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  1397اردیبهشت  20تا  18کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران،  هجدهمین

  )سالن احمدي روشن( 1سالن 

  3ساختمان شماره  -)باالتر از پل حکیم( موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، انتهاي خیابان کارگر شمالی

  1397اردیبهشت  18شنبه  مراسم افتتاحیه ، سه

  ثبت نام  09:00-08:00

  هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران راسم افتتاحیهم  09:30-09:00

  دکتر جعفري، دکتر بیدهندي، و مهندس هندي  :هیات رئیسه               09:30- 11:00، 1397اردیبهشت  18شنبه   سه

  هان کلیدي سخنران  عنوان  ساعت

10:15-09:30  Principles of Petroleum Geology 
Dr. Jean-Jacques Biteau 

President of European Association of Geoscientist and 
Engineers (EAGE) 

11:00-10:15  Toward the next generation of earthquake early Warning system 
Professor Aldo Zollo 

Seismologist, RISSC Lab, Department of Physics, University 
of  Naples Federico II 

  ها و پذیرایی فتتاح غرفها  11:30-11:00

  دکتر کاظمی، و بیدختی، دکتر قیطانچیدکتر   :هیات رئیسه               11:30- 13:00، 1397اردیبهشت  18شنبه   سه

12:15-11:30  Circumventing Velocity Uncertainty in Imaging Complex Structures 
Professor Öz Yilmaz 

The Chief Technology Officer of GeoTomo LLC 

13:00-12:15  Climate change in Iran 
Dr. Davood Parhizkar 

Dputy of Ministry of Roads and Urban Development and 
Presedent of Iran Meteorological Organization 

  ناهار و نماز  14:30-13

  

  روشندل، دکتر میثاقی، دکتر ریاحیدکتر   :هیات رئیسه                14:30- 16:30 ،1397اردیبهشت  18شنبه  ، سهشناسی لرزه

  مولفین  عنوان  ساعت

14:50-14:30  Application of Geophysical Strata Rating (GSR) in Carbonate Reservoir 
Characterization 

 پور بناب، کمال آقازاده علی کدخدایی، حسین رحیم ،محمدعلی فرجی

15:20-14:50  Seismic Pattern Recognition: Automation of Processing and Interpretation مدعو سخنران( حسین هاشمی شاهدانی( 
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 هاشم شاهسونی سطح پراش مشترك يسرعت برانبارش با استفاده از نشانگرها تحلیل  15:40-15:20

  یوسف شرقی، و صابر رستمی  تگاه سد لیالنچاينگاري شکست مرزي در ساخ تعیین ضخامت آبرفت با استفاده از لرزه  15:40- 16:00

  استراحت و پذیرایی  16:00- 16:30

 خواه صابري،دکتر بختیاري، دکتر کشاورز فرج دکتر  :هیات رئیسه        3016:-18:20، 1397اردیبهشت  81 سه شنبهشناسی،  لرزه

  مولفین  عنوان  ساعت

  ، و عطا موحدیم سلیمانپورمر  بررسی و تحلیل پایداري دیواره چاه  16:30- 16:50

17:20-16:50  The Reservoir Scale Gas Distribution and its Accurate Seismic Response سخنران مدعو( رضا فالحت(  

  اریک سائنگرو ، پژمان طهماسبی، صادق کریم پولی  ارائه روشی جهت تخمین ضرایب االستیک سه بعدي سنگ با تصاویر دو بعدي  17:40-17:20

  فریبرز طالبی و ، حسن مومیوند، فرنوش حاجی زاده،جعفر ولی  کاربرد مطالعه فیزیک سنگ در تعیین خصوصیات پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوري  18:00-17:40

18:20-18:00  Integrated Rock Physics Test and Modelling to Detect Fluid Changes in a Carbonate 
Reservoir: a Case Study From an Iranian Oil Field 

  صابري ، مرضیه میرزاخانیان، نازمول حکمندول، و محمدرضاجواد شریفی

  

          8:00- 10:00 ،1397اردیبهشت  19شنبه  ، چهارشناسی لرزه

  وکارگاه آقاي زول

  استراحت و پذیرایی  10:30-10:00

  ، دکتر سلیمانی منفردشاهدانی دکتر ترابی، دکتر هاشمی  :هیات رئیسه               10:30-13:00، 1397اردیبهشت  19شنبه  شناسی، چهار لرزه

  عبدالرحیم جواهریان و ،مصطفی زارع  یک میدان نفتی خلیج فارس در الیه نازك بازیابیاي و سازي تصادفی لرزهوارون  10:50-10:30

11:20-10:50  Hydrocarbon Exploration Using High Resolution Local Passive Seismic Tomography; 
An Application to the Dehdasht Region, South-West Iran 

  )سخنران مدعو( ظاهرحسین شمالی

  آمیلکار سوارسو جانی،  فرامرز دولتی ارده علی مرادزاده،  ،حمید ثابتی  اي بازتابی در شرایط پایا و ناپایاهاي لرزهسازي تصادفی دادهمقایسه وارون  11:40-11:20

  محمدعلی ریاحی و ،سینا کاظمی کامیاب  فارس  در یکی از میادین نفتی خلیج سازي پیش از برانبارش جهت تخمین پارامترهاي ژئومکانیکی وارون  12:00-11:40

  ناصر کشاورز فرج خواه و ، پیمان پورمقدم،امین رحیمی دلخانی  سازي انتشار موجهاي تفاضل محدود و اجزاء محدود براي اعمال توپوگرافی سطح آزاد در مدلترکیب روش  12:20-12:00

  حمیدرضا سیاهکوهیو ، احمد کمایستانی  در خلیج فارس اي کشانهنگاري سه بعدي  لرزههاي  ت دادهبرداشبررسی   12:40-12:20
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 در شناسایی گسل کاربرد فرایند گوسی  13:00-12:40
، حسین حسنی، عبدالرحیم جواهریان، حمیدرضا امین داور، مریم نوري

 سیدعلی معلمیو سیاوش ترابی، 

  ناهار و نماز  14:30-13:00

  ، دکتر امامی نیريعلی غالمی، دکترمختاريدکتر   :هیات رئیسه               14:30- 16:00، 1397اردیبهشت  19شنبه  ناسی، چهارش لرزه

 مهرداد ملکیو رد، سجاد بهشتی نسب، نوید شادمنامن، ایرج عبداللهی ف اي اي با کاهش اثر هم کوکی و استفاده از نشانگرهاي لرزه اي لرزهه بهبود تفسیر داده  14:50-14:30

15:20-14:50  The Western Makran Active Seismic Transects-First Result سخنران مدعو( محمد مختاري( 

15:40-15:20  A Brief Review on NIOC Exploration Directorate Geophysical Mega Project: Research 
and Development on Subsurface Imaging Improvement 

