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 شمال نشابور، جنوب مانتو، نوع مس زایی¬کانه از اي¬نمونه آتشفشانی، میزبان سنگ با چشمه،¬معدن مس گل نجمی فاطمه
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 )30:12-11ساعت  17/6/1396لیست پوستر هاي بخش دوم (جمعه 

 

 بررسی فنی و اقتصادي پنتا اکسید فسفر و امکان سنجی تولید آن در کشور طباطبایی سید اسماعیل 1

 بررسی ژنز، کانی شناسی و ژئوشیمی اسکارن گزو، جنوب شرق دیهوك مهدوي امیر 2

 رتبط با کانه زایی در سنگ هاي آذرین غرب وجنوب غرب سلفچگانبررسی سنگ شناختی ودگرسانی هاي م طاهري مژگان 3

آشکارسازي مناطق دگرسانی هیدروترمال ناحیه  معدنی آزارگوناي (آذربایجان شرقی) با استفاده از تصاویر استر و روش  منوچهري نیا محیا 4
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 ایران خاور - سلم¬ده
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 بررسی توجیه اقتصادي کانسار آنتیموان سیرزار جهان پا مهدي 9

 ) در گرد و غبار شهر اهوازPAHsتیک چند حلقه اي (بررسی و تعیین منشاء احتمالی هیدروکربن هاي آروما ساعد مدینه 10
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 اکتشاف لیتوژئوشیمیایی مس،طال،و فلزات وابسته در منطقه تک تالر غفران مال گل جمال 21
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 Areaهاي ساختمانی با استفاده  از روش انتخاب روش مناسب براي استخراج سنگ یوسفی سعید 23
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 )جنوبی خراسان( ناصر کالته منطقه نفوذي هاي¬سنگ پترولوژي و پتروگرافی شناسی،¬مطالعه زمین نجات زاده عیدگاهی محمدجواد 29
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 روش نوین پردازش تصویر براي شناسایی ذخایر پالسري محیط هاي احیایی تقی زاده زهرا 31
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منفی ماتریس با شرط هاي ابرطیفی غرب استان اردبیل با استفاده از روش فاکتورگیري ناتخمین اجزاي خالص داده نوري جگرکندي توحید 34
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 هاي استرتعیین مناطق امید بخش براي اکتشاف طال در محدوده شمال شرقی اردبیل از طریق آنالیز طیفی داده نوري جگرکندي توحید 35

 GISو  EPMارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدل  پورمندي نعیمه 36

 و روش آماري دومتغیره (مطالعه موردي، حوضه آبخیز زیارت) GISلغزش با استفاده از بندي خطر زمینهپهن پورمندي نعیمه 37

 پتروگرافی محدوده اکتشافی مس بردسکن، شمال دهان قلعه ساالري مندي مهدي 38
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 طبقه بندي نودول هاي منگنز در رخداد منگنز نصیرآباد با استفاده از  روش لیزر اسپکتروسکپی رامان فرهادي نیژهم 40

 شیمی کانی پیریت در دگرسانی فیلیک، کانسار مس پورفیري پرکام (سارا)، کرمان پروانه حدیث 41

 شمال شرق سیرجان، استان کرمان  چهارگنبد متال پلی منطقه زایی¬مطالعه دگرسانی و کانه صفارحیدري محمدرضا 42

 کانی شناسی و پتروگرافی نهشته بوکسیت پسکوهک، استان فارس جهانگیرزاده شوکت 43

 



 )30:15-14ساعت  17/6/1396جمعه لیست پوستر هاي بخش سوم (
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ان) استان پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ هاي ماگمایی و ارتباط آنهابا کانه زایی در ناحیه چهارگنبد (شمال شرق سیرج صفارحیدري محمدرضا
 کرمان

 مطالعات کانی شناسی، سنگ نگاري ساخت و بافت کانسار مس  باغ خشک، شمال خاور سیرجان یحیی زاده فائزه 2

 استان فارس-سنگ شناسی و ژئوشیمی اندیس بوکسیت منطقه درود زن تقیه مهدي 3

 ژئوشیمی آگات هاي منطقه بایگ زارعی مقدم حسن 4

 1مین گرمایی در معدن همه کسی مطالعات ز رنجبریان سحر 5

 مطالعه ترکیب شیمیایی و خصوصیات بنتونیت  شمال شرقی سربیشه با هدف بررسی کاربرد صنعتی آن حسین آبادي مهدي 6

 اصفهان شمال آباد،¬حسن روي-سرب کانسار در شدن دولومیتی با زایی¬رابطه کانه احمدي ساناز 7

 فسیر داده هاي ژئوشیمیاییکاربرد تبدیل موجک در ت شاهی حسین 8

 جنوب شرق اردبیل -کانی شناسی و ژنز زئولیتها در محدودة مجدر لطفی بخش علی 9

 دختر، استان یزد-مورفولوژي، میکروفابریک و مزوفابریک نهشته هاي تراورتن جنوب زون ارومیه روشنک ریحانه 10

 جهت پی جویی  آنومالی آهن در رسوبات  رودخانه آوج(استان قزوین)+ و آنالیز عناصر ، ETMپردازش تصاویر  لؤلؤمرجان آمنه 11

 مس در ارتفاعات شمال زفره، اصفهان -آهن سازي¬بررسی ساختاري موقعیت کانی اعلمی نیا زهرا 12

 بررسی وضعیت تولید، فرآیندهاي فرآوري و کاربردهاي نوین پرلیت   بهنام فرد علی 13

 آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی مراغه به آرسنیک بررسی آلودگی ارغوان زهرا 14

 طال پورفیري دالی-سنجی جهت اکتشاف تپه شمالی کانسار مسهاي مغناطیسسازي وارون سه بعدي دادهمدل حسینی محمد رضا 15

 )شرقی بایجانآذر استان-ورزقان شرق شمال( بارملک پورفیري مس کانسار اقتصادي شناسی¬مطالعات زمین روان خواه علیرضا 16
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-)  (مطالعه موردي: پهنه آذرین شمال شهرکرد پهنه سنندجAIرسانی (امکان سنجی کانه زایی با استفاده از شاخص دگ امامی سید نعیم
 سیرجان)

 معرفی روش جدیدي در شناسایی و تفکیک هاله هاي دگرسانی در محدوده نیکویه استان قزوین  کیالها انسیه 25

 رق ورزقان، آذربایجان شرقی)پتروگرافی، ژئوشیمی ومحیط تکتونیکی سنگ هاي آتشفشانی صومعه دل و سغندل (ش فریدآزاد مروت 26

 در منطقه ورامین 1:100,000اي و کانی سنگین در برگه اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه آشفته سید علیرضا 27

 (آوج-بررسی کانی شناسی و سنگ نگاري معدن پوزوالن گرمک) رحیمی شکوفه 28

 فوذي و آتشفشانی کانسار مس پورفیري گودکلواري، شمال غرب شهربابکپتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده هاي ن رئیس پور سارا 29

 مطالعه پترولوژیکی، ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگهاي دگرگونی منطقه چاه پالیز(شمال طبس) دورانی سمیه 30

31 
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اردستان، (مطالعه موردي:  USGSبا کتابخانه طیفی  ASDمقایسه و تحلیل طیف هاي بازنویسی شده صحرایی حاصل از  توکلی حمید
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آلوت، آذربایجان  1:100000میانگین در رسوبات آبراهه اي برگه -بررسی رفتار رویارو عناصر مس و مولیبدن به روش کا شیرازي عادل
 غربی
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