لیست مقاالت پذیرفته شده (ارائه به صورت پوستر )
عنوان مقاله

ردیف

بررسی ارتباط سنگ مادری و خاکهای مشتق شده از آن در سازندهایی با شرایط اقلیمی مشابه (مطالعه
1

موردی :ناودیس شیخ ،شمال شرق بجنورد)(به صورت پوستر)

نام نویسنده
حسین تازیکه ،فرهاد خرمالی ،آرش امینی و مجتبی بارانی
مطلق

2

فرآیند دولومیتی شدن درسازند نیور :مطالعه موردی در برش های درنجال و بافق ،ایران مرکزی

پریناززینلی ،سیدحسن حجازی ،واچیک هایراپطیان

3

پتروگرافی و تعیین برخاستگاه ماسهسنگهای سازند زاگون در برش زینآباد شبستر ،واقع در شمالغرب تبریز

جمال بیرنگ ،طاهر گلی ،علی کدخدائی

دیاژنز و توالی پاراژنتیکی ماسه سنگ های سازند مزدوران در شرقی ترین بخش حوضه رسوبی کپه داغ:
4

کاربردی جهت ارزیابی کیفیت مخزنی

حامد زندمقدم ،رضا موسوی حرمی ،اسدا ...محبوبی

5

مشخصه های بافتی و ساخت های رسوبی نهشته های رودخانه جالبی (خاور بندرعباس)

رضوان زارع زاده ،پیمان رضائی ،آالله جباری ،داوود جهانی

6

ننقش سازند سرخ باالیی در شوری منابع آب حوضهی آبریز خررود (جنوب دشت قزوین)

سعیدخدابخش  ،مینا افشارنیا  ،بهروزرفیعی

7

مطاله رخسارهها ،محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی موثر بر بخش باالیی سازند سورمه (سازند عرب) در
یکی از میادین خلیج فارس

علیرضا شاکری ،سمیه پرهام

8

نگرشی بر ویژگیهای زمین ریخت شناسی رودخانه جالبی در خاور بندرعباس

سمیرا تقدیسی نیکبخت ،پیمان رضائی ،آالله جباری ،داود
جهانی

9

ردهبندی و سرعت رسوبگذاری تپههای ماسهای شرق بابلسر

سعید خدابخش  ،علی مهدی نسب سماکوش ،حسین باقری

ارزیابی مخزن بنگستان با استفاده از روشهای نشانگر زون جریانی ( )FZIو وینلند ( )Winlandدر میدان
11

کوپال

مجتبی ذاکری ،سید رضا موسوی حرمی ،محمد خانهباد ،
اسدله محبوبی ،امیر صابری

11

بررسی فرآیند دولومیتی شدن و دولومیت زدایی در سازند داریان ،برش کوزه کوه ،زون ساختاری فارس داخلی

سید محمد علی موسوی زاده ،اسداهلل محبوبی ،سید رضا
موسوی حرمی

12

میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تاربور در ناحیه تاراز (جنوب غرب شهرکرد)

مرضیه کرمی ،عبدالحسین کنگازیان ،برزو عسگری

13

مطالعه ریزرخسارههاو محیط رسوبی نهشتههای کرتاسه باالیی درکوه سفید،جنوب شرق کرمان

نادیا عباس پور ،محمدجواد حسنی ،ناصر ارزانی ،حامد زند
مقدم

14

بررسی میزان تخلخل و تراوایی در بخش شرقی سازند تیرگان حوضه رسوبی کپه داغ( برش مزدوران )

امید پور آزاد ،مهدی رضا پور سلطانی  ،محمد جوانبخت

15

برآورد کوتاه مدت انتقال رسوب رودخانه شرا (زیر حوضه قرهچای)

سعید خدابخش ،شیوا عبدالملکی،بهروز رفیعی

16

ریز رخسارها و محیط رسوبی توالی کربناته بیستون (کرتاسه زیرین) منطقه کرمانشاه ،غرب ایران

