
  بندي پوسترها برنامه زمان

  

  .پذیرد ها در زمان نهار صورت می اعطاي گواهی. می توانند در پنل ها نصب گردند 16:30تا  09:30تمامی پوسترها از ساعت 

  

 عنوان مقاله شماره پنل پوستر نام خانوادگی نام

 )خراسان جنوبی(دهکارزیابی خطر زمین لرزه به روش منطق فازي در منطقه  1 قهرمانی محترم

 )سهل آباد(در منطقه شیرشتر GISتحلیل خطر زمین لرزه با استفاده از تحلیل آماري و 2 سرحدي جشاري علی

 )جنوب شرق سربیشه(شیرشترتحلیل ریخت زمین ساخت گسل  3 سرحدي جشاري علی

 )خراسان جنوبی( ارتباط ساختارها در محدوده معدنی، معدن منیزیت حوض سفید 4 اکبري قلعه صفا سمیه

 تفکیک رخدادهاي دگرشکلی پس از حادثه دگرگونی در اورکالین سیرجان، جنوب شرق زون سنندج سیرجان 5 مرشدي نودژ فریبا

 ، شرق ایران)شمال غرب سربیشه(سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی سنگ هاي آتشفشانی بیژائم  6 عرب دوحصاران مریم

 بررسی همخوانی توزیع کانونی زمین لرزه ها با ساختارهاي پیش بوم و پس بوم مکران 7 پاژنگ سپیده

 نقش گسلش در تکوین چشمه علی دامغان 8 موسوي سیدبیگلو سمانه

 بازسازي تنش هاي قدیمی در پهنه ي جوش خورده سیستان با بکارگیري گسل هاي مزدوج راستا لغز پس از برخورد  9 دامنی گل شمس الدین 

 ي مریوان هاي شبکه زهکشی حوضه ساخت فعال در ناهنجاري تاثیر زمین 10 الهیاري هیوا

 جنوبشرق نهبندانطبقه بندي هندسی و تعیین منشا ممکن براي چینهاي غیرسیلندري  11 امامی رویا

 تعیین اعماق داراي احتمال مچالگی جداري به کمک مدل ژئومکانیکی در میدان مارون 12 معتضدي فرد سجاد



 ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی سنگ هاي آتشفشانی و نیمه عمیق شرق خوسف 13 رحمانی آسیه

 )دامنه جنوبی البرز خاوري( دروار  هاي تویه بررسی هندسه ساختاري باالجسته کوه 14 طاهري الهه

 جنوب ورامین، پهنه ایران مرکزي - هاي تاقدیس مره ¬تحلیل شکستگی 15 صباحی مهناز 

 یک پهنه تراکششی چپگرد فعال در شمالغرب ایران: معرفی پهنه گسلی جنوب تبریز  16 تقی پور کریم

 The Analysis of Seismic Potential Posed by Blind faults 17 جاویدفخر بی تا

 مدل قیاسی اجزاء محدود در ارزیابی فعالیت مجدد گسل ها در اثر تغییرات فشار منفذي 18 صادقی فرشباف پویا

 ي گسلی با استفاده از توموگرافی مقاومت الکتریکی¬بررسی ساختار درونی پهنه 19 سهرابی مطلع فاطمه 

 شیخ ¬اولترامافیک ده-مجموعه مافیک: هاي اسفندقه در کمربند افیولیتی تتیس¬تکامل ژئودینامیکی افیولیت 20 شاه پسندزاده مجید

 هاي راندگی در شمال غرب اسفراین، بینالود ¬تکتونیک فعال شاهدي بر رشد گسل 21 عزتی مریم

 هاي مورفومتریک  ¬با استفاده از شاخص) البرز شرقی(ي گلیان ¬تجزیه و تحلیل نئوتکتونیکی حوضه 22 عزتی مریم

 حبیب اهللا
شاکري 

 امیرالمومنین
23 

بررسی تاثیر فشار منفذي بر فشار شکست در عملیات شکست هیدرولیکی در مخازن نفت و گاز، با روش المان 

 محدود

 بر پایه ي تحلیل مورفوتکتونیکی) مزارکاهی(تکتونیک فعال در جنوب شرقی بیرجند، کوه هاي باقران  24 حبیبی زاده زهرا

 تحلیل سیستم شکستگی هاي تکتونیکی محدوده بند ارومیه 25 حسینلوحاجی  حسن

 26 بخشور پریسا
جنوب شرقی در توسعه دگرریختی وخمیدگی  –جنوبی و شمال غربی  - شواهد ساختاري از تأثیر گسل هاي شمالی

 )فال(ساختاري جنوب بیرجند 

 ژوراسیک در پهنه راور، جنوب بلوك طبساي ¬بازسازي پیکره یک سیستم ریفت قاره 27 عدالتی منش  نرگس

 28 سعیدنژاد موسی الرضا
ریشتر و پواسون در تحلیل -و مقایسه مدل گوتمبرگ b-value، رسم نقشه هاي DBE & MCEمحاسبه مقادیر 

 خطر لرزه اي در استان خراسان رضوي

 29 قزلباش رضا
سازي قابلیت وقوع زمین لغزش در بخش شمال غرب  براي مدل GISبا ) AHP(ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی 

 استان زنجان



 )شرق ایران(شرق سربیشه  هاي آتشفشانی ترشیري منطقه زولسک، شمال ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگ 30 کوچی مریم

 31 هرمزي مقدم حسین
ترافشارشی با استفاده از مدل سازي تحلیل دگرشکلی پیشرونده در شکل گیري چین هاي مرتبط با سیستم هاي 

 عددي و آنالوگ

 پلوتونیک ماهیرود ، شرق ایران-تحوالت ساختاري کمپلکس ولکانو 32 کشتگر شهریار

 تحلیل ساختاري بر مبناي تکتونیک پیچشی 33 اسدیان فالحیه محمد حسن

 )شمال غرب سربیشه، خراسان جنوبی(هاي آتشفشانی ترشیري منطقه بشگز  ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگ  34 بهاروندي آزاده

 چین خوردگی واحد هاي نئوژن؛ شاهدي بر تکتونیک فعال درشمال غرب بیرجند 35 یوسفی مهدي

 


