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

ردیف
1

برآورد و تحلیل کوتاه مدت روانآب و انتقال رسوب رودخانه شاهرود (شمال استان قزوین)

نام نویسنده
عفت پاسبان ،سعید خدابخش  ،محمدرضا غریبرضا  ،سیده
زهرا حسینی عسگرآبادی

رخسارههای سنگی و محیط رسوبی سازند آبحاجی (ژوراسیک پیشین) در برشهای سطح االرضی و تحت
2
3

االرضی ،شرق ایران مرکزی
تأثیر گسل تراستی بر فرایند نفتزایی سنگ منشأ

محمدعلی صالحی  ،سیدرضا موسویحرمی  ،اسداله محبوبی
ارسالن زینلزاد ،سید رضا موسوی حرمی

جایگاه تولید علم و علم سنجی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ایران در بین کشورهای خاورمیانه –
4

فرصت هاو تهدیدها

آرش امینی

5

پالئوژئوگرافی سازند جهرم (ائوسن) در منطقه بندرعباس

افشین زهدی ،سید علی معلمی ،سید رضا موسوی حرمی،
مهران مرادپور ،علیرضا شاکری،عباسعلی نیک اندیش ،سعید
منیبی ،زیبا زمانی

6

بیوژئوگرافی و بررسی تغییرات سطح آب دریا با استفاده از فرامینیفرهای پالنکتونیک سازند کژدمی (شمال ایذه)

بهناز حیدری ،علی حسین جلیلیان ،ناصر ارزانی ،احمد عبیات

7

آنالیز حوضه رسوبی ایران مرکزی (بلوک طبس) در زمان دونین زیرین -میانی در قالب چینه شناسی تکتونیکی

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

ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند مولی ،در برش ایالنقره بانگرشی بر سنگ مادر ،شرایط هوازدگی قدیمه و
8

جایگاه زمین ساختی

عادل نجف زاده  ،سمیه خداویردی زاده  ،ابراهیم حکیمی نیا

9

استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی در مطالعات ارزیابی سازندهای نفتی

خلیل رضایی ،شهرام فروغی شادباد

دادههای نوین لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشتههای پالئوزوئیک زیرین کوه بوغو ،جنوبغربی کاشمر،
11

11

شرق ایرانمرکزی
سیکلهای رسوبی پریتایدال در سازند دشتک (تریاس) میدان گازی کیش شمال خلیج فارس
محیط رسوبی سازند داریان در تاقدیس های خانه کت و آنه ،زون های فارس داخلی ایذه ،کمربند چین خورده-

12

رانده زاگرس

صادق زمانی ،واچیک هایراپطیان ،سید حسن حجازی
فریده پوربابادی جلوگیر ،ناصر ارزانی ،علی حسین جلیلیان،
حسن امیری بختیار
سید محمد علی موسوی زاده،اسداهلل محبوبی ،سید رضا
موسوی حرمی

بررسی تاریخچه پس از رسوبگذاری نهشتههای سازند سنگانه در برش قره سو با استفاده از دادههای سنگ
13

شناسی و ژئوشیمیائی
ژئوشیمی شیلهای سازند شوریجه واقع در روستای آبگرم واقع در شمال شرق کپه داغ به منظور تعیین محیط

14

15

رسوبی دیرینه
سنگچینهنگاری سازند الم از گروه نخلک به سن اولنکین -آنیزین ،ایران مرکزی ،با تاکید بر بخشهای آواری
تأثیر پیشروی جهانی سطح دریا ،عملکرد تکتونیک و جریانهای دریایی  -انحاللی در تشکیل نهشتههای

16

17

سنومانین باالیی در منطقه کالهقاضی و ناحیه چاهریسه
بازبینی و یافتههای جدید لیتوستراتیگرافی نهشته های کربونیفر -پرمین زیرین
در بلوک سنندج -سیرجان ،ایران مرکزی

اکبر حیدری  ،نرگس شکری ،ابراهیم قاسمی نژاد

محمد خانهباد ،طیبه گلافشانی ،سید رضا موسوی حرمی،
اسداله محبوبی
سیده حلیمه هاشمی عزیزی ،پیمان رضائی ،سید رضا موسوی
حرمی ،مهدی جعفرزاده ،مهدی مسعودی
مرداویج صدری ،عبدالحسین کنگازیان ،احسان ا ...ناصحی،
رامین ارفع نیا
فریبا شیره زاده ،واچیک هایراپطیان ،عبدالحسین کنگازیان،
سید حسن حجازی ،امیر اکبری محمدی

18

بازنگری زیست چینه نگاری نهشته های ائوسن در محدوده جنوب شهرستانک

احسان ناصحی

19

عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی هفتگل

حسن محسنی ،زینب نادرپور ،سعید خدابخش

21

زیست چینه نگاری و ژئوشیمی طبقات قرمز اقیانوسی پالئوسن پسیبن-ائوسن پیشین از کوههای زاگرس ،جنوب
غرب ایران

مأنوسه پروین خاوری خراسانی ،ابراهیم قاسمی نژاد ،مایکل
واگریش ،فاطمه هادوی ،رضا موسوی حرمی

21

چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی مرجانهای سازند پروده در منطقه معادن زغال سنگ مزینو واقع در بلوک
طبس

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

22

منشاء گل های آواری در غار کلهرود (شمال شهرستان اصفهان)

شیرین بهادری نیا ،سید حسن حجازی

23

رخساره ها و محیط رسوبی سازند قلعه دختر در برش الگو غرب بشرویه ،ایران مرکزی

مهنازصباغ بجستانی ،اسداله محبوبی ،سیدرضا موسوی حرمی،
مهدی نجفی

24

معرفی زیست بوم دیرین سازند نای بند در خاور اردستان

بابک سپهریان نسب

