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 صبح -)(مهندس امینی) 1سالن( 16/6/96شنبه پنج
 هیات رئیسه:  

 محل برگزاري موضوع سخنران ساعت

 )1سالن ( معرفی و بررسی کانسارهاي پورفیري در پهنه زمین درزسیستان محمد بومري 11:20 -11

 میرپاکیزها 11:40 -11:20
 سناجردي

 درکانسارسولفید دارکانه هايرخساره شناسیکانی و بافت ساخت،
 کرمان غرب شمال کوهی،نه مس آتشفشانزاد ايتوده

 )1سالن (

 ردنهگ معدنی مجموعه در کربناته میزبان سنگ با روي و سرب زایی کانه محمد جعفري 12 -11:40
 اردستان باختر جنوب شیر،

 )1سالن (

تعیین آنومالی ژئوشیمیایی مرکب به کمک مدلسازي فرکتالی طیف  حمید گرانیان 12-12:20
 مساحت در محدوده اکتشافی برزج در استان خراسان جنوبی -توان

 )1سالن (

 

 صبح - )2(سالن  16/6/96شنبه پنج

  هیات رئیسه: 

 محل برگزاري موضوع سخنران ساعت

 و الط کانسار سولفیددار -تورمالین -کوارتز هايبرش  و هارگه مطالعه نژاد علی شهابی 11:20 -11
 شرق شمال چهارگنبد، منطقه گرانیتوئیدي توده در چوران مس

 سیرجان

 )2سالن (

روي -زایی سربهاي میزبان در کانهنگاري و دگرسانی سنگسنگ محمد ابراهیمی 11:40 -11:20
 شمال غرب زنجانچومالو، 

 )2سالن (

 شید سهرابمه 12 -11:40
 نژاد

 )2سالن ( سرچشمه مس معدن هاي کالکوپیریت در ایندیم عنصر بررسی

 جنوب سربی، چاه اکتشافی محدوده پتروگرافی و شناسی زمین بررسی سمیه نارویی 12-12:20
 زاهدان

 )2سالن (

 

  نماز و ناهار 14 -30:12
 

 

 

 



۳ 

 

 بعدازظهر - )(مهندس امینی) 1سالن(  16/6/96شنبه پنج

 ات رئیسه:  هی 

 محل برگزاري موضوع سخنران ساعت

اولین تشخیص قطعات دودکشهاي سیاه و سفید در کانسارهاي  فردین موسیوند 14:20 -14
 سولفید توده اي آتشفشانزاد ایران

 )1سالن (

 عبده نازنین ظاهري 14:40 -14:20
 وند

 ائوسن آذرآواري-آتشفشانی هاي سنگ در مانتو نوع مس زایی کانه
 شمال آباد، عباس معدنی منطقه شمالی بخش کانسارهاي یزبانم

 مرکزي ایران زون شرق

 )1سالن (

 )1سالن ( کرمان شهربابک کلواري، مس کانسار در دگرسانی هاي زون مطالعه عایشه نورانی 15 -14:40

 ژنز ماگماتیسم آداکایتی در محدوده معدن کائولن زنوز ونقش آن در فرید مروت آزاد 15:20 -15
 کانسارهاي کائولن منطقه، مالحظات ژئوشیمیایی وپترولوژیکی

 )1سالن (

 رقش جنوب( دره قاورمه کانسارآهن زاییکانه و شناسی زمین مطالعه بیرانوند خدیجه دلفان 15:40 -15:20
 سیرجان-سنندج زون پهنه در) قروه

 )1سالن (

 آیینه  محبوبه 16 -15:40
 رستمی

 جالل آهن سنگ معدن هاي دگرسانی بررسی و شناسی کانی مطالعه
 کرمان استان ، زرند آباد

 )1سالن (

 بعدازظهر – )2(سالن  16/6/96شنبه پنج

 هیات رئیسه:   

 محل برگزاري موضوع سخنران ساعت

14- 14:20 
 مرضیه فرهادي

 نوع آتشفشانزاد ايتوده سولفید زاییکانه: چشمهگل مس کانسار
آن دار کانه هايافق و سبزوار شرقشمال یافیولیت توالی در قبرس  