 علیرضا خوراکیان ، وسید کیوان حسینیپیمان پورمقدم، 

16:00 -15:40  
 در تهران چاهیدرون ينگار لرزهتقسیم بندي نوع زمین با استفاده از 

عباس و ، پرشین موسوي ،مهشید ابطحی نجف آبادي ،شیما سلیمانی

 صمدیان

  استراحت و پذیرایی  16:00- 16:30

  باقري، دکتر کاظمی، دکتر سلیمانیبهمن دکتر   :هیات رئیسه               16:30-18:20، 1397هشت اردیب 19شنبه  شناسی، چهار لرزه

17:00-16:30  Second-Order TTI Visco-acoustic Wave Equation and Associated NPML Boundary 
Conditions in Time Domain 

 پیمان پورمقدم، و ، ناصر کشاورز فرج خواهحسین بیرامی

 نوید شادمنامنو ، حسین جدیري اکبري فام Sv-Pو  P-Pهاي امواج   استخراج سرعت امواج برشی با تلفیق داده  17:20-17:00

  عبدالرضا قدسو ، امین رحیمی دلخانی، آرزو جوهر  نیدر زم يدو بعد کیانتشار امواج آکوستعددي  يساز مرز جاذب در مدل ترکیبی روش  17:40-17:20

  بیدهنديحسین هاشمی، مجید نبی ،کیوان قمري  هاي رادار نفوذي زمیناي روي دادهسطحی با کاربرد نشانگر لحظهتشخیص ساختارهاي زیر  18:00-17:40

  فریبرز طالبیو فرنوش حاجی زاده،  ،جعفر ولی  سازند سروكدرارائه شده تجربی معادالت  بررسی آزمایشگاهی به همراهضریب سیمان شدگی  18:20-18:00

  

  عدالت، دکترصدريدکتر خانم بیدهندي،  دکتر نبی  :هیات رئیسه          08:10- 10:00، 1397اردیبهشت  20شنبه  شناسی، پنج رزهل

  مولفین  عنوان  ساعت

  فرنوش غالمیو م جواهریان، ، عبدالرحیهاله کربالعلی  هاي نوین تفسیري عمق در دریاي خزر جنوبی بر مبناي روش آمیز کم هاي مخاطره شناسایی کانال  08:30-08:10

  اي بافتی جدید مبتنی بر هیستوگرام گرادیان جهتی نشانگرهاي لرزه  09:00-08:30
  )سخنران مدعو( امین روشندل کاهو

 علیرضا احمدي فردو ، امین روشندل کاهوفرد،  سید اسماعیل حسینی

  حمیدرضا انصاري و، محمدعلی ریاحی، پوریا محمدخانی  ايهاي لرزهیزگسلسازي راي مناسب به منظور برجستهبررسی نشانگرهاي لرزه  09:20-09:00

، عبدالرحیم جواهریان، مجید نبی بیدهندي، سیاوش ترابی، بهاره بوستانی  نگاري با استفاده از تبدیل کرولت و فیلترهاي مورفولوژي هاي لرزهها در دادهشناسایی مرزهاي کانال  09:40-09:20



٤ 
 

  ورحمیدرضا امین دا و

 محمدرضا سپهوند، و حسین هاشمی شاهدانی ،داود خوشدل در رسوبات حاوي هیدرات گازي BSR درتشخیص تحلیل مولفه اساسی کاربرد  10:00-09:40

  استراحت و پذیرایی  10:30-10:00

 داللهی، دکتر نیکروزدکتر فالحت، دکتر عب:هیات رئیسه               10:30-12:00، 1397اردیبهشت  20شنبه  پنجشناسی،  لرزه

11:00-10:30  PSDM Simulation in Seismic Survey Design of Fault Plane 
مریم و ، عبدالرحیم جواهریان، حسین حسنی، صادق صفارزاده حسینی

  صدري

  بر روي ساختمان دهدشت اي غیرعامل برداشت داده هاي لرزهطراحی عملیات   11:20-11:00
مجتبی مرادي  و سیاهکوهی، مهراب جوکار،، حمیدرضا احمد کمایستانی

  غریبوند

11:40-11:20  
 ي مدول خشک سنگ در یکی از میادین ي روابط مختلف فیزیک سنگ به منظور محاسبه بررسی و مقایسه

  جنوب ایران نفتی
  محمد سیم جو وشناس، رضا فالحت،  شهرام حق

 فالحترضا  ، و، علیرضا طباطبائی نژادمحسن تقی زاده کربن دي اکسید در سازند آسماريزیر زمینی بررسی یکپارچگی پوش سنگ در تزریق   12:00-11:40

  ناهار و نماز  14:00-13:00

  عادي سالیانه انجمن ژئوفیزیک ایرانمجمع   14:00- 15:00

  اختتامیه هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمراسم   15:00- 16:00
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  1397اردیبهشت  20تا  18ران، تهران، کنفرانس ژئوفیزیک ای هجدهمین

  2سالن 

  3ساختمان شماره  -)باالتر از پل حکیم( موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، انتهاي خیابان کارگر شمالی

  دکتر قیطانچی، دکتر قائمقامیان، دکتر عکاشه  :هیات رئیسه                14:30- 16:00 ،1397اردیبهشت  18شنبه  شناسی، سه زلزله

  مولفین  عنوان  ساعت

14:50-14:30  
 سرپل ذهاب 1396آبان  21لرزه  هاي جنبش نیرومند زمین از زمین داده

، محمد پورمحمد شاهوار، حسین میرزایی علویجه، اسماعیل فرزانگان

 مژگان میرسنجري و عطیه اسحاقی،

15:20-14:50  
The 2017 Earthquake of Sarpol-e Zahab and Hojedk of Kerman and their Implications 

for Seismotectonic Studies 

 )سخنران مدعو( مرتضی طالبیان

مرتضی طالبیان، منوچهر قرشی، احسان کوثري، علی رشیدي، احمد 

  رشیدي، مسعود فتوت

15:40-15:20  An empirical magnitude estimation for 7.3 Mw Kermanshah earthquake of 11th 
December 2017 using Period and Amplitude parameters 

 ظاهرحسین شمالی و ،تارا عوض زاده

16:00 -15:40  2017 Ezgeleh Earthquake Luminous 
مرتضی و ، لطیف سید محمدي امام، محبوبه شجاعی سعدي، مهدي ترابی

 فتاحی

  استراحت و پذیرایی  16:00- 16:30

  شناس دکتر میرزائی، دکتر سهرابی بیدار، دکتر حق  :هیات رئیسه               16:30-18:40، 1397اردیبهشت  18شنبه  شناسی، سه زلزله

16:50 -16:30   Correlation between Coulomb stress change and Aftershocks Distribution in Sarpol-e-
Zahab Earthquake 

