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 شناختی ایرانملی انجمن سنجش از دور زمین چهارمین کنفرانسبندی برنامه زمان

 14/12/1401برنامه روز اول کنفرانس یکشنبه 

https://conf.kgut.ac.ir/kgut112 :300 لینک مجازی سالن  

 عنوان برنامه ساعت

 نفره 300پذیرش؛ ورودی سالن  9-8:30

 نفره 300افتتاحیه سالن  10:10-9

 و افتتاحیه پوسترها پذیرایی 10:30-10:10

 یهابا استفاده از سنجنده یقطب یدر نواح شناسیینزم هاییبررس"؛ یرانوندپوردکتر ب یدی،کلسخنران  12-10:30

 "یفیچندط یاماهواره

 "و کاربردها یفیفراط یربرداریتصو"؛یسلطان یماندکتر پ ی،دکتر احمد درود یدی،کل سخنرانی

 هاپوستر ارائه 12:30-12

 نماز و نهار  13:30-12:30

 27و  16های ه شفاهی مقاالت سالنارائ 16:10-13:30

 پذیرایی و ارائه پوسترها 16:30-16:10

 نفره 300سالن  اختتامیه 17:30-16:30

 15/12/1401برنامه روز دوم کنفرانس دوشنبه 

 "مهندس سکندری"؛کارگاه داده پریسما ابزاری جدید در حوزه سنجش از دور  8:10-8:30

دکتر امین " ؛ نیو محقق انیدانشجو ویژه ی جهت چاپ در مجلهنوشته علمتدس مینگارش و تنظکارگاه  10 -13

 "بیرانوندپور

 "زادهدکتر رضا حسن"؛در ارزیابی خطر زلزله  ANPو روش تصمیم گیری چند متغییره  GISکاربرد   16-14
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 13:30-14:50ساعت  27های سالن شماره برنامه سخنرانی

 دکتر امین بیرانوندپور، دکتر کاظم رنگزن اله رنجبر،هیات رئیسه: دکتر حجت

 Conf.kgut.ac.ir/kgut113 :27 لینک مجازی سالن

 نویسندگان عنوان ساعت

زمین شناسی کانی زایی مس در بخش شمالی کمربند -تحلیل ساختاری 13:50-13:30

 مس کرمان با استفاده از داده های سنجش از دور

مهدی هنرمند، رضا حسن مینا ابولی،

زاده، هادی شهریاری، مهدیه 

 حسینجانی زاده

 PRISMAای تجزیه و تحلیل کیفیت تصاویر ماهواره 14:10-13:50
امین  نادر رحمانی،، میالد سکندری

 حجت اله رنجبر-بیرانوندپور،

 ایهای حرارتی ماهوارههای زمین بر حرارت سنجندهبررسی اثر کاربری 14:30-14:10
مصطفی کابلی زاده، سجاد زارعی،  

 فاطمه نوارباف

ای پریسما و استر در تفکیک واحدهای های ماهوارهیت دادهمقایسه قابل 14:50-14:30

 شناختی؛ مطالعه موردی افیولیت نیریزسنگ
 روناک یارگلی-،مجید هاشمی تنگستانی

 14:50-16:10ساعت  27های سالن شماره برنامه سخنرانی

  کاظم رنگزندکتر مهدی هنرمند، دکتر ارسیا مقتدری، : دکتر سهیرئ اتیه

 ویسندگانن عنوان ساعت

15:10-14:50 
های تفکیک واحدهای سنگی منطقه نی ریز با استفاده از داده

 فروسرخ گرمایی سنجنده استر

معصومه  ،حاتم قنبری ،اسماء نیکونژاد

 قنبری

15:30-:15:10 
 یهابا استفاده از داده ییزایو کان یدگرسان ،یساختار لیتحل

 کمربند مس کرمان یسنجش از دور در بخش مرکز

 ینجانیحس هیمهد ،یزیگوهرر یزند حانهیر

 یاریشهر یهاد، هنرمند یمهد، زاده

 اله رنجبرحجت،احمد پورشمس الدین مطلق بارزسازی مناطق دگرسان شده با استفاده از تصاویر ابرطیفی پریسما 15:50-15:30

 ها در واحدهای لیتولوژی منطقه قزل بالغ با مقایسهتفکیک دگرسانی 16:10-15:50

 های سنجش از دورروش
 زادهعباس حهیمل ،یصدرمحمد نینسر
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 13:30-14:50ساعت  16های سالن شماره برنامه سخنرانی 