 )2سالن (

14:20- 14:40 
 صدیقه زیرجانی زاده

سازي ناحیه معدنی فلوریت بررسی زمین شناسی ،ژئوشیمی و کانی
 جویمند ، شمال غرب گناباد

 )2سالن (

 )2سالن ( لرستان استان در تنگستن و طال اندیسهاي افسانه بدر 15 -14:40

 اغول ومه رستمیمعص 15:20 -15
 بگ

 طالي معدن يمحدوده گیاهان در طال پاراژنزهاي جذب توان مطالعه
 اکتشاف در آن کاربرد و) تکاب( شوران زره

 )2سالن (

 موسوي سیدسعید 15:40 -15:20
 نژاد

 نمونه آبریز حوضه روش به شده پردازش و خام هاي داده تفسیر
ورزقان 100000:1 برگه در اي آبراهه رسوبات  

 )2سالن (

 اسداهللا البنین ام 16 -15:40
 نژاد

 )2سالن ( شاهرود جنوب چیلی قله مس کانسار شناسی وکانی شناسی سنگ

 

 پذیرایی 16:30 -16



٤ 

 

 بعدازظهر – )(مهندس امینی) 1سالن( 16/6/96شنبه پنج
 هیات رئیسه:   

 محل برگزاري موضوع سخنران ساعت

ن خه ژئوشیمی معادن در اکتشاف ذخایر مس و مولیبدکاربرد شا منصور ضیایی 16:50 -16:30
 اي حاشیه کویر لوت (شرق ایران)رگه -پورفیري

 )1سالن (

-WorldView ايماهواره تصاویر استفاده با دولومیت سازيبارز ایمان معصومی 17:10 -16:50

 ASTER و 2
 )1سالن (

 هاي هورنفلس در موجود ايه کوردیریت شناسی گوهر پتانسیل فاطمه مزرعه 17:30 -17:10
 همدان منطقه میگماتیتی

 )1سالن (

، زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازي و ژئوشیمی منطقه نامق حکیمه تقدسی 17:50 -17:30
 شمال شرقی کاشمر

 )1سالن (

ترمال خونیک (جنوب بیرجند) با سازي طالي اپیبررسی کانی سمیه سمیعی 18:10 -17:50
 سیاالت درگیرتاکید بر مطالعه 

 )1سالن (

 با موریلونیتمونت رسی کانی از کروم حذف مکانیسم بررسی علی قاسمی 18:30 -18:10
 آهن ذرات نانو از استفاده

 )1سالن (

 بعدازظهر – )2(سالن  16/6/96شنبه پنج
 هیات رئیسه:   

 محل برگزاري موضوع سخنران ساعت

 فاطمه اسماعیلی 16:50 -16:30
 قصونی

 زاییکانه هايکننده کنترل و دگرسانی بافت، و ساخت شناسی،کانی
 میامی شرق میاندشت، مس کانسار در

 )2سالن (

کانی شناسی و ژئوشیمی باریت ناحیه فرسش(شمال شرق استان  سید وحید شاهرخی 17:10 -16:50
 لرستان)

 )2سالن (

 بعدي سه سازي شبیه براي نوین روش یک بکارگیري و سازي پیاده فریز جواد قیاسی 17:30 -17:10
 تگیهمبس تابع از استفاده با شناسی زمین هاي ویژگی تغییرات روند

 عرضی

 )2سالن (

 ) در آبخوان شرقی فردوس، شمال غرب استانBبررسی تمرکز بور ( هدي موسی زاده 17:50 -17:30
 خراسان جنوبی

 )2سالن (

 )2سالن ( ذخایر فیروزه در ایران مهدي هاشمی 18:10 -17:50

 وزمین شناسی و کانی شناسی رگه هاي کانه دارِ کانسارهاي سرب  مهدي قربانی دهنوي 18:30 -18:10
 مزار(جنوب بافت، استان -روي با میزبان کربناته منطقه روچون

 کرمان)