 ندا نجفی وحمید زعفرانی،  ،بهنام ملکی آسایش

اي در فالت ایران لرزه هاي زمین خصوصیات فعالیت  17:20-16:50   )سخنران مدعو( قیطانچیمحمدرضا  

  علی اصغر متقی و، مهدي رضاپور  مورموري در استان ایالم 1993 مرداد 27لرزه  زمین هاي پسلرزه تحلیل  17:40-17:20

  مجید معهود  ورزقان- قبل و بعد از وقوع زلزله اهر Q بیضر یزمان راتییتغ  18:00-17:40

 محمدرضا قیطانچی و ،هدوي عمراننسیم م زمین لرزه هاي گستره کرمان با تاکیدي بر زمین لرزه هاي اخیر هجدك  18:20-18:00

  احمد زارعان، و ساسان مردپور  هابا استفاده از شتابنگاشت تعیین ضریب بزرگنمایی ساختگاه در شهر تبریز  18:40-18:20

  

  8:0010:00، 1397اردیبهشت  19شنبه  شناسی، چهار زلزله

  زولو آقاي کارگاه  10:00-8:00
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  استراحت و پذيرايي  ١٠:٠٠-١٠:٣٠
  آذر دكتر مرادي ، دكتر زارع، دكتر  حسامي  :هيات رئيسه       ١٠:٣٠- ١٣:٠٠، ١٣٩٧ارديبهشت  ١٩شنبه  شناسي، چهار زلهزل

  مولفين  عنوان  ساعت

  اكزادمهرداد پو ، حبيب رحيمي، سميه شكيبا  تركيبي لرزه بم  با استفاده از تابع گرين زمينحوزه نزديك حركات نيرومند  سازي شبيه  ١٠:٣٠-١٠:٥٠
 )سخنران مدعو( محمدرضا قائمقاميان ساختماني ذهاب و اثر آن بر پراكندگي خسارات سرپل ١٣٩٦لرزه  مدل چشمه زمين  ١٠:٥٠-١١:٢٠

  دزهره سادات رياضي را و ،زاده رستمي مرضيه رمضان  بررسي خطر زمين لرزه شهرستان ساري، مطالعه موردي مركز آموزش فني و حر فه اي خواهران ساري  ١١:٢٠-١١:٤٠

  وحيد غالمي و ،عبداله سهرابي بيدار  سد حاجي آباد قائن: مطالعه موردي، ايخطر لرزهارزيابيهاي در دوره اي  ضرورت بازنگري  ١١:٤٠-١٢:٠٠
  حبوبه شجاعي سعديم و ،محمد رضا قاسمي، مرتضي فتاحي  گسل شمال تهران عرض درترانشه كن نمونه هاي برداشت شده از سن يابي به روش لومينسانس   ١٢:٠٠-١٢:٢٠

١٢:٢٠-١٢:٤٠   Fast characterization of the rupture duration and earthquake magnitude using the P-
wave peak displacement آلدو زولو و ، سيمونا كولومبلي،سحر ناظري  

  اسماعيل شبانيانو ، عبدالرضا قدس، زاده ميرعلي حسن  و شاهرود هاي رودباري انتقال ميان گسلهو پهنهي شاهرود گسله ساختزمينلرزه  ١٢:٤٠-١٣:٠٠

  ناهار و نماز  ١٣:٠٠-١٤:٣٠

  دكتر سديدخوي، خانم دكتر شعباني، دكتر قريشي  :هيات رئيسه                ١٤:٣٠- ١٦:٠٠ ،١٣٩٧ارديبهشت  ١٩شنبه  شناسي، چهار زلزله

 علي منصوريو زارع،  مهدي ،محمد پورمحمد شاهوار شتاب براي محدوده ايران - شدتتبديلي برآورد رابطه   ١٤:٣٠-١٤:٥٠

  )سخنران مدعو( مهدي زارع  ازگله سرپل ذهاب ٢١/٠٨/١٣٩٦زلزله در ايران با نگاهي بر زلزله  ارزيابي خطر  ١٤:٥٠-١٥:٢٠

 محسن فرخيو ، عباس غالمزاده، سيده صديقه علوي ميناب  با استفاده از توموگرافي دو بعدي امواج ريلي - بررسي انتهاي شمالي گسل زندان  ١٥:٢٠-١٥:٤٠

 سيد خليل متقي، و زهرا موسوي، ميثم اميري يرادار يسنج تداخل باريگان   ٢٠١٠لرزه  اي زمين همطالعه دگرشكلي پسالرز  ١٥:٤٠- ١٦:٠٠

  استراحت و پذيرايي  ١٦:٠٠- ١٦:٣٠
  دكتر امين عباسي، دكتر حاتمي، دكتر رضاپور  :هيات رئيسه                ١٦:٣٠-١٨:١٠ ،١٣٩٧ارديبهشت  ١٩شنبه  شناسي، چهار زلزله

 نجميه محمديو ، عبدالكريم اوديا، امير صادقي باقرآبادي هاي شبكه شتابنگاري ايرانحليل همبستگي مكاني دادهت  ١٦:٣٠- ١٦:٥٠

١٦:٥٠-١٧:١٠  Broadband molecular electronic seismometers  ،واديم آگافانوفآرمان فن آوران زمين 

 زاده مالك صافي برآورد شتابنگاشت مولفه پيچشي در شهر تهران  ١٧:١٠-١٧:٣٠

 نويد خيردست، محسن ازقندي، ابوالفضل كميزي ،سعيد سلطاني مقدم بررسي چند جانبه زمين لرزه ازگله كرمانشاه  ١٧:٣٠-١٧:٥٠

١٧:٥٠-١٨:١٠  
Seismotectonic characteristics of the 2017 Sefid Sang (Mw 6) earthquake  

بانيان، ساناز اسماعيل ش ،زهرا موسوي ،عبدالرضا قدس ،مهتاب افالكي
  مريم اكبرزاده ، وواجديان



٧ 
 

  
  دكترحافظي مقدسدكتر زعفراني، دكتر سپهوند،   :هيات رئيسه        ٨:٠٠-١٠:١٠، ١٣٩٧ارديبهشت  ٢٠شنبه  شناسي، پنج زلزله

  مولفين  عنوان  ساعت

  احمد اديب  و رفتار ديناميكي خاك در بافت تاريخي شهر يزد ژئوتكنيك لرزه اي  ٨:٠٠-٨:٢٠
  )سخنران مدعو( حميد زعفراني  اي فالت ايران روندهاي نوين در تحليل خطر لرزه  ٨:٢٠-٨:٥٠

٨:٥٠-٩:١٠  Determination of fundamental vibration period from microtremor and down-hole 
methods (case study: Qazvin) عليرضا سياوشي ، ومژده آزادي، اصغر آزادي  

