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 باسمه تعالی 
  

 فرهیخته گرامی

 12و  11در روزهاي  "دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک"رساند که به استحضار می با سالم و احترام،

ها و محققین بسیاري از دانشگاه، همایش و به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار خواهد گردید. در موضوع علمی 1400اسفند سال 

هاي مختلف پردازش سیگنال و تصویر و کاربردهاي مختلف هاي مختلف کشور آخرین دستاوردهاي علمی خود را در زمینه روشپژوهشگاه

همچنین در این  هاي ژئوفیزیکی با اهداف اکتشافی (منابع هیدروکربنی و معدنی) و تحقیقاتی به اشتراك خواهند گذاشت.آنها در مورد داده

  همایش متخصصانی از صنایع نفت و معدن حضور خواهند داشت که امید است به تحکیم بیشتر ارتباط بین صنعت و دانشگاه کمک شود. 

که  "دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک"جهت شرکت در مراسم افتتاحیه جنابعالی دینوسیله با افتخار از ب

به پیوست  آید.گردد، دعوت به عمل میبه صورت مجازي برگزار می 45:11الی  30:8از ساعت  1400اسفند  11چهارشنبه مورخ در روز 

   گردد.مراسم افتتاحیه تقدیم حضور میبندي برنامه زمان

  https://www.skyroom.online/ch/geosig2022/opening                                                     لینک ورود به جلسه مراسم افتتاحیه:

 سخنرانی  مجازي جلسات در شما میزبان تا است امتنان مزید. گرددمی حضور تقدیم پیوست به نیز مقاالت ارائه بنديزمان برنامه همچنین

  .است شده آورده پیوست بنديزمان فایل در جلسه  در شرکت براي الزم اطالعات. باشیم نیز شده پذیرش مقاالت

با  "هاي نوین ژئوفیزیکی در حل مسائل اکتشافی معادن از منظر صنعت و دانشگاههیافت ر"همچنین نشست تخصصی با عنوان 

ها در رابطه با هاي پیش روي صنایع و دانشگاهها و فرصتچالشو  حضور دانشگاهیان و صنعتگران حوزه اکتشاف معادن برگزار خواهد شد

 به مند شویم. بهرهجنابعالی باعث افتخار است که در این نشست از نظرات تخصصی خواهد شد.  بررسیمسائل ژئوفیزیک اکتشافی معادن 

   شود.پیوست پوستر این نشست تقدیم حضور می

   https://www.skyroom.online/ch/geosig2022/neshast                                   :مجازي نشست تخصصی  لینک ورود به جلسه

  "آزاد استدر تمام جلسات  شرکت براي عموم  "

  امین روشندل کاهو                                          محمد رداد                                                          با احترام مجدد 

 ته اجرایی همایش دبیر کمیته علمی همایش                             دبیر کمی                                                                          

 



 

 افتتاحیهمراسم برنامه زما� 

 دوم� همایش م� پردازش سیگنال و تصویر در ژئوف�یک   
 

https://www.skyroom.online/ch/geosig2022/opening   لینک دس�� به جلسه مجازی مراسم افتتاحیه� 

 

 

  برنامه   ساعت  تاریخ

به
شن

ار
چه

  

11/
12/

14
00

  

  پخش قرآن و سرود ملی جمهوري اسالمی ایران   8:45 –  8:30

  معرفی برنامه و پخش سرود دانشگاه صنعتی شاهرود   8:50 –  8:45

  فرددکتر مرتضی ایزدي سخنرانی ریاست محترم دانشگاه صنعتی شاهرود،   9:05 –  8:50

 دکتر امین روشندل کاهوارائه گزارش از روند برگزاري همایش توسط دبیر علمی همایش،   9:20 –  9:05

9:20  – 9:35  
ژئوفیزیک  ، ریاست محترم انجمن ژئوفیزیک ایران و ریاست محترم موسسه دکتر محمدرضا حاتمیسخنرانی 

 ، عنوان: انتظار جامعه ژئوفیزیک از دولت دانشگاه تهران

 پخش کلیپ معرفی شاهرود، قاره کوچک   9:45 –  9:35

9:45  – 10:15  
  پروفسور مهدي زارع سخنرانی کلیدي: 

  ساختگاه-اهمیت نحوه پردازش داده هاي شتاب نگاري در تشخیص و تفکیک اثرهاي چشمهعنوان: 

10:15 –  10:45  
  دکتر عبدالحمید انصاري سخنرانی کلیدي: 

