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 مکان  ساعت  عنوان برنامه  سخنران

 دبیرخانه   8:00الی  7:30  پذیرش   -----

  8:20الی   8:00  سرود دانشگاه صنعتی شاهرودپخش سرود ملّی جمهوري اسالمی ایران، پخش تالوت قرآن،   -----

  سالن اجتماعات 

 طبقه سوم

  8:30الی  8:20  سخنرانی دبیر علمی همایش  دکتر امین روشندل کاهو 

  8:45الی  8:30  سخنرانی ریاست دانشگاه صنعتی شاهرود  دکتر محمد مهدي فاتح

  9:00الی  8:45  سخنرانی شهردار شاهرود  مهندس محسن احمدي

  9:20الی  9:00  نگاري در ایرانسال شتاب 45ها؛ مروري بر نگاري جنبش شدید زمینلرزههاي شتاب: پردازش دادهاولسخنرانی کلیدي   دکتر مهدي زارع

  9:40الی  9:20  ايپردازش و تصویرسازي لرزههاي نوین در : پیشرفتدومسخنرانی کلیدي   دکتر علی غالمی

  10:00الی  9:40  اکتشافی ژئوفیزیک با کاربرد درچهارمین انقالب صنعتی با ورود هوش مصنوعی : کلیدي سومسخنران   دکتر احمد دستجردي

  10:30الی  10:00  و بازدید از نمایشگاه نبیاهاي نمایشگاه جافتتاح غرفه  -----
  الن نمایشگاهس

 طبقه اول

  11:00الی  10:30  راحت و پذیراییاست  -----
  سالن نمایشگاه

 طبقه اول

  12:45الی  11:00  صبح -سخنرانی مقاالت  ارائه  -----
  15و  14 کالس

  طبقه اول

  12:45الی  11:00  صبح -مقاالت پوستري ارائه   -----
  سالن نمایشگاه

  طبقه اول

    14:15الی  12:45  نماز، ناهار و استراحت  -----

  15:15الی  14:15  عصر -ارائه مقاالت سخنرانی   -----
  15و  14 کالس

  طبقه اول

  16:00الی  14:15  عصر -ارائه مقاالت پوستري   -----
  سالن نمایشگاه

  طبقه اول

  16:00الی  15:30  راحت و پذیراییاست  -----
  سالن نمایشگاه

 طبقه اول

  17:00الی  16:00  هاي اکتشاف معادن، نیازها و راهکارهانشست تخصصی با عنوان : نقش ژئوفیزیک در برخورد با چالش  -----
  سالن اجتماعات 

 طبقه سوم

  17:30الی  17:00  و تقدیر و تشکر  همایش اجراییسخنرانی دبیر    محمد رداددکتر 
  سالن اجتماعات 

 طبقه سوم
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صبح -سخنرانی مقاالت  ارائه برنامه  

 مکان  ساعت  ساي جلسهؤر عنوان مقاله نویسندگان

 اي در حوزه چشمه مشترك با استفاده از پارامتر پرتو ظاهريهاي لرزهمهاجرت زمانی داده ، حمیدرضا سیاهکوهیمحمد جواد خوشنواز

  
  کوهی دکتر حمیدرضا سیاه

  دکتر مهدي زارع

 11:15الی  11:00

 14  کالس

 11:30الی  11:15  با به کارگیري روش بازگشت زمان و تبدیل موجک پیوسته GPRپذیري در افزایش تفکیک ، محمدکاظم حفیظی، ماکسیم بانوسجاد قنبري

 ، علی مراديچیسپیده حراج
نگاري باند پهن با استفاده از حسگرهاي کوتاه دوره و لرزهسازي حسگر طراحی و شبیه

 هاي حاصلهاستفاده از الگوریتم همبستگی متقابل جهت تحلیل سیگنال
 11:45الی  11:30

 12:00الی  11:45 ارتقاي دقت تعیین زمان رسید شکست مرزي در فضاي تبدیل موجک اتساع گویا ، علیرضا گودرزياالسالمیعلیرضا شیخ

 ، محمد مختاريزهره مختاري
بررسی معادالت حاکم بر فرآیندهاي تصادفی در حضور نوفه، مطالعه موردي بر روي 