٩:١٠-٩:٣٠  Landslides as paleoseismic indicators along the North Tehran Fault (North of Iran) 
محمد رضا و ، محبوبه شجاعي سعدي، مرتضي فتاحي، مهدي ترابي

  قاسمي
  روز رامين نيك و ، نسيم عطايي،سمانه مظفري  هاي محيطي در شبكه شتابنگاري تهرانبهبود تخمين تابع گرين حاصل از نوفه  ٩:٣٠-٩:٥٠

  سعيد سلطاني مقدم ، وميثم خيري ملومه ،كامران سپانلو ،محسن ازقندي  ٥.٤مطالعه زمين لرزه مالرد با بزرگاي محلي   ٩:٥٠-١٠:١٠
  حت و پذيرايياسترا  ١٠:٠٠-١٠:٣٠

  دكتر عباسي، دكتر اشكپور مطلق، دكترمعهود :هيات رئيسه        ١٠:٣٠- ١٢:٤٠، ١٣٩٧ارديبهشت  ٢٠شنبه  شناسي، پنج زلزله

  خواه جناصر كشاورز فر دنيس دوتيخ و ،ظاهرحسين شمالي، امين رشيدي  در زون فرورانش مكران اياز حركت بستر در يناش يامواج سونام يانرژ  ١٠:٣٠-١٠:٥٠

  )سخنران مدعو( عبدالرضا قدس   پايه در زون فرورانشي مكران شناسي دانشگاه علوم زمين-هاي ژئوفيزيكي برداشت  ١٠:٥٠-١١:٢٠

  غالم جوان دلويي و، احمد سديدخوي، شيدا صاحب سرا  ي زلزله نشانگرها عنوان پيش به Vp/Vs بررسي تغييرات ناهمسانگردي و نسبت  ١١:٢٠-١١:٤٠

  عبدالرضا قدسو ، زهره معصومي، بهشته سادات حكيمي  ي ريزلرزهابا مطالعه شهر زنجان در خطرپذيري زلزله در اثر ساختگاه بررسي  ١١:٤٠-١٢:٠٠

١٢:٠٠-١٢:٢٠  
بحران  تيريشبكه مدنگاري  هاي شتاب با استفاده از داده در تهران ،PRESTo عيسامانه هشدار سر مطالعه

  رحيم نوروزيو ، ظاهرحسين شمالي، سحر ناظري، مهدي ناظري  تهران يدارشهر

  ه صفريآزاد ، ومژده آزادي ،اصغر آزادي  در طبقه دوم سازه فلزي تحت تاثير بار ديناميكي ماشين االت لرزه اياندازه گيري ميزان ارتعاش   ١٢:٢٠-١٢:٤٠
  ناهار و نماز  ١٣:٠٠-١٤:٣٠

  
 
 

  

  ١٣٩٧ارديبهشت  ٢٠تا  ١٨يك ايران، تهران، كنفرانس ژئوفيز هجدهمين
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  1397اردیبهشت  20تا  18یک ایران، تهران، کنفرانس ژئوفیز هجدهمین

  3سالن 

  3ساختمان شماره  -)باالتر از پل حکیم( موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، انتهاي خیابان کارگر شمالی

  دکتر تاتار، دکتر قدس، دکتر حاتمی  :هیات رئیسه                14:30- 16:00 ،1397اردیبهشت  18شنبه  شناسی، سه زلزله

  مولفین  عنوان  ساعت

 اسماعیل شبانیانو مجید عباسی،  ،، فرهاد ثبوتیمحمد ویسی برروي فالت ایران Pتوموگرافی سه بعدي دورلرز امواج   14:50-14:30

  )ن مدعوسخنرا( حبیب رحیمی اي تعیین نوین برآورد ساختار سرعت امواج برشی در ناحیه البرز و به کارگیري آن در ارزیابی خطر لرزه  15:20-14:50

 با استفاده از توموگرافی دورلرز  غربی مطالعه ساختار سرعتی لیتوسفر البرز  15:40-15:20
خلیل متقی، اسماعیل شبانیان، سید ، زاده سیده طاهره موسوي

 فرهاد ثبوتیو عبدالرضا قدس، 

 اي گوشته باالیی در غرب ایرانناهمسانگردي لرزه  15:40- 16:00
خلیل متقی،  سید فرهاد ثبوتی، عبدالرضا قدس،، امیر صادقی باقرآبادي

 لینگ چن ومرتضی طالبیان، 

  استراحت و پذیرایی  16:00- 16:30

  نژاد، دکتر رحیمی، دکتر کاویانی دکتر بایرام  :هیات رئیسه               16:30-18:40، 1397اردیبهشت  18شنبه  شناسی، سه زلزله

16:50 -16:30   Topography of Mantle Transition Zone beneath the Middle East by Receiver Function 
Stacking 

اریک ساندول، جورج ریمکرریا، ژنگ تانگ، و علی مرادي، ، ایوب کاویانی

 مارتین می

17:20-16:50  
1396هاي ایران در سال  لرزه بررسی آماري زمین  

  )سخنران مدعو( علی مرادي

  علی مرادي، محسن دزواره، و مهدي رحمتی

17:40-17:20  
 غرب ایران در شمال Pgتوموگرافی سرعت موج 

ا قدس، استفانی دانر، مریم اکبرزاده، فرهاد ، عبدالرضمهدي ماهري پیرو

 لینگ چن وثبوتی، خلیل متقی، مرتضی طالبیان، 

 یانئمهناز رضاو متقی، ، خلیل سلمان اندایشگر توموگرافی ضریب کیفیت در ناحیه شمال غرب ایران  18:00-17:40

  حسین احمدي محمد تاتار،  لیهاي محلرزهساخت زاگرس بر اساس زمینزمینخیزي و لرزهلرزه  18:20-18:00

  ، رامین موقري، احمد سدیدخويغالم جوان دلوئی  مدل هاي سرعت موج برشی ناحیه جنوب غرب تهران براساس مطاله نوفه  18:40-18:20

 
  08:00-10:00، 1397اردیبهشت  19شنبه  شناسی، چهار زلزله

  زولو آقاي کارگاه  10:00-8:00
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  یاستراحت و پذیرای  10:30-10:00

  دکتر فتاحی، دکتر شمالی، دکتر بیت اللهی  :هیات رئیسه        10:300- 13:00، 1397اردیبهشت  19شنبه  ناسی، چهارش زلزله

  مولفین  عنوان  ساعت

  فرهاد ثبوتی و، عبدالکریم اودیا، یتیلوچیا مارگر، امیر صادقی باقرآبادي  الواي در غرب ایران با استفاده از مشاهدات موج شبهتغییرات ناهمسانگردي لرزه  10:50-10:30