 نقش تکنولوژي پهپاد در داده برداري ژئوفیزیک در اکتشاف مواد معدنی  عنوان:

10:45 –  11:15  
Keynote speaker:  Dr. Nasser Kazemi 

Title: Domain adaptation and generalizability of machine-learned operators: application to 
noise suppression and compressive sensing recovery of seismic data  

11:15 –  11:45  Keynote speaker:  Dr. Thomas Hertweck 
Title: The Significance of Negative Frequencies in Fourier Transforms  



 

 ارائه مقاالتبرنامه زما� 

 دوم� همایش م� پردازش سیگنال و تصویر در ژئوف�یک  
 

https://www.skyroom.online/ch/geosig2022/panel1   ارائه مقاالت جلسهلینک دسترسی به : 

   ۱۵�۳۰ا�   ۱۳�۳۰ساعت از               ۱۱/۱۲/۱۴۰۰روز چهارشنبه مورخ �      سخ�ا� و ارائه مقاالت    برنامه
  

 

 

  نویسندگان  عنوان مقاله  ساعت  تاریخ

به 
شن

ار
چه

  

11/
12/

14
00

  

  ، حمیدرضا سیاه کوهی امیر جاماسب  ینظارت ریغ  نیماش يریادگیبه کمک روش  يالرزه  گنالیس صیتشخ 13:50 – 13:30

13:50 – 14:10  
 نیب يالرزه یدر توموگراف یمحاسبه سرعت موج تراکم يبرا ياامواج لرزه  ریزمان س يسازوارون 

  یچاه

، رسول حمیدزاده مقدم، احسن سعید آفتاب

  لیثی، نوید شادمنامن

  ، علیرضا گودرزي سارا ایازي   یگاوس يسازفشرده لتریف تمیالگور يبر مبنا یسرعت لیدقت تحل شیافزا  14:30 – 14:10

 F3 يالرزه يهارخساره  لیدر تحل CNN يدو معمار سهیمقا  14:50 – 14:30

، حسین هاشمی،  الهام ادیبی دوغائی

احمد کلهر، حامد سعادت نیا، جواد  

  جمالی 

  حاصل از گسل يهاپراش يرسازیدر تصو ییقطبا یغلبه بر چالش برگشتگ يبرا يراهکار  15:10 – 14:50
کوهی،  ، حمیدرضا سیاهمحمد حسینی

  محمدجواد خشنواز 

15:10 – 15:30  
 نیادیاز م یکیدر  یامپدانس صوت نیجهت تخم يالرزه  يسازمختلف وارون يهاروش یبررس

  ران یجنوب غرب ا

  یعلز،  کروین  نیرام،  جوسعیده میدان

  امانی مسعود سراج ی،  کدخدائ

 



 

 ارائه مقاالتبرنامه زما� 

 دوم� همایش م� پردازش سیگنال و تصویر در ژئوف�یک  
 

https://www.skyroom.online/ch/geosig2022/panel1   ارائه مقاالت جلسهلینک دسترسی به : 

    ۱۷�۴۰ا�    ۱۵�۴۰ساعت از               ۱۱/۱۲/۱۴۰۰روز چهارشنبه مورخ �      سخ�ا� و ارائه مقاالت    برنامه
  

 

 

  نویسندگان  عنوان مقاله  ساعت  تاریخ

به 
شن

ار
چه

  

11/
12/

14
00

  

  در منطقه دشت ساوه ینیرزمیجهت اکتشاف آب ز یکیژئوالکتر يهاداده ریو تفس يسازمدل 16:00 – 15:40
، ابوالقاسم کامکار  احمديمصطفی خان

  امیري، احمد باقري روحانی، علیرضا عرب

16:00 – 16:20  
 ییمطالعه رسانا يبرا  WinGlinkبا استفاده از نرم افزار  کی مگنتوتلور يهاداده يوارون ساز

  یرسطحیز يهاهیال
  ، بهروز اسکوئیحسین پرنیان خوي

  زدیدر منطقه ندوشن استان  یدر محدوده اکتشاف یسنجسیمطالعه مغناط جهینت  16:40 – 16:20
کیوان خیّر، عبدالحمید  ،  مجید کریمی

  زهره هداوندخانی   انصاري،

16:40 – 17:00  
 يهابا استفاده از داده رانیفالت ا يهالرزه نیزم یسیمغناط يهنجاریب يالگوها ییشناسا