 ، دکتر مصطفی کابلی زادهصدیقه محمدیدکتر فرزین ناصری،  دکتر: سهیرئ اتیه

 Conf.kgut.ac.ir/kgut114 :16 لینک مجازی سالن

 نویسندگان عنوان ساعت

13:50-13:30 
سرچشمه، منطقه  یدر بخش معادن، مطالعه مورد WEBGIS کاربرد

 استان کرمان

 ،مهدی هنرمند ی،بهاباد یمیکر نایس دیس

 زاده زاده، مهدیه حسینجانیرضا حسن

های آب زیرزمینی در یک حوضه خشک برپایه تکنیکیابی پتانسیل 14:10-13:50

 سنجش از دور، سیستم اطالعات جغرافیایی و تصمیم گیری چندمعیاره
 حمید نظری پور

14:30-14:10 

در  یفیط هیزاو یبردارو نقشه یقیتطب شیروش پاال نیب سهیمقا

مطالعه  ،یدگرسان یهاپهنه یبارزساز یاستر برا یاماهواره ریتصاو

 شابورین روزهی: معدن فیمورد

 هیمهد-یفیس هیعال-یزهرا مختار

 زاده ینجانیحس

 حمیدرضا ناجی ارف آیتی،سید ع چارچوب مدیریت ریسک فناوری اطالعات هواپیماهای بدون سرنشین 14:50-14:30

 14:50-16:10ساعت  16های سالن شماره برنامه سخنرانی

 مصطفی کابلی زادههادی شهریاری، دکتر محمد حسن طیبی، دکتر : سهیرئ اتیه

 نویسندگان عنوان ساعت

15:10-14:50 
در  ییگرما نیمرتبط با منابع زم یهایسنجش از دور کان

 رانیتفتان، جنوب شرق ا یلعه موردو اکتشاف منابع؛ مطا سمیژئوتور

، مهدیه حسینجانی زاده، عالیه سیفی

 زهرا مختاری

15:30-:15:10 

 هیبر پا یریتبخ یرسوبات کفه ها یشناخت یکان های¬یژگیو صیتشخ

ابرکوه  ریکو یمطالعه مورد   ؛یریو تصو یشگاهیآزما یینما فیط

 (زدی)استان 

 مجید هاشمی تنگستانی-زهرا مردانلو

15:50-15:30 
پایش تغییرات سطحی منتج از عملیات معدنی در محدوده معدن مس 

، فتوگرامتری پهپاد و MSSسرچشمه با استفاده از تصاویر سنجنده 

 شناسیهای زمیننقشه

هادی ، مهدی هنرمند، شیوا زمانی 

حسن ، مهدیه حسینجانی زاده، شهریاری

 زادهمجید امین، محمدرضایی

http://conf.kgut.ac.ir/kgut114
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 10:10-10:30 ساعتپوسترها ، نصب هاپوسترها: سالن همایشبرنامه 

 16:10-16:30 و 12-12:30 ارائه 
شماره نصب 

 پوستر
 نویسندگان عنوان

ای استر، مطالعه موردی، جاللها با تصاویر ماهوارههای دگرسانیبارزسازی زون 1

 آباد، استان کرمان
 مهسا سعید 

کوه پنج بااستفاده از  یریانسار مس پورفک یگرماب یها یدگرسان یبردارقشهن 2

 ASTERسنجنده  ریتصاو

 دی، مجیگراغان یعبداله کایمل

، عباس یبهرامشاه دری، حزادهنیام

 هادی شهریاری، بنی اسدی شهربابکی

برای نقشه برداری دگرسانی های گرمابی  MTMFو  SAMهای مقایسه روش 3

 ASTERصاویر سنجنده کانسلر مس پورفیری کوه پنج با استفاده از ت

، مجید امینملیکا عبدالهی گراغانی

زاده، حیدر بهرامشاهی، عباس بنی 

 اسدی شهربابکی، هادی شهریاری

 شواهد دورسنجی و صحرایی از گسل های حاشیه جنوبی البرز در شمال قزوین 3
زینب ، شهریار صادقی ،منا میراب نژاد 

