پوستر

57
58
59
60

61

گزارش محیط زیست در بخش معدن برنامه های کاربردی برایGIS-
بررسی نحوه کانی سازی در کانسار سادات سیریز

سنجش از دور و GIS
زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی

یافته هایی از سنسنجی  U-Pbزیرکان در افقهای التریت-بوکسیت البرز زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی
شرقی ،استان گلستان ،ایران
پردازش تصاویر ماهوارهای به منظور بارزسازی و تفکیک واحدهای سنگی و
زمین شناسی اقتصادی و
ارزیابی توان کانیزایی کرومیت در مجموعه افیولیتی پیرانشهر ،شمال غرب
ژئوشیمی ذخایر معدنی
ایران
محیط دیرینه سازند میشان بر اساس شکل هندسی فرامینیفرا و تغییرات
چینه شناسی و دیرینه
ایزوتوپی کربن  13Cو اکسیژن  18Oدر حوضه رسوبی شمال غرب و غرب
شناسی
بندرعباس

خواجوند ،جباری،
حسنعلی زاده،
ضیاالدینی دشتخاکی،
عباس زاده فتح آبادی،
ایرانمنش ،شاکر ،الهی،

پوستر
پوستر

شیرنگی ،شفیعی بافتی،
کیااشکوریان ،دانکل،

پوستر

اسمعیلی ،رحیم سوری،
فتح اهلل زاده،

پوستر

دانشیان ،علیزاده،
درخشانی

پوستر

زمین شناسی ساختمانی
و تکتونیک

ندیمی ،هاتفی،

پوستر

زمین گردشگری

قاسم شیرازی ،بخشنده،

پوستر

یزدی ،نیرومند،

پوستر*

پوستر
پوستر*

62

بررسی فعالیت تکتونیکی جوان پهنه گسل ترکمانی– اردیب از طریق ارزیابی
مورفولوژیکی مخروط افکنهها

63

معرفی پتانسیل های گردشگری با تأکید بر ژئوتوریسم در راین کرمان

64

مروری بر روشهای ارزیابی فرونشست زمین با در نظر گیری معیارهای تخمین
خرابی

زمین شناسی مهندسی
و ژئوتکنیک

65

پیش بینی فرونشست زمین تحت أثر افت سطح آب زیرزمینی با رویکردهای
اجزاء محدود و تفاضل محدود

زمین شناسی مهندسی
و ژئوتکنیک

یزدی ،نیرومند،

66

مطالعات میکروسکوپی ،کانه نگاری و ژئوشیمیایی کانسنگ معدن گاللی 1

زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی

براتی ،شیردره،

67

بررسی آلودگی زیست محیطی در معدن تراورتن دینگله کهریز 5همدان

مخاطرات طبیعی ،زمین
شناسی زیست محیطی
و زمین شناسی پزشکی

براتی ،شیردره،

پوستر

68

تحلیل لرزهخیزی در پهنه لوت با استفاده از دادههای لرزهای و مغناطیس
هوایی

زمین شناسی ساختمانی
و تکتونیک

علیمی،

پوستر

69

ارتباط شیمی کانی و زمین شیمی عناصر اصلی با کیفیت فیروزه در معدن زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی
نیشابور شمال شرق ایران

شوکتی ،بهزادی ،یزدی،
امینی،

پوستر

نخعی ،ودیعتی ،عباسی
پور،

پوستر*

70

ارزیابی تاثیر طرح احیا و تعادل بخشی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت
تهران -کرج با استفاده از روش Gp

هیدروژئولوژی و تغییر
اقلیم

ردیف

عنوان مقاله

گرایش

نویسنده

نوع
ارائه

71

تحلیل فیزیک و ساختار سنگی -رسوبی آبخوان آبرفتی ،سنگ کف و اهمیت
آن در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب زیرزمینی (دشت دهرود -تنگ ارم)

هیدروژئولوژی و تغییر
اقلیم

آزادی جو،

پوستر

72

برآورد پارامترهای لرزه خیزی گسلهای فعال کوهزاد زاگرس در استان
کردستان به روش گوتنبرگ – ریشتر و کیجکو – سلوول