مهناز عظیمی ،محمد حسین محمودی قرائی ،اسداله
محبوبی ،کمال طاهری

لیتوفاسیس  ،میکرو فاسیس ،عناصر ساختاری و مدل رسوبی سازند بختیاری در ناحیه شلمزار(جنوب غربی
17

شهرکرد)

راضیه بهزادی بروجنی ،دکتر عبد الحسین کنگازیان ،دکتر
سید حسن حجازی

18

بررسی فرآیندهای دیاژنزی و رخسارههای رسوبی سازند آسماری در چاه  149میدان آغاجاری

فاطمه دبیری ،اسداهلل محبوبی ،محمد خانه باد ،سیدرضا
موسوی حرمی ،مصطفی مرادی

19

بررسی پارامترهای رسوبی تپههای ماسهای کویر حاج علی قلی واقع در جنوب دامغان

میثم پریمی ،محمد خانه باد ،رضا موسوی حرمی  ،اسداله
محبوبی

21

رخساره ها ومحیط رسوبی سنگهای آواری – کربناته کرتاسه زیرین در ناحیه بید شک شمال اصفهان

الهیار افالکی  ،عبدالحسین کنگازیان واچیک هایراپتیان

بررسی پارامترهای آماری ذرات رسوبی و خصوصیات رسوب شناسی رودخانه برمهان واقع در شمال غرب
21

نیشابور

حسام کاویان ،محمد خانه باد ،اسداله محبوبی ،رضا موسوی
حرمی

تحلیل خاستگاه ریزگردها در شمال خاوری استان اصفهان (خور و بیابانک) با استفاده از داده های اقلیم و
22

رسوب شناسی

حسن محسنی ،حامد مرادی  ،مجید معینی ،رضا بهبهانی

23

بررسی ترکیب و خاستگاه رسوبات بادی منطقه شمال خاوری اصفهان (خور و بیابانک)

حسن محسنی  ،حامد مرادی

24

تعیین لیتولوژی بخش زیرین سازند داالن در میدان گازی گلشن با استفاده از الگ های پتروفیزیکی

عباس ترابی قارنه  ،میررضا موسوی طسوج ،محمد حسین
آدابی ،ایماندخت مصطفوی

25

بررسی رخساره ها ومحیط رسوبی میکروسکوپی سنگ های کربناته کرتاسه زیرین در معدن ده سرخ مبارکه
(جنوب غرب اصفهان )

زهرا طالبی،دکتر عبدالحسین کنگازیان ،دکتر علی خان نصر
اصفهانی

26

رخسارهها و محیط رسوبـی سازند پروده در بـرش ناودیس کالشانه ـ شمـال طبس

مهدی رحمانی ،محمد خانه باد ،محمد داستانپور ،وصال
یحیی شیبانی

27

بررسی گسترش رسوبی ماسه سنگ های زون های پایینی میدان نفتی مارون و ارتباط آنها با کیفیت مخزنی

احمد میرمرقابی ،سید رضا موسوی حرمی ،اسد اله
محبوبی ،محمد خانه باد ،جلیل جعفری

28

مکانیسم تشکیل رسوبات آواری در غار دوریدان (جنوب شرق دلیجان)

الهام درخشان ،سید حسن حجازی ،شیرین بهادری نیا

29

ارزیابی میزان هوازدگی در ناحیه منشأ ماسه سنگ های دونین باالیی در کوه باشی (شمال شرق اردکان) بر
اساس داده های ژئوشیمیایی

مهشاد فوالدی ،سید حسن حجازی ،واچیک هایراپطیان

31

میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در تنگ ابوالعباس باغملک

علی حسن زاده ،عبدالحسین کنگازیان ،سید حسن حجازی،
ابوالقاسم اسمعیلی

31

برخاستگاه ماسهسنگ های کرتاسه زیرین شمال اصفهان
(برش های جعفر آباد و سه راهی سُه)

مسعود یزدانیان ،سید حسن حجازی ،محمود الماسیان