11:20-10:50  Deep Structure of the Zagros Collision Zone 
 )سخنران مدعو( خلیل متقی

  اسماعیل شبانیان، سیدخلیل متقی

  عبدالرضا قدس ویل متقی، فرهاد ثبوتی، حبیب رحیمی، ، خلرضا داودیان  غرب ایراني شمالبرگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی براي منطقه  11:40-11:20

12:00-11:40  
ساختارهاي عمیق در زیر فالت ایران با استفاده از برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و منحنی   مطالعه

  پاشش امواج سطحی
  خلیل متقی و، محمد تاتار، مجتبی ناموران

  شمیم طباطبایی راد، و  رضاییرضا  ، مهدي رضاپور  نگاري هاي لرزهبرآورد ضریب کیفیت امواج کدا در ناحیه کرمانشاه با استفاده از داده  12:20-12:00

  تقی شیرزاد و ،مجتبی نقوي، مهسا افرا  Pساختار سرعتی در تهران با استفاده از توموگرافی موج   12:40-12:20

13:00-12:40  Shear Velocity Structure of Crust and upper Mantle Structure in NW Iran and 
Surrounding Areas by Inverting Obtained Rayleigh Dispersion Curves 

  حبیب رحیمی و ،نژاد رضا مرتضی غالم

  ناهار و نماز  14:30-13:00

  دکتر حق شناس، دکتر صادقی، دکتر حسینی  :هیات رئیسه                14:30- 16:00 ،1397اردیبهشت  19شنبه  شناسی، چهار زلزله

 عبدالرضا قدسو ، مجید عباسی، متین خالدزاده مکران: ي موردي، مطالعهتخمین عمق موهودر  هاي رسوبیتاثیر حوضه  14:50-14:30

  )سخنران مدعو(  مرتضی فتاحی  کاربردها و ها لیپتانس -نور با شده کیتحر نسانسیلوم  15:20-14:50

15:40-15:20  Shear-Wave Structure of Southern Sweden from Precise Phase-Velocity Measurements 
of Ambient-Noise Data 

 اوالفر گادموندسون، و کا لوك لی، حمزه صادقی سرخنی

16:00 -15:40   Crustal Structure of the Iranian Plateau based on 2D Interpretation of Gravity, 
Aeromagnetic, and Seismic Data 

 ، عبدالرضا قدس، هانس تیبو، و ایرینا آرتمیواوحید تکنیک

  استراحت و پذیرایی  16:00- 16:30

  دکتر شبانیان، دکتر کاویانی، دکتر جوان  :هیات رئیسه                16:30- 18:40 ،1397اردیبهشت  19شنبه  شناسی، چهار زلزله

 مریم هنرمند وثبوتی،  ، فرهادشهرام احمدي اي پوسته در البرز غربی ناهمسانگردي لرزه  16:30- 16:50

  )سخنران مدعو( ابراهیم حق شناس  ب استان کرمانشاهسرپل ذها 1396آبان  21ژئوتکنیکی همراه با زلزله  -شناختی مروري بر مخاطرات زمین  17:20-16:50

 فتانه تقی زاده فرهمند و ، محمدرضا قیطانچی،شهیره جوادي بررسی ساختار گوشته باالئی از سنندج تا سیرجان به کمک امواج دورلرز  17:40-17:20

 خلیل متقی و ،مهردار علی PpPp یانعکاس با استفاده از فازی پوسته وستگیاپن يمطالعه مرزها  18:00-17:40
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 مجتبی نقويتقی شیرزاد، و  تعیین ناهمسانگردي شعاعی براي مطالعه گسل پارچین در منطقه تهران  18:20-18:00

18:40-18:20  Implementation of a Regional Velocity Model in Seiscomp3 System for Iran 
، محمد تاتار، دم، ابوالفضل کمیزي، سعید سلطانی مقشاهرخ پوربیرانوند

  فرزام یمینی فرد، و احسان کرکوتی

  

  دکتر متقی، دکتر پاکزاد، دکتر  معهود  :هیات رئیسه        08:00- 10:00، 1397اردیبهشت  20شنبه  شناسی، پنج زلزله

  مولفین  عنوان  ساعت

  سید کیوان حسینیو  ، حسین صادقی،سیدمحمدصادق جعفري  دانشگاه فردوسی مشهدنگاري  لرزه شبکه رزه درل نتعیین سریع بزرگی زمی  08:20-08:00

  ، حبیب رحیمی، و علی مراديمجتبی نقوي  غرب ایرانمنطقه شمال درجداسازي جذب ذاتی و جذب حاصل از پراکنش   08:40-08:20

  ضاپورر ، و مهديرمونتنآفاطمه   لرزه دامغانبررسی مکانیسم کانونی و تعیین صفحه اصلی گسل زمین  09:00-08:40

  حمیدرضا سیاهکوهیو ، رضا حیدري، نوربخش میرزایی، صنم عاطفی  لرزه با پارامتر جدید فرکانسی تخمین سریع بزرگی زمین  09:20-09:00

  خورده زاگرسخیزي کمان لرستان در کمربند ساده چینلرزه  09:40-09:20
اسماعیل ، عبدالرضا قدس، خلیل متقی، محمدرضا جمال ریحانی

  لینگ چن و مرتضی طالبیان،، بانیانش

  خسرو مقتصدآذر و ،ده پروانه صادق نوجه  هاي کوچک لرزه کانونی زمین هايدر برآورد سازوکار S/Pي  تأثیر نسبت دامنه  10:00-09:40

  استراحت و پذیرایی  10:30-10:00

  ئی، دکتر مختاري لیان، دکتر کاوهکتر کما  :هیات رئیسه        10:30-13:00، 1397اردیبهشت  20شنبه  شناسی، پنج زلزله

10:50-10:30  Estimation of the frequency-dependent shear wave Quality Factor from acceleration 
spectra of the Kahak-Qom earthquake 2007 

  کامران سپانلو ، ومیثم خیري ملومه ،سامان امیري

11:20-10:50  Thermal Infrared Anomalies as a Precursor of Earthquake in Iran سخنران مدعو( فرحناز تقوي(  

  نوربخش میرزایی و ،محمدباقر بحرینی  ها در البرز غربیلرزهزمینبررسی پدیده مهاجرت کالن  11:40-11:20

  محمد شکري کاوه و ضا منصوري،، شبیر اشکپور مطلق، رسارا گودرزي  زیرزمینی هايآبزترا ها وآبخوانرب زلزله اثرات بررسی  12:00-11:40

12:20-12:00  Tethyan subducted slab and seismic anisotropy in the upper mantle beneath the north 
Zagros collision using S teleseismic tomography 