 نگاري باند پهن ایرانهاي مرکز ملی شبکه لرزهایستگاه
 12:15الی  12:00

، غالم جوان دولوئی، مهدیه سفري، حمید خسروي

 احسان شارخی رضایی

اي ساختار پوسته فوقانی منطقه فریمان به روش توموگرافی لرزهها و تعیین لرزهتحلیل پس

 دو قلعه فریمان 1396فروردین  16لرزه هاي زمینلرزهسه بعدي پس
 12:30الی  12:15

 ، عبدالرحیم جواهریانمعصومه لطفی
هاي کانالی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندالیه با شناسایی و استخراج رخساره

 هاتم پس انتشار و فیلتر اتصال وکسلالگوری
 12:45الی  12:30

 ، محسن اویسی مؤخراحسان فوالدي منصوري
 آباد وهاي مغناطیس هوایی منطقه خرماستفاده از فیلتر گابور دو بعدي براي تفسیر داده

 مقایسه آن با خروجی صافی زاویه تیلت

  دکتر عبدالحمید انصاري

  دکتر حمید آقاجانی

 11:15الی  11:00

 15 کالس

 ، مائوریتزیو فدينژادرامین ورفی
ویژه با استفاده از سنجی و مقاومتهاي مغناطیسدهی شده دادهسازي مشترك وزنوارون

 تابع گرادیان متقاطع
 11:30الی  11:15

 ، علی نجاتی کالتهسینا شیرانی
هاي میدان پتانسیل در حوزه فوریه با استفاده از آنالیز میانگین شعاعی طیف تفکیک آنومالی

 سنجی هاي مغناطیستوان داده
 11:45الی  11:30

 ، محمد محمدزاده مقدمغالمعباس فنائی خیرآباد
هاي هاي مغناطیسی جنوب بیرجند بر اساس تحلیل کیفی دادهمطالعه خطواره

  وابردسنجی همغناطیس
 12:00الی  11:45

 ، بهروز اسکویی، جیوانیو فلوریوسعید پرنو
افزار کامسول بر هاي الکترومغناطیس حوزه فرکانس با استفاده از نرمسازي پیشرو دادهمدل

 مبناي روش المان محدود
 12:15الی  12:00

، علی نجاتی کالته، امین روشندل کاهو، سارا نصري

 پورحمید حسین

چاي در شمال غرب ایران به منظور سنجی منطقه آجیداده هاي گرانی و مغناطیستلفیق 

 اکتشاف پتاس
 12:30الی  12:15

 ، میثم عابدي، عباس بحروديشکوه ریاحی
هاي ژئوفیزیک هوایی مغناطیس و رادیومتري جهت شناسایی مناطق مستعد پردازش داده

 چهارگنبدسازي مس پورفیري، مطالعه موردي: منطقه کانی
 12:45الی  12:30
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عصر -سخنرانی مقاالت  ارائه برنامه  

 مکان  ساعت  ساي جلسهؤر عنوان مقاله نویسندگان

، امین روشندل کاهو، جواد مفاخري

محمد رداد، رسول انوري، مهرداد 

 سلیمانی منفرد

  چند مقیاسی TOSSVDاي با استفاده از الگوریتم لرزه تضعیف نوفه تصادفی در داده

  دکتر علی غالمی 

  دکتر مهرداد سلیمانی منفرد

 14:30الی  14:15

 14 سالن
 14:45الی  14:30 ايگوالي براي ارتقاي کیفیت تصاویر لرزه –استفاده از فیلتر ساویتزکی  مجید باقري، محمد علی خداقلی

محمد جواد خوشنواز، ، علی رئیس دانا

 حمیدرضا سیاهکوهی، لطیف صمدي
 15:00الی  14:45 هاي محلیهاي ناهمسانگرد عرضی با استفاده از شیباي در محیط نقطه سرعت لرزه –به  –تخمین نقطه 

محمد رداد، مهرداد ، جبار موسوي

 سلیمانی منفرد، امین روشندل کاهو
 15:15ی ال 15:00 یابی پرویتاي و روش لبهها با استفاده از ترکیب نشانگرهاي لرزهشناسایی گسل

 رضا قناتی، مریم بیات
هاي الکترومغناطیس دریایی با چشمه کنترل شده با استفاده از روش انتگرالی و سازي پیشرو دادهمدل

