
  

 

 شناسی ساختاري ایرانساخت و زمینزمین ملی یشاهم چهارمین

  1395ماه  آذر 23

  شناسی دانشگاه بیرجندگروه زمین

 )اجتماعات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهسالن  محل برگزاري( 

   1395 آذر 23شنبه سه 

 زمان موضوع ردیف

  9:00 – 9:05  اعالم برنامه توسط مجري   1

  9:05 – 9:10  مجید. . . ز کالم ا تالوت آیاتی ا  2

  9:10 – 9:12  سرود ملی جمهوري اسالمی ایران   3

  9:12 – 9:17  معرفی دانشگاه بیرجند نماهنگپخش    4

  9:17 – 9:30  دانشگاهمحترم خیرمقدم ریاست    5

  9:30 – 9:35  علمی همایشمحترم گزارش دبیر    6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 شناسی ساختاري ایرانمینساخت و زچهارمین همایش ملی زمین

  1395آذر ماه  23

  شناسی دانشگاه بیرجندگروه زمین

 )محل برگزاري سالن اجتماعات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه( 

 جدول ارائه مقاالت

   سالن اجتماعات معاونت فرهنگی و اجتماعی –) صبح( 1395 آذر 23شنبه سه 

  یئت رئیسهه  مکان  سخنرانی عنوان  سخنران  زمان  ردیف
  

اکبر نوگل علیمیردکتر  9:40 – 10:10  1

  سادات
  گیالن -الگوي تحلیلی خمش ساختاري تالش

سالن معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

  دکتر منوچهر قرشی

  دکتر علی یساقی

 دکتر مرتضی طالبیان

2   10:40 – 10:10 

  نژاد دکتر خلیل سرکاري

ي ایپا حالتی شناخت جنبش وي ساختاري واکاو

 سیگنی کانال شارش س،یتتی انوسیاق گوشته ارشش

  ینمک ریاپید وزاگرس  ستبرپوسته سنگ یپ

سالن معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

  دکتر منوچهر قرشی

  دکتر علی یساقی

  دکتر مرتضی طالبیان

دکتر محمدحسین  10:40 – 11:10   3

  کوب زرین

ساختی و ماگمایی در  کنش فرآیندهاي زمین برهم

  یستانس -هاي لوت پهنه

سالن معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

  دکتر منوچهر قرشی

  دکتر علی یساقی

  دکتر مرتضی طالبیان

4   11:30 – 11:10 

  خانم ثریا عباسی سرکار

هاي تعیین شرایط دگرریختی با استفاده از داده

ي برشی ریزساختاري و میکروترمومتري در پهنه

  نوفرست، افیولیت مالنژ جنوب بیرجند،خاور ایران

الن معاونت س

فرهنگی و 

  اجتماعی

  دکتر منوچهر قرشی

  دکتر علی یساقی

  دکتر مرتضی طالبیان

5   13:00 – 11:30 

  راـاز و نهـنم

دانشگاه ، سلف سرویس ) ع( مسجد امام صادق

  مرکزي دانشگاه



 شناسی ساختاري ایرانساخت و زمینچهارمین همایش ملی زمین

  1395آذر ماه  23

  ه بیرجندشناسی دانشگاگروه زمین

  )محل برگزاري سالن اجتماعات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه( 

 جدول ارائه مقاالت

  سالن اجتماعات معاونت فرهنگی و اجتماعی –) عصر( 1395آذر  23سه شنبه 

  مکان  سخنرانیعنوان   نویسندگان  زمان  ردیف
  کارگروه داوري

  

  دکتر مهدي زارع 13:00 – 13:30 1
ي خراسان جنوبی، و مروري بر اهمیت خیز لرزه

 بندي  مخاطرات چندگانه پهنه

سالن معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

  احمد علويدکتر 

  خلیل سرکاري نژاددکتر 

  ابراهیم غالمیدکتر 

  دکتر مرتضی طالبیان 13:30 – 14:00  2
هاي پنهان و اهمیت آنها در برآورد خطر  گسله

 لرزه زمین

سالن معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

  احمد علويدکتر 

  خلیل سرکاري نژاددکتر 

  ابراهیم غالمیدکتر 

  علی هاشمی گازار مهندس 14:00 – 14:20  3
و ارتباط آن با  بلوك لوت شمال خیزي لرزهبررسی 

  هاي فعال و پنهان منطقه گسل

سالن معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

  احمد علويدکتر 

  نژاد خلیل سرکاريدکتر 

  ابراهیم غالمیدکتر 

  اهللا ندري دکتر روح 14:20 – 14:40  4
تاثیر گسلش امتدادلغز درصعود گنبد نمکی با استفاده 

  سازي آزمایشگاهی مدلاز 

سالن معاونت 

فرهنگی و 

  اجتماعی

  احمد علويدکتر 

  خلیل سرکاري نژاددکتر 

  ابراهیم غالمیدکتر 

  یـرایـذیـپ 14:40 – 15:00  5

  دکتر علی یساقی 15:00 – 15:30  6
هاي  مکانیکی گسله سنگ -هاي فیزیکی ویژگی

  زاگرس مرتفع

سالن معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

  ساداتعلی اکبرنوگل میردکتر 

  مهدي زارعدکتر 

  سلمان جهانیدکتر 



  

 شناسی ساختاري ایرانساخت و زمینچهارمین همایش ملی زمین

  1395آذر ماه  23

  شناسی دانشگاه بیرجندگروه زمین

  )محل برگزاري سالن اجتماعات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه( 

 )ختتامیهاابات و بندي، انتخجمع( 

  سالن اجتماعات معاونت فرهنگی و اجتماعی – 1395آذر  23سه شنبه ): عصر(روز اول 

 زمان موضوع ردیف
 17:00 – 17:30  ایران ساختاري شناسی زمین و ساخت زمین ملیبندي و نتایج چهارمین همایش جمع   1
 17:30 – 18:30  ایران ساختاري شناسی زمین و ساخت زمینمجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن   2

 18:30 – 19:00  معرفی پیشکسوت زمین شناسی ساختاري ایران    3
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  دکتر بیتا جاویدفخر 15:30 – 16:00
ساخت در  زمین ریختبررسی شواهد ساختاري و 

  انمنطقه ماهنش

سالن معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

  ساداتمیرعلی اکبرنوگل دکتر 

  مهدي زارعدکتر 

  سلمان جهانیدکتر 

  پناهدکتر حسام یزدان 16:00 – 16:20  8
یک  بعنوان شناختی امتدادلغز پهنه لوتتحلیل جنبش

  پهنه برشی با نرخ لغزش ناهمسان

سالن معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

  ساداتل علی اکبرنوگمیردکتر 

  مهدي زارعدکتر 

  سلمان جهانیدکتر 

  پویا صادقی مهندس 16:20 – 16:40  9
 بر زیتبر شمال گسل امتداد در یعرض گسل ییشناسا

  اهوگرامیوار اساس

سالن معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

  ساداتمیرعلی اکبرنوگل دکتر 

  مهدي زارعدکتر 

  سلمان جهانیدکتر 

  همایش، انتخابات هیئت مدیره و مراسم اختتامیهجمع بندي  16:40 – 19:00  10
سالن معاونت 

فرهنگی و 

  اجتماعی

  