، خلیل متقی، عبدالرضا قدس، فرهاد ثبوتی، مرتضی محسن رحمانی

  طالبیان، لینگ چن، وو یاشنگ

  عبدالرضا قدس و ،قلعه محمد عنایت گورچین  جنوبی در حوضه خزر Lgسازي دو بعدي انتشار امواج  شبیه  12:40-12:20

  محمد تاتار ،غالم جوان دلوئی ، مجید معهود ،مهدیه سفري  یمانامواج زلزله در منطقه فر یمطالعه کاهندگ  13:00-12:40

  ناهار و نماز  14:30-13:00
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  1397اردیبهشت  20تا  18کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران،  هجدهمین

  4سالن 

  3ساختمان شماره  -)باالتر از پل حکیم( انتهاي خیابان کارگر شمالی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،

  دکتر ایران نژاد، دکتر موسوي بایگی، دکتر ناظم السادات  :هیات رئیسه                16:00- 14:40 ،1397اردیبهشت  18شنبه  هواشناسی، سه

  مولفین  عنوان  ساعت

15:00-14:40  
در دوره  ERA-interimهاي   غرب آسیا با استفاده از دادهطقه جنوبوردایست من  بررسی فراوانی تاشدگی

 2015تا  2011
 ، سرمد قادرفرهنگ احمدي گیوي ،رضا برهانی

 نژاد، امید علیزاده چوبري ، پرویز ایران زاده الهام مسلم هاي ترازمندي آب سطح ایران بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مؤلفه  15:20-15:00

 الحجه فرهنگ احمدي گیوي، علیرضا محب ،شاهین عالمزاده ثر گرمایش زمین بر مسیرتوفان مدیترانه در فصل زمستانا  15:40-15:20

16:00 -15:40  رینمیِ تابستانۀ جنوبتغییرات اقلیمیِ گردشِ موسغرب آسیا در وردسپهر زِب 
، محمدعلی الحجه فرهنگ احمدي گیوي، علیرضا محب ،شاهین عالمزاده

 ینصراصفهان

  استراحت و پذیرایی  16:00- 16:30

  دکتر محب الحجه، دکتر احمدي گیوي، دکتر بیدختی  :هیات رئیسه                18:10-16:30 ،1397اردیبهشت  18شنبه  هواشناسی، سه

 محمد جغتایی، علیرضا محب الحجه، سید مجید میررکنی ،زینب سیفی سپهر پایینی و میانیبر تاوه قطبی روي پوشن) QBO(دوساالنه  بررسی اثرات نوسان شبه  16:30- 16:50

 ، محمد میرزائی الحجه علیرضا محب، نوش حقیقت نسب مه لختی حاصل از همرفت- تعیین اثر گرمایش بادررو در پارامترسازي امواج گرانی  17:10-16:50

 فرهنگ احمدي گیوي ،رضا برهانی رد ایآس غرب جنوب منطقه ستیوردا قیعمي ها یتاشدگی کینامید لیتحل  17:30-17:10

  الحجه، فرهنگ احمدي گیويعلیرضا محب ،آمنه مالشریفی  بر ارتباط بین مسیرهاي توفان اطلس و مدیترانه NAOتأثیر   17:50-17:30

  محمد میرزائی، وي، فرهنگ احمدي گینصوره عبداللهیم  WRFزایی با استفاده از مدل سازي اثر تاشدگی وردایست بر جبههشبیه  18:10-17:50

  

  تقوي دکتر قادر، دکتر آزادي، خانم دکتر  :هیات رئیسه           10:00- 08:00، 1397اردیبهشت  19شنبه  هواشناسی، چهار

  مولفین  عنوان  ساعت

08:20-08:00  
 HARMONIEو  WRFدر مقیاس همرفتی با استفاده از مدل  3D-Varگواري به روش نتایج داده مقایسه

  ه غربی ایراندر منطق
  سرمد قادر، علیرضا محب الحجه ،ابوالفضل نیستانی

  سرمد قادر، علیرضا محب الحجه ،ابوالفضل نیستانیهاي سطحی با تفکیک باال  با بینیهاي شرایط اولیه و مرزي مختلف بر دقت پیشتاثیر استفاده از داده  08:40-08:20
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  در منطقه غرب ایران  WRFاستفاده از مدل 

  مریم قرایلو، مجید مزرعه فراهانی ،معصومه احمدلو  مقیاس در منطقه ایرانسازي ساختار درونی یک سامانه همرفتی میانشبیه  09:00-08:40

  فریده حبیبی  انتشار ارتجاعیبینی بادجستی با شبکه پیشخور توسط الگوریتم یادگیري پسپیش  09:20-09:00

  دانیال یازجی، سرمد قادر، مجید رحیم زادگان، حسین حسنلی  برروي پارامترهاي سطحی WRFکاربري اراضی مدل  تاثیر به روزرسانی اطالعات  09:40-09:20

  يکهرار سایپر ؛یمیسل الله ؛یصحرائ لیجل  کرمانشاه شهر در معلق ذراتیی ایمیش وی کیزیفی بررس  10:00-09:40

  استراحت و پذیرایی  10:30-10:00

  دکتر کالیی، دکتر جوانمرد، دکتر سبزي پرور  :هیات رئیسه               12:00- 10:40، 1397یبهشت ارد 19شنبه  هواشناسی، چهار

  عباسعلی علی اکبري بیدختی ،زهرا شرعی پور  وردسپهر و پوشن سپهر جو يبررسی ارتباط ازون کلی جو و دما  11:00-10:40

  یسحر تاجبخش، جواد بداق جمال ،سهیال جوانمرد  هاي سنجش از دور برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از تکنیک  11:20-11:00

  ، فرهنگ احمدي گیويزادهاحسان تقی  غرب ایرانبر روي منطقه شمال GPM ارزیابی برآوردهاي بارش    11:40-11:20

12:00-11:40  Time-Lapse A-ERT data Analysis of the active layer monitoring at Crater Lake, 
Deception Island, Antarctica   

، محمد فرزامیان، گنکالو ویرا، فرنالدو منتریو سنتوز، یعقوب برهانی تبار

  کریستین هاك، لو برنالدو، ماریا کاترینا پاز، میگل رموز، میشل انگل دي پابلو

  ناهار و نماز  14:30-12:00

  دکتر علیزاده، دکتر رنجبر، خانم دکتر حبیبی  :هیات رئیسه               16:00-14:40، 1397اردیبهشت  19شنبه  هواشناسی، چهار

  براي نیروگاه بوشهر WRF-HYSPLITشده  سازي پاشندگی جوي و دز فردي بیشینه با مدل جفت شبیه   15:00-14:40
نسب، سرمد قادر،  صدري مسعود، حسین ملکوتی، نژاد مسعود فیضی

 دانیال یازجی

 سمانه ثابت قدم، سرمد قادر ،پریسا جابري مطالعه موردي: ي کاهش دید افقی در منطقه تهرانبینی عددپیش  15:20-15:00