 ياماهواره

، همایون علیمرادي  حبیب رحیمی

  ، محسن اویسی مؤخر  خمارتاجی

17:00 – 17:20  
مس در  ییزاکانه ییجهت شناسا IP-RSو  یسنجسیمغناط يهابه روش یکیزیمطالعات ژئوف

  دختر -هیواقع در زون اروم يمحدوده ا

، عبدالحمید انصاري، مجید  کیوان خیّر

   کریمی

  بدون تکرار  يدوبعد یمد تجرب هیبا روش تجز ژهیوو مقاومت ییالقا ونیزاسیپالر يهاداده قیتلف  17:40 – 17:20
، علی نجاتی کالته، سیدابوالحسن رضوي

  امین روشندل کاهو 

  



 

 ارائه مقاالتبرنامه زما� 

 دوم� همایش م� پردازش سیگنال و تصویر در ژئوف�یک  
 

https://www.skyroom.online/ch/geosig2022/panel2    ارائه مقاالت جلسهلینک دسترسی به : 

      ۱۰�۳۰ا�      ۸�۳۰ساعت از           ۱۲/۱۲/۱۴۰۰مورخ  شنبهپنجروز     � سخ�ا� و ارائه مقاالت   برنامه  
  

 

 

  نویسندگان  عنوان مقاله  ساعت  تاریخ

ج
پن

به 
شن

 

12/
12/

14
00

  

  SeisDeepNet  شکل موج کامل با استفاده از شبکه يسازوارون  8:50 – 8:30
  ،یاهکوه یس  درضای ، حمهنربخش  دیوح

  یمنصور رزق

8:50 – 9:10  
چند  يالرزه شیآزما يعدد يسازه یامواج در شب دانیبر م ینیرزمیاثر ابعاد حفرات ز یبررس

  یامواج سطح یستگاهیا

محمود راسخ،     ،محمد مهدي مرادي

  حسین رهنما ، سهراب میراثی

  محمد مختاري، زهرا مختاري زهره مختاري،  دوگانه یاختالف زمان یمنطقه البرز به روش نسب يهالرزهنیزم یابیبازمکان  9:30 – 9:10

9:30 – 9:50  
بر  یمبتن ماندهیباق یختیهمام یعصب يهابا استفاده از شبکه يالرزه ینوفه تصادف فیتضع

 Adamساز نه یبه

حسین هاشمی،    ،محدثه سادات احمدي 

  ، عباس زارعی راحمد کله

  گودرزي ، علیرضا  زهرا صادقی  ریپذمیتنظ تیفیموجک با فاکتور ک لیبا استفاده از تبد ماندهیباق کیاستات حیتصح  10:10 – 9:50

  آبان فین استان هرمزگان 23 لرزهزمین زوج محاسبه پارامترهاي چشمه در  10:30 – 10:10  
سید هادي  ،  سید حسن موسوي بفروئی

  دهقان منشادي 

  



 

 ارائه مقاالتبرنامه زما� 

 دوم� همایش م� پردازش سیگنال و تصویر در ژئوف�یک  
 

https://www.skyroom.online/ch/geosig2022/panel2    ارائه مقاالت جلسهلینک دسترسی به : 

      ۱۲�۰۰ا�       ۱۰�۴۰ساعت از           ۱۲/۱۲/۱۴۰۰مورخ  شنبهپنجروز     � سخ�ا� و ارائه مقاالت   برنامه  
  

 

 

  نویسندگان  عنوان مقاله  ساعت  تاریخ

ج
پن

به 
شن

 

12/
12/

14
00

  

10:40 – 11:00 
مطالعه  ،ییهوا سیو مغناط ياماهواره ریتصاو یکانسار آهن با استفاده از بررس یابیلیپتانس

  رجان یغرب س يمورد

  دیحم،  فروغ   يبهزاد   نیمحمد حس

  ی آقاجان

11:00 – 11:20  
جویی طالي قینرجه، یال در منطقه پی IP/RSبررسی لیتوژئوشیمی و اکتشافات ژئوفیزیکی 

  خان، شمال تکاب شرقی تاقدیس ایمان

پژمان ظفري ظفرآباد،    ،ابراهیم طالع فاضل

  عباس اروجی 

  خیّر، عبدالحمید انصاري کیوان، مجید کریمی  در استان کردستان یاکتشاف يادر محدوده IP-RSمس با روش  ییزابررسی وضعیت کانه  11:40 – 11:20

  ایوب مرادي   گنال یبر اساس کنتراست س یسنجیگران يهاسطح دو ماهواره يهاداده نگیلتریف يسازنه یبه  12:00 – 11:40

  