 رهیافت تقریب بورن

  دکتر غالمعباس فنائی خیرآباد

  دکتر علی نجاتی کالته

 14:30الی  14:15

 15 سالن

حمید آقاجانی، ، آرامش اصلرامین 

 سلیمانی منفرد، محمد رضاییمهرداد 

سنجی به روش الگوریتم ژنتیک هاي گرانیسازي دادهتخمین عمق سنگ بستر با استفاده از وارون

 NSGA-IIسازي نامغلوب مرتب
 14:45الی  14:30

عبدالحمید ، نوییمحمد حسین قلعه

 انصاري
 15:00الی  14:45  سنجیهاي گرانیدادهسازي فشرده بهبودیافته هاي کورنوبین با وارونسازي باتولیتمدل

حمید آقاجانی، علی نجاتی ، سحر معظم

 کالته
 15:15الی  15:00  نویسی موازيسازي گرانی با استفاده از برنامهبهبود محاسبه ماتریس هسته در مدل
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  صبح و عصر –برنامه ارائه مقاالت پوستري 

  مکان  ساعت عنوان مقاله نویسندگان

محمد ، امین روشندل کاهو، پورحمیدرضا حسین

 مهرداد سلیمانی منفردرداد، 
  تک فرکانسی AVOتحلیل 

 الی 11:00 

12:45 

سالن 

  نمایشگاه

 طبقه اول

 رامین نیکروز، علی کدخدائی، مسعود سراج امانی
سوء حوزه پرت واقع در اي و شبکه عصبی در سازند تخمین پارامترهاي مکانیک سنگ با استفاده از نشانگرهاي لرزه

 استرالیاي غربی

 هاي رادار نفوذي به زمین با استفاده از تبدیل موجک گسسته غیرکاهشیحذف اثر زمینه از داده علیرضا گودرزي، ستار ایلخانی پور

 استفاده از تخمین تجربی مرتبه پاییناي بازتابی با هاي لرزهتضعیف نوفه تصادفی درداده امین روشندل کاهو، محمد رداد، علی غالمزاده

 پارامتر کاهندگی امواج کدا در منطقه فریمان غالم جوان دولوئی، حمید خسروي، مهدیه سفري

محمدرضا سپهوند، مجید معهود، ، شیال رستمی

 افسانه نصرآبادي
 کرمان براي سیرچ استان B-Δتخمین سریع بزرگی و فاصله رومرکزي زلزله به روش تک ایستگاه 

امین روشندل کاهو، مهرداد ، نژادحسن خسرجی

 سلیمانی، محمد رداد
  آنالیز چندمقیاسی نشانگر واریانس براي شناسایی کانال مدفون

، ابوالقاسم کامکار روحانی، علی آقایی کردشامی

  امیري بهروز پورسرداريعلیرضا عرب
  در دشت جنوبی میامیسازي ژئوالکتریکی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی مدل

الی  14:15

16:00 

سالن 

  نمایشگاه

 طبقه اول

، ابوالقاسم کامکار روحانی، علیرضا حمید بیژنی

  امیريعرب
  هر عقداهاي ژئوفیزیکی در منطقه هفتسازي دادهاکتشاف منابع سرب و روي با مدل

 Res2dmodافزار سازي پیشرو روش مقاومت ویژه با معادالت انتگرالی و مقایسه با نرممدل  نژادرامین ورفی

  Res2dinvافزار هاي مقاومت ویژه با معادالت انتگرالی و مقایسه با نرمسازي دادهوارون  ، بهروز اسکویینژادرامین ورفی

  محمد کاظم حفیظی، نژادرامین ورفی
) به زمین و GPRاي و نیوتن براي کمینه کردن ترکیب سرعت رادار نفوذي (جستجوي شبکههاي به کارگیري روش

  اي به منظور تخمین تخلخل و درصد اشباعلرزه

، پرویز آرمانی، علی چهرازي، اندیشه فرشاد توفیقی

  علیمرادي
  باختري ایرانگیري از امپدانس صوتی، در جنوب بهبود برآورد تخلخل سنگ مخزن آسماري با بهره

، امین روشندل کاهو، محمد رداد، ارشد مهدوي

 مهرداد سلیمانی منفرد، علی نجاتی کالته
 ايهاي لرزهي همزمان در تحلیل طیفی دادهشدهي محلی تبدیل فشردهکاربرد بیشینه

 