 نسیم حسین حمزه، عباس رنجبر، فائزه نوري ،سارا کرمی  در یک مورد مطالعاتی WRF_Chemهاي گسیل گردوخاك مدل  بررسی طرحواره   15:40-15:20

هاي مختلف  هاي بخش ترافیکی در کالنشهر تهران در دوره نشر آالیندهارزیابی عملکرد سناریوهاي کاهش   15:40- 16:00

 زمانی
 وحید اصفهانیان، حسین ملکوتی ،امیر محمدیها

  استراحت و پذیرایی  16:00- 16:30

  فراهانیدکتر صحرایی، خانم دکتر قرایلو، دکتر   :هیات رئیسه               18:00-16:40، 1397اردیبهشت  19شنبه  هواشناسی، چهار

 الحجه ؛ امید علیزاده چوبري؛ علیرضا محبسمانه اشرفی مطالعه موردي: خی بر بارش ابر فازآمیخته همرفتیی مطالعه عددي تأثیر هسته  17:00-16:40

 ، سید مجید میررکنیحکیمه زارع، قیره شایمن تاثیر نانوذرات سیلیکا در فرایند تبخیر   17:20-17:00

 اکبري بیدختی، مریم قرایلوعباسعلی علی ،آباديامیر باقري مصلح هاي ابرشده از دریاچه ارومیه بر شعاع مؤثر قطركبرداريآزمایشگاهی تأثیر هواویز نمک نمونهمطالعۀ   17:40-17:20
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18:00-17:40  
 سازي اثر تخلیه الکتریکی ابرهاي تندري بر روي پتانسیل الکتریکی یونسفر شبیه

محمد صادق کمالی، امیرمحمدیها، هادي ، اريعلی شک ،فاطمه صالحیان

 ذاکري خطیر

  

  دکتر ترابی آزاد، دکتر الريدکتر بهلولی،   :هیات رئیسه            12:30- 10:50، 1397اردیبهشت  20شنبه  هواشناسی، پنج

  مولفین  عنوان  ساعت

11:10-10:50  Numerical Modeling and Field Survey of the March 2017 Tsunami of Bandar Dayyer, 
Persian Gulf  رضا منصوري، امیل اکالامیر ساالري ،  

  بیدختی ياکبر یعباسعلی عل، جواد باباگلی متی کالیی  ک شاره چرخان یبررسی تجربی جدایش جریان چگال از مانع در   11:30-11:10

  خلیج فارسمطالعه عددي تغییر پذیري جبهه بین آبهاي ورودي و خروجی در   11:50-11:30
بیدختی، مجتبی عظام، کامران اکبريعباسعلی علی ،عبدالصمد رهنمانیا

  الري، سرمد قادر

  پور آزاده ولی  در سواحل میانه  یبررسی تغییرات تراکم جریان برگشت  12:10-11:50

12:30-12:10  
 و عرب دریاي و عمان دریاي منطقه در سطحی باد میدان یابی پیش جهت WRF مدل عملکرد بررسی

  اي ماهواره هاي داده با آن مقایسه
  شناس عباس حقسید ، سرمد قادر ،زاده فاطمه بهمن
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  1397اردیبهشت  20تا  18کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران،  هجدهمین

  5سالن 

  2 ساختمان شماره -)باالتر از پل حکیم( موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، انتهاي خیابان کارگر شمالی

  دکتر ابراهیم زاده اردستانی، دکتر زمردیان، دکتر محمود میرزائی  :هیات رئیسه                               16:00- 14:30 ،1397اردیبهشت  18شنبه  ، سهپتانسیل

  مولفین  عنوان  ساعت

 حمید آقاجانی و ،یه یوسفی طبسعال یافته تعیین موقعیت اجسام آنومال با روش گرادیان کل نرمال بهبود  14:50-14:30

 )سخنران مدعو( وحید ابراهیم زاده اردستانی سنجی گرادیومتري گرانی  15:20-14:50

 اري رناترزم و ،زاده اردستانیوحید ابراهیم ،خواهسعید وطن سنجی با استفاده از تجزیه مقادیر تکین تصادفی هاي گرانی سازي داده وارونالگوریتمی سریع براي   15:40-15:20

 زهرا موسوي و ،سید خلیل متقی ،فر المیرا حقانی غرب ایران سازي گرانی ساختار پوسته در منطقه شمال مدل  15:40- 16:00

  استراحت و پذیرایی  16:00- 16:30

  روحانی، خانم دکتر منتهایی، دکتر اویسی موخردکتر کامکار   :هیات رئیسه                             17:50- 16:30 ،1397اردیبهشت  18شنبه  ، سهپتانسیل

 و علی هاشمی عباسی، مجید قدس، عبدالرضا ،الهام پورطرقی تونگافرورانش در زون  یگران سازي مستقیممدل  16:30- 16:50

17:10-16:50  Inversion of magnetic data to fully reconstruct the Magnetization vector and its 
application to mineral exploration 

 جمال الدین بنی عامریان ، وشوانگ لی یو

 احمد قربانی و ،يعبدالحمید انصارمحمد حسین قلعه نویی،  در حضور مغناطیس بازماندوارونسازي سه بعدي داده هاي مغناطیس سنجی   17:30-17:10

  کمري جمال سیاهو ، فرزاد شیرزادي تبار  یسیهاي مغناط استفاده از مشتق مرتبه کسري در تفسیر داده  17:50-17:30

  

  

  دکتر حفیظی، دکتر اسکویی، دکتر نمکی  :هیات رئیسه                         10:00- 8:10، 1397اردیبهشت  19شنبه  ، چهارپتانسیل

  مولفین  عنوان  ساعت

  مهرداد باستانی و، بهروز اسکویی، حسینعلی قاري  سفرکان	حوزه وپتريکیهل سیالکترومغناط هايدر برداشت یاثرات توپوگراف یبررس  08:30-08:10

09:00-08:30  Applications of the Magnetic and Electromagnetic methods in Geophysical 
Explorations: some recent case studies 

  )سخنران مدعو( اسکویی بهروز

  علی مرادزاده ، وغالمحسینی نوروزي ،احمد افشار  هاي مگنتوتلوریک زمین گرمایی سبالن و بعدي دادهسازي د تحلیل تانسور فاز و مدل  09:20-09:00

  توماس کالچوئر و ، بهروز اسکویی، مهرداد باستانی،مهدي محمدي ویژه  مطالعاتی موردو بررسی یک  GPR با کمک RMTسازي مقید  وارون  09:40-09:20
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  در مطالعه یک آبخوانشنیداري گذرا و مگنتوتلوریکلکترومغناطیسهاي اروش کارگیريبه  10:00-09:40
 فرناندوو ، محمد فرزامیان، جوانا آلوز ریبیرو، محمد فیلبندي کشکولی