 )2سالن (

 

 (بخش اول) دیدار پوسترها 19 -17:30



٥ 

 

 صبح -)(مهندس امینی) 1سالن(   17/6/96 هجمع
 

 ات رئیسه:  هی 

 محل برگزاري موضوع سخنران ساعت

ر ال دطاصول تفسیرهاي ژئوفرکتالی با تاکید بر پی جویی آثار معدنی  سیدرضا مهرنیا 8:20 -8
 منطقه رامند قزوین

 )1سالن (

گوجی جانی وحید کوه 8:40 -8:20 -روي کانسار تشکیل الگوي و کانسنگ هايبافت،رخساره و ساخت 
 عقدا غرب بجنو هفتهر، سرب

 )1سالن (

40:8- 9 
 حسین شاهی

تحلیل داده هاي ژئوشیمیایی سطحی با استفاده از تبدیل فوریه دو 
 بعدي

 )1سالن (

 ونز در ماگمایی هاي بیوتیت شدن کلریتی فرآیند شیمیایی تغییرات رنجبر فاطمه داودیان 9:20 -9
 کرمان سرکوه، پورفیري مس کانسار پتاسیک دگرسانی

 )1سالن (

 هايداده از استفاده با آهن اکسید حاوي معدنی هايپتانسیل تعیین نیا منوچهري محیا 9:40 -9:20
 ساغند، منطقه در Sentinel2, Aster, Landsat8 ايماهواره

 یزد استان

 )1سالن (

هاي سازي و سنگهاي کانیبررسی ترکیب شیمیایی کلریت در زون افسانه جعفري 10 -9:40
 )، سیرجان، کرمان1گهر (شماره ن سنگ آهن گلدگرگونی معد

 )1سالن (

 

 بحص-)2(سالن    17/6/96ه جمع

 هیات رئیسه:   

 محل برگزاري موضوع سخنران ساعت

 تاناس آباد، قادر غیب چاه التریت کانسار پتروگرافی و شناسی کانی شیرین خدیور سیده 8:20 -8
 فارس

 )2سالن (

 )2سالن ( شناسی و ساخت و بافت کانسار مس چاه کبري، جنوب دامغانکانی فرج اهللا فردوست 8:40 -8:20

 جابر یوسفی سید 9 -8:40
 آباد شریک

 فیريپور مس کانسار گوگرد؛ ایزوتوپی نسبت و سیال میانبار ي مطالعه
 کرمان مس کمربند بارز، جبال کرور،

 )2سالن (

 غرب شمال مسی، آغل اورانیوم – مس رخداد ژئوشیمی و شناسی کانی اکبر احمدي علی 9:20 -9
 راور

 )2سالن (

نقش و مکانیزم تاثیر حضور کانی هاي سولفیدي در کانسنگ هاي   علی بهنام فرد 9:40 -9:20
 طالدار بر فرآیند سیانوراسیون و استراتژي افزودن نیترات سرب

 )2سالن (

   سم زایی کانی با گسلش ارتباط در میزبان سنگ شکستگی تاثیر بررسی قجرلو مسلم اسدي 10 -9:40
 )یزد( اشرفا کلوت

 )2سالن (

 

 پذیرایی 10:30 -10



٦ 

 

 

 صبح -)(مهندس امینی) 1سالن(   17/6/96ه جمع
  هیات رئیسه: 

 محل برگزاري موضوع سخنران ساعت

رق بررسی زمین شیمی سازند پابده در کانسار فسفات الر جنوب ش علی اکبر حسن نژاد 10:50 -10:30
 دشتده

 )1سالن (

شناختی و  سیاالت درگیر در منطقه اکتشافی ¬مطالعات کانی بهاره بروزي نیت 11:10 -10:50
 زاوه، جنوب شرقی تربت حیدریه، خراسان رضوي

 )1سالن (

 پلوتونیکی و ولکانیکی هاي سنگ ژئوشیمی و پترولوژي بررسی مقدم لیال صادقی 11:30 -11:10
 جنوب(مجدر مس اقتصادي پتانسیل بر ویژه بانگرشی کیوي شمال

