
 01/01/39روز چهارشنبه صبح ش در يهما يبرنامه ها يجدول زمان بند                                                   

 ريرکبيام يسالن اصل

 0 – 03:8 پذيرش

 03:8 – 03:8 و دبير همايش و...( ايران )سخنرانی رئيس محترم دانشگاه، رئيس محترم انجمن رسوب شناسی افتتاحيه

رضا موسوي حرمیسيد   
منشاء و جايگاه تکتونيکی نهشته هاي سيليسی آواري معادل مخزن گازي مزدوران واقع در شرق حوضه کپه داغ، 

 شمال شرق ايران
03:8 – 03:8 

 03:8 – 03:8 گندواناماهيان تلودونت دونين ايران مرکزي و کاربرد آنها در بازنگري سيستماتيک و پالئوبيوژئوگرافی تورينيدهاي  واچيک هايراپطيان

 03:8 – 83:8: و آباده شهرضا هاي ترياس و پديده انقراض: شواهدي از رخنمون-رخساره هاي سنگی حواشی مرز پرمين ناصر ارزانی

 83:8: – 83:8: استراحت و پذيرايی
 

 اميرکبير Bسالن جنبي 

  حسین وزیری مقدمدکتر  ،دکتر واچیک هایراپطیان هیأت داوران3

 ارائه دهنده عنوان زمان
 بابک سپهريان نسب معرفی زيست بوم ديرين سازند ناي بند در خاور اردستان 01:01 – 01:01

 سيده حليمه هاشمی عزيزي هاي آواري با تاکيد بر بخش  ، ايران مرکزي،آنيزين -نگاري سازند الم از گروه نخلک به سن اولنکين چينه سنگ 01:01 – 00:01

 ائوسن پيشين از کوههاي زاگرس، جنوب غرب ايران-زيست چينه نگاري و ژئوشيمی طبقات قرمز اقيانوسی پالئوسن پسين 00:01 – 00:01
مأنوسه پروين خاوري 

 خراسانی

 حيدريبهناز  هاي پالنکتونيک سازند کژدمی )شمال ايذه(بيوژئوگرافی و بررسی تغييرات سطح آب دريا با استفاده از فرامينيفر 00:01 – 00:01

 فريبا شيره زاده سيرجان، ايران مرکزي -در بلوک سنندجپرمين زيرين  -هاي جديد ليتوستراتيگرافی نهشته هاي کربونيفر بازبينی و يافته 00:01 – 01:01

 مهدي رحمانی طبس بلوک در واقع مزينو سنگ زغال معادن منطقه پروده در سازند مرجانهاي شناسی بوم ديرينه و نگاري چينه 01:01 – 01:01

 نماز و ناهار 01:01 – 01
 

 سالن اميرکبير

 عبدالحسین کنگازیان ، دکترناصر ارزانیدکتر هیأت داوران3 

 ارائه دهنده عنوان زمان

 فريده پوربابادي جلوگير فارس جيشمال خل شيک يگاز دانيم )ترياس( سازند دشتک در داليتايپر یرسوب هايکليس 83:8: – 83:8:

 سيد محمدعلی موسوي زاده رانده زاگرس-محيط رسوبی سازند داريان در تاقديس هاي خانه کت و آنه، زون هاي فارس داخلی ايذه، کمربند چين خورده 83:8: – 3:8::

::3:8 – ::3:8 
شناسی و هاي سنگ هاي سازند سنگانه در برش قره سو با استفاده از دادهبررسی تاريخچه پس از رسوبگذاري نهشته

 ژئوشيميائی
 اکبر حيدري

 عفت پاسبان آب و انتقال رسوب رودخانه شاهرود )شمال استان قزوين(برآورد و تحليل کوتاه مدت روان 3:8:: – 3:8::

:13:8 – ::3:8 
 نيزم گاهيو جا مهيقد یهوازدگ طيشرا مادر، بر سنگ ینگرش با النقرهيدر برش ا ،یسازند مول يماسه سنگ ها یميژئوش

 یساخت
 سميه خداوردي زاده

:13:8 – :13:8 
هاي سازند شوريجه واقع در روستاي آبگرم واقع در شمال شرق کپه داغ به منظور تعيين محيط رسوبی ژئوشيمی شيل

 ديرينه
 محمد خانه باد

 نماز و ناهار 13:8: – 1:

 

 

 



 01/01/39روز چهارشنبه بعدازظهر ش در يهما يبرنامه ها يجدول زمان بند

 

 ريرکبيام يسالن اصل

  حسن حجازی سید دکتر، سید رضا موسوی حرمیدکتر هیأت داوران3 

  ارائه دهنده  عنوان زمان

:1318 – :1 
غربی کاشمر، شرق  هاي پالئوزوئيک زيرين کوه بوغو، جنوب هاي نوين ليتواستراتيگرافی و بيواستراتيگرافی نهشته داده

 مرکزي ايران

 صادق زمانی

:1318 – :1318 
فرصت ها و  –جايگاه توليد علم و علم سنجی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ايران در بين کشورهاي خاورميانه 

 تهديدها

 آرش امينی

:: – :1318 
بااليی سازند سورمه )سازند عرب( در يکی از   ها، محيط رسوبی و فرايندهاي دياژنتيکی موثر بر بخش مطاله رخساره

 فارسميادين خليج 

 عليرضا شاکري

 افشين زهدي پالئوژئوگرافی سازند جهرم )ائوسن( در منطقه بندرعباس :: – 318::

 حسن محسنی عوامل کنترل کننده کيفيت مخزنی سازند آسماري در ميدان نفتی هفتگل 318:: – 318::

 حامد زند مقدم قالب چينه شناسی تکتونيکی درميانی  -دونين زيرين زمان در )بلوک طبس( آناليز حوضه رسوبی ايران مرکزي 318:: – 1:

 استراحت و پذيرايی 1: – 1318:

 

 ريرکبيام يسالن اصل

 خلیل رضاییدکتر ، حسن محسنیهیأت داوران3 دکتر 

 شيرين بهادري نيا منشاء گل هاي آواري در غار کلهرود )شمال شهرستان اصفهان( 1318: – 1318:

:1 – :1318 
شرق ، و تحت االرضی هاي سطح االرضیبرش( در نيشيپ کي)ژوراس یسازند آبحاج یرسوب طيو مح یسنگ هايرخساره

 ايران مرکزي

 محمدعلی صالحی

:1318 – :1 
هاي سنومانين   انحاللی در تشکيل نهشته -هاي دريايی  يانجرير پيشروي جهانی سطح دريا، عملکرد تکتونيک و تأث

 ريسه ناحيه چاهقاضی و  بااليی در منطقه کاله

 مرداويج صدري

 مهناز صباغ بجستانی محيط رسوبی سازند قلعه دختر در برش الگو )غرب بشرويه، ايران مرکزي( رخساره ها و 1318: – 1318:
 

 