  مونتریو سانتوس.آ

  استراحت و پذیرایی  10:30-10:00

  ، دکتر حامدپور دارابیمتولیکتر انصاري، دکتر د  :هیات رئیسه               13:00- 10:30، 1397اردیبهشت  19شنبه  ، چهارپتانسیل

10:50-10:30  Full Envelope Inversion of Surface-NMR Data for Retrieval of Hydro-geophysical 
Characterization 

  محمدکاظم حفیظیو ، رضا قناتی

11:20-10:50  A Review on Indirect Measurement of Heat Flow from Integrated Geophysical 
Modeling: Insights into Petroleum E&P and Geothermal Resource Exploration 

  )سخنران مدعو( سید هانی متولی عنبران

  هاي مغناطیس هوابرد ي داده وسیله شناسایی گسل ها در جنوب شرق ایران به  11:40-11:20
حانی، علی ، علیرضا عرب امیري، ابوالقاسم کامکار رومحدثه عبداللهی

  مدعلیرضا اخوان اقو نجاتی کالته، 

  علیرضا گرجی چالسپاريو محمد حامدپور دارابی، مهدي مسعودي،  )هرمزگان(میناب در بخش شرقی فاریاب -سنجی پهنه گسلی زندانمغناطیس  12:00-11:40

  حسن خیرالهیو ، محمد مختاري، عبدالرضا پرتابیان، ندا نجفی  غرب مکران ها در شمال لرزه هاي مغناطیسی و زمین هاي حاصل از داده همبستگی خطواره  12:20-12:00

  منطقه مکران در برآورد تغییرات عمق موهو هاي عمیق سرعت موج برشی و چگالی وساختاربررسی   12:40-12:20
و زاده اردستانی، ظاهرحسین شمالی،  ، وحید ابراهیمسمیه عبدالهی

  هرمان زین

  بهنام ملکی آسایشو ، علی مرادي نسب، شاهرخ پوربیرانوند، ندا نجفی  ایتالیا 2016اکتبر  26هاي مغناطیسی مربوط به زلزله ردبررسی رکو  13:00-12:40

  ناهار و نماز  14:30-13:00

  دکتر حجت دکتر حفیظی، دکتر عرب امیري، خانم  :هیات رئیسه               16:00- 14:40، 1397اردیبهشت  19شنبه  ، چهارپتانسیل

 فاطمه عبديو ، محمدکاظم حفیظی، سجاد قنبري GPRدر  افزایش رزولوشنبراي   تصویربرداري بازگشت زمان تکنیک يریکارگ به  15:00-14:40

 حی نجف آباديمهشید ابطو ، شیما سلیمانی ،عباس صمدیان در جنوب تهران دروکربنیاز نشت ه یناش یمحدوده آلودگ در کیمطالعات ژئوالکتر  15:20-15:00

سنجی الکتریکی  هاي مقاومت آندسازي اراك با استفاده از داده محدوده کارخانهخورندگی خاك در بررسی   15:40-15:20

 صحرایی
 بهزاد امینیو ، ابراهیم اصغري کلجاهی، عبداله سهرابی بیدار

 فرشاد علیجانی و زاده، کوشا تمیمی، میثم حاجی و ژئوالکتریک GIS ي وسیلهب آسماري، جنوب شرق مسجدسلیمان، تاقدیس زیرزمینی آب یابیلتانسیپ  15:40- 16:00

  استراحت و پذیرایی  16:00- 16:30

  دکتر  نجاتی ، دکتر وطن خواه، خانم دکتر حبیبیان  :هیات رئیسه               18:00-16:30، 1397اردیبهشت  19شنبه  ، چهارپتانسیل

16:50 -16:30  IP-Rs Geophysical 3D Modelling of Cu-Fe Skarns; A Case Study Ghalandar Skarn 
Deposit 

 نوروزي غالمحسینو ، میثم عابدي، سعید کاظم علیلو

17:20-16:50  New advancements in ground penetrating radar (GPR) method سخنران مدعو( ابوالقاسم کامکار روحانی(  
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 محمد علی ریاحی و، محمدکاظم حفیظی ،امید حدادي یهاي الکتریک  استفاده از روششناسایی گسل در مسیر تونل قطار شهري با   17:40-17:20

18:00-17:40  
  قهرود آهن سیاند محدوده دری سنج سیمغناط مطالعاتی بررس

 عباس ان؛یمنصور احسان جواندل؛ انیپو ؛يعسگری علی حاج عارف

  يمقصود

  

   دکتر آقاجانی، دکتر مرادزاده، دکتر قناتی  :هیات رئیسه        09:50- 8:30، 1397اردیبهشت  20شنبه  ، پنجپتانسیل

  مولفین  عنوان  ساعت

08:50-08:30  
- منطقه رزادید-یسطح ییزاص رخداد کانهیر در تشخستسنجنده ا یفیط لیتحل يهاو کاربرد روش سهیمقا

  دچان
  تقی نبئی، و سید رضا مهرنیا ،زهرا تقی زاده

 محمدکاظم حفیظی و ،محسن خدابخشی هاي حوالی طرود ها و گسل اکتشاف مس در شکستگی  09:10-08:50

09:30-09:10  The effect of fluid pressure on the pore volume compressibility of carbonate reservoir 
samples using hydrostatic pressure 

  ولی جعفرو  فریبرز طالبی، فرنوش حاجی زاده،

  رضا شیرین آباديو ، احسان موسوي، محمدحسین متولی طهران  Plaxisتحلیل سیستم نگهداري تونل دوقلو مترو اصفهان با استفاده از مدلسازي   09:50-09:30

  استراحت و پذیرایی  10:30-10:00

  کتر عابدي، دکتر دولتی اردجانی، دکتر اصغريد  :هیات رئیسه               11:30- 10:30، 1397اردیبهشت  20شنبه  پنج، پتانسیل

10:50-10:30  Developing new tool for soil salinity assessment in semi-arid areas 
، فرناندو مونتیرو سانتوس، ماریا کاتارینا پاز، ماریا محمد فرزامیان

  کوکاآلوز، آنا مارتا پاز و نادیا کاستانریا

  ابوالفضل رضائی و، زهره معصومی، مرضیه شعبانی  با استفاده از آنالیزهاي مکانیمنابع آب زیرزمینی  پتانسیلبررسی   11:10-10:50

  هاي ژئوالکتریک، پالریزاسیون القایی و مغناطیس سنجیتعیین محل کانی سازي مس با استفاده از روش  11:30-11:10
پرشین و  ، شیما سلیمانی، سجاد زارعی،مهشید ابطحی نجف آبادي

  سويمو

  ناهار و نماز  14:30-13:00

  

  