 )اردبیل شرق

 )1سالن (

ان، بارهاي سیال کانسار آهن اردست شناسی و مطالعات میان کانی زهرا اعلمی نیا 11:50 -11:30
 اصفهان

 )1سالن (

 صبح -)2(سالن    17/6/96ه جمع
 هیات رئیسه:   

 محل برگزاري موضوع سخنران ساعت

رودي آراي اله رزم امین 10:50 -10:30  مرکزي آنومالی سنجی مغناطیس و شناسیزمین مطالعه 
باغک – سنگان آهن سنگ  

 )2سالن (

نگاهی نو به ژئوشیمی عناصر کمیاب در اکتشاف کانسارها در  حمایت جمالی 11:10 -10:50
 کمربندهاي ماگمایی سنوزوئیک ایران

 )2سالن (

 و ویژه مقاومت ژئوفیزیکی هاي داده تفسیر و مدلسازي رویا خراسانی 11:30 -11:10
 مهرخش معدنی اندیس) IP,RS( القایی پالریزاسیون

 )2سالن (

 سفید کوه فسفات کانسار در خاکی نادر عناصر پراکندگی زهرا فریدونی 11:50 -11:30
 خوزستان استان رامهرمز،

 )2سالن (

 

 (بخش دوم) دیدار پوسترها 12:30 -11
 

 نماز و ناهار  14 -12:30

 

 



۷ 

 

 بعدازظهر- ))مهندس امینی( 1(سالن   17/6/96ه جمع

  هیات رئیسه: 

 محل برگزاري موضوع سخنران ساعت

 تکتونیکی هاي محیط با مرتبط روي و سرب کانسارهاي متالوژنی عبدالرحمان رجبی 14:20 -14
 ایران  در قوسی پشت ریفت کششی

 )1سالن (

هاي گالن و اسفالریت کانی تی و شیمیشناخمطالعات کانی منیر صبوري 14:40 -14:20
هاي زیر  سطحی کانسار سرب و روي گوشفیل، ناحیه درنمونه

 معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان

 )1سالن (

 خراسان(هنگران منطقه هاي آلتراسیون بارزسازي و بررسی افسانه رشیدپور 15 -14:40
 .Aster اي ماهواره تصاویر پردازش از استفاده با) جنوبی

 )1سالن (

 روش از استفاده با مسگران منطقه در مس سازي کانی شناسائی مهدي سروش 15:20 -15
 SP و IP&RS ژئوالکتریکی هاي

 )1سالن (

 

 بعدازظهر- )2(سالن    17/6/96ه جمع

  هیات رئیسه:  

 محل برگزاري موضوع سخنران ساعت

حسین حاجی  14:20 -14
 میرزاجان

ر و تعیین ژنز کانسنگ مگنتیت آپاتیت دا شناسی، ژئوشیمیزمین
 ده زمان، جنوب غرب بردسکن

 )2سالن (

 مس اکتشاف جهت ویژه مقاومت و القایی پالریزاسیون سازيمدل فرشته خمر 14:40 -14:20
 زاهدان تالر تک منطقه در طال و

 )2سالن (

 مدینه مرادي 15 -14:40
 پیرسالمی

 در تکتونیکی ارهايساخت با مرتبط دگرسانی انواع بررسی
 بر نگاهی با) بیرجند غرب جنوب( زرگر -هلودر سنگی واحدهاي

 .آنها اقتصادي اهمیت

 )2سالن (

بررسی زمین شیمی واحدهاي آتشفشانی در منطقه شاه سلطان علی   سمانه نادرمزرجی 15:20 -15
 (جنوب غربی بیرجند

 )2سالن (

اي) و معرفی مناطق احتمالی یی ثانویه (رسوب آبراههاکتشافات ژئوشیمیا عباس اعتمادي 15:20-15:40
غرب بیرجند¬زایی در منطقه هَمِچ، جنوبکانه  

 )2سالن (

 

 (بخش سوم) دیدار پوسترها 14-15:30
 

 مراسم اختتامیه 15:45


