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 برنامه زمان بندی دومین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران
 

 82/2/49روز اول 

 : محل برگزاری تاالر والیتافتتاحیه

 برنامه ساعت
 ثبت نام 03:8-0388

 تالوت قرآن کرم و پخش سرود ملی 03:8-03:8

 خیر مقدم ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر خلیلی 0308-03:8

 کوبمقدم و گزارش دبیر علمی همایش، جناب آقای دکتر زرین خیر 9388-0308

 کلیپ همایش 9380-9388

 بین پیش سسخنرانی جناب آقای مهند 93:8-9380

 ریاست کانون طال و جواهرات کشور

 گوهرسنگ ها در ایران3 اقدامات انجام شده

 ها، کارآفرینی و اقتصاد مقاومتیصنعت گوهرسنگ سخنرانی ویژه3 جناب آقای دکتر بیژن اعتمادی 08388-93:8
 

 پذیرایی        01:01-01
 

 (: محل برگزاری تاالر والیت01:01-00:01سخنرانی )

 هیئت رئیسه: دکتر کوهساری، دکتر اعتمادی

 سخنران عنوان ساعت
 دکتر خسرو ابراهیمی های قیمتیمناطق امید بخش ایران برای اکتشاف سنگ 08308-083:8

در مطالعات گوهر شناسی، مطالعه  EDXRFبایدها و نبایدهای استفاده از  دستگاه  00308-08308

 موردی یاقوت های قرمز طبیعی و مصنوعی

 امیر امام جمعه مهندس

 محمد جواد مشاوری نیا های پالسری منطقه دهسلم، گوهرهایی ناشناختهاستارولیت 003:8-00308

 

 (پردیس دانشگاهسالن غذاخوری  :ل پذیرایی)مح  نماز و ناهار        00:11-00:01 

 سالن مخزن کتابخانه، جنب تاالر والیت( :)محل نمایشگاه همایشاز بازدید  ارائه مقاالت پوستر و        09:11-00:11

 

 )ساختمان ریاضی و آمار، طبقه دوم(بصری دانشکده علوم پایه -سالن سمعی(: محل برگزاری 09:11-01:91سخنرانی )

 یوسف زاده، دکتر ابراهیمیئیسه: دکتر هیئت ر

 سخنران عنوان ساعت
 دکتر سیامک باقریان گوهرشناسی  ذخایر آندالوزیت شمال ازنا )شرق لرستان( 0:308-0:388

اله نعمت سیدمهندس  های قیمتی و نیمه قیمتی استان همداناکتشاف و شناسایی سنگ ها و کانی 0:3:8-0:308

 حقیقی

گیری از تجزیه های مدرن در تفکیک و منشأشناسی زمرد با بهرهبحثی پیرامون روش 00388-0:3:8

 شیمیایی غیر تخریبی و طیف سنجی رامان

 زادهطاهره هاشم

 

 می حقیقییمعصومه رح زمین شناسی و منشأ سفایر الوند همدان، غرب ایران 00308-00388

 آریوبرزن مافی ن با لیتولوژی و شبکه گسلیژنز فیروزه در معدن نیشابور و ارتباط آ 003:8-00308
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 پذیرایی        01:11-01:91

 

 )ساختمان ریاضی و آمار، طبقه دوم(بصری دانشکده علوم پایه -سالن سمعی(: محل برگزاری 01:11-01:81سخنرانی )

 فتوحی، دکتر آلیانیهیئت رئیسه: دکتر 

 سخنران عنوان ساعت
 زینب دارایی در افیولیت کرمانشاه نآهای بدلژاد و  01308-01388

های های نیمه قیمتی به ویژه آگاتمعرفی ساخت، بافت و اهمیت اقتصادی سیلیس 013:83-01308

 منطقه کنگان )شمال شرق سربیشه(، خراسان جنوبی
 

 دستجردیمهشید ملکیان

 سپیده مجیدی ویژگی ها و اهمیت اقتصادی گوهرهای ارگانیک شناخت 01388-013:8

 

01308-01388 The coloring and enhancement of Torud opals, SE Shahrood, 

Iran 
 انصاری فر

 

 

 

81:11-02:11 

 های شناسایی گوهرهای رنگین و الماس کارگاه آموزشی روش
 بصری دانشکده علوم پایه، ساختمان ریاضی و آمار، طبقه دوم(-)محل برگزاری سالن سمعی

 