 رعنا رضوی پش ،داودی

ر پی جویی و اکتشاف معدنی در محدوده نارپ، جنوب غرب مطالعات دورسنجی د 4

 استان کرمان

 ،بیگیبهرام بهرام، سوده صدیقیان 

 زادهحسام الدین معین

های شوری مبتنی بر ¬بررسی ارتباط بین شاخص رطوبت خاک با شاخص 5

 در تاالب میقان اراک 8لندست ¬های تصاویر¬داده
 حمیدرضا متین فر، علی محمودی

 یآرمان زیپرو ،نسرین صدرمحمدی  توچال، جنوب خاور تهران یشناس نیو زم یگردشگر نیزم یهالیپتانس یابیارز 6

 شواهد دورسنجی و صحرایی از گسل های حاشیه جنوبی البرز در شمال قزوین 7
زینب ، شهریار صادقی ،منا میراب نژاد 

 رعنا رضوی پش ،داودی

8 
شراره ، زاده یدریح نیاسی یهانیک یهااستفاده از مئونبا  نیزم یآب و هوا راتییمطالعه تغ

 ییمحمدرضا رضا، یبابامحمد

9 
اندازه گیری مخاطرات تابشی و  نقشه توزیع سطحی عناصر رادیواکتیو 

232Th,137Cs,40K,238U   دانشکده عمران دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوری در

 پیشرفته

شراره  ،یاسین حیدری زاده

 حمدرضا رضاییم ،بابامحمدی

با استفاده از  هیبافت، رابر و ارزوئ یهاشهرستان یگردشگر نیزم لیپتانس یبررس 10

 ارهیچند مع یریگ میتصم یهاروش

زاده، مهدیه حسینجانی علی سلطانی،

 زاده، فرزین ناصریرضا حسن
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های سرب و روی شمال استان کرمان با ¬ارزیابی آلودگی منابع خاک در کانسار 11

 8ای لندست¬فاده از تصویر ماهوارهاست

، مهدی هنرمند، فاطمه حسن زاده 

مهدیه حسینجانی، رضا حسن زاده

 سحر خواجه پور، زاده

پتانسیل یابی آب زیرزمینی با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چندمعیاره و  12

 فازی)مطالعه موردی شهرستان گتوند عقیلی(

، زادهمصطفی کابلی، کاظم رنگزن 

 امامیصدیقه 

13 
دراطراف و  یدروکربنیه یها کرونشتیمرتبط با م یکیژئوبوتان لیو تحل هیتجز

 مارون ینفت دانیم ی: مطالعه مورد ینفت دانیدرون م

 زاده،یکابل یکاظم رنگزن، مصطف

 ییالها نیاسمی

 های مورفومتریبررسی وضعیت تکتونیک فعال زاگرس با استفاده از شاخص 14
، زادهیکابل یمصطف، کاظم رنگزن

 شاهین محمدی

گل گهر با استفاده از تصاویر  1پایش پایداری شیب دیواره های معدن شماره  15

 1-راداری سنتینل

حجت  ،احمد پورشمس الدین مطلق

 اله رنجبر

 بررسی روند تغییرات گردوغبار در استان خوزستان 16
کاظم رنگزن، مصطفی کابلیزاده، 

  فاطمه بالویی 

 کاربرد کتابخانه طیفی منطقه قیرلو برای اکتشاف نفت ) شمال غرب ایران( تهیه و 17

ایرج عبدالهی،  ،سید رضا مهرنیا 

حسین معتمدی، علی غفوری، فرزین 

 فرزانه، محمود حاجیان

18 
تعیین موقعیت نقاط حفاری پیشرو با استفاده  از مطالعه تصاویر ماهواره ای 

ASTER ندیس های معدنی محدوده زیزگان و عملیات مغناطیس سنجی در ا

 )استان قم(

رضا ، میثم بابایی،محمد پایداری 

 سعید جمشیدی تقبی، صدیق

شناسایی مناطق کانی سازی شده و نقشه برداری زون های آلتراسیونه اطراف  19

 ASTERکانسار سرب و روی زه آباد با استفاده از تصاویر ماهواره ای 

سعید ، میثم بابایی، محمد پایداری 

 جمشیدی تقبی 

مطالعه موردی  :GIS ارزیابی مناطق مستعد به فرسایش خاک با استفاده از 20

 شهرستان شیراز

 لیپور منیحس نیام نسرین شایگان،

 یازمردین دیسع، آغاردان

 مطالعه موردی شهرستان شیراز :GIS بندی سیل خیزی با استفاده ازپهنه 21
 لیپور منیحس نیام نسرین شایگان،

 یازمردین دیسع، آغاردان

 