زمین شناسی ساختمانی
و تکتونیک

عطاپور ،ده بزرگی،
نوزعیم ،سهرابی بیدار،
اللهیاری،

پوستر

73

تحلیل و بررسی رخساره الکتریکی سازند سفیدزاخور با استفاده از روش
MRGC

زمین شناسی نفت و
ژئوشیمی آلی

رومیانی ،صابری،

پوستر

74

بررسی میانبارهای سیال کانی باریت (سرب) کانسار زیاران ،کرج

زمین شناسی اقتصادی و
ژئوشیمی ذخایر معدنی

بهرامی ،زمانیان ،الماسی،

پوستر

75

بررسی اثرات زیست محیطی ژئومورفولوژی معدنکاری (معدن چایان سوخته
مطالعه موردی)

مخاطرات طبیعی ،زمین
شناسی زیست محیطی
و زمین شناسی پزشکی

شریفی سرشت ،براتی،

پوستر

76

شناسایی ابعاد هندسی آبخوان آبرفتی فشافوئیه وتعیین نواحی مناسب بهره
برداری

هیدروژئولوژی و تغییر
اقلیم

حیدریان ،نخعی ،رضایی،
وطن پور،

پوستر

77

بررسی های پالئوهیدرولوژی با استفاده از پدیده اسکالوپ در غار نمکی
نمکسار ،ایران

هیدروژئولوژی و تغییر
اقلیم

عدالتیان ،نخعی ،دولتی،

پوستر*

78

تخمین بیالن آب زیرزمینی با روش خوشهبندی میانگین فازی (مطالعه
موردی :آبخوان تهران-کرج )

هیدروژئولوژی و تغییر
اقلیم

نخعی ،عبداللهی،
ودیعتی،

پوستر*

79

طراحی فیلتر گراول پک واکنشی برای کاهش اسیدیته آبهای زیرزمینی با
استفاده از مدل فیزیکی

هیدروژئولوژی و تغییر
اقلیم

احمدی ،نخعی ،حریفی
مود،

پوستر*

80

بررسی ژئوشیمیایی توده نفوذی کیبرکوه و شواهد کانیزایی مس-طال همراه
زمین شناسی اقتصادی و
با سیلیس -اسپیکیوالریت ( )IOCGواقع در منطقه شاهنگ ،جنوب غرب
ژئوشیمی ذخایر معدنی
خواف

بشارتی ،ساعدی،
جعفری،

پوستر

81

شیمی کانی پیروکسن در زینولیت های مرتبط با سنگ های آتشفشانی شبه
زمین شناسی اقتصادی و
جزیره اسالمی (آتشفشان سارای) -شمال غرب ایران :توضیحی بر
ژئوشیمی ذخایر معدنی
ژئوترموبارومتری و محیط تکتونیکی تشکیل آنها

بشارتی ،کنعانیان،
سپیدبر،

پوستر

هیدروژئولوژی و تغییر
اقلیم

نخعی ،احمدی،

پوستر

زمین شناسی ساختمانی
و تکتونیک

عبیاوی ،چرچی ،سامانی،

پوستر

موری ،جوان،

پوستر*
پوستر*
پوستر*

82

پیش بینی مقادیر دما و بارش دشت دهگالن با رویکرد تغییر اقلیم با استفاده
از مدل ریز مقیاس نمایی SDSM

83

تحلیل ساختاری منطقه میش داغ و اهلل اکبر دشت آزادگان

84

مقایسه نوع هیدروکربن در سازند گرو در مناطق مختلف لرستان و در حوضه
ی زاگرس

زمین شناسی نفت و
ژئوشیمی آلی

85

ارزیابی رفتار قابهای بتنی بهسازی شده با مهار بند فوالدی هم محور در حوزه
نزدیک گسل

زمین شناسی مهندسی
و ژئوتکنیک

پیرمحمدی علیشاه،
محمدرضایی،

86

ارزیابی اهمیت متغیرهای موثر بر لرزه خیزی ایران

زمین شناسی ساختمانی
و تکتونیک

خلیلی ،ژولیده استوار

