برنامه زمانبندي روز چهارشنبه 79/6/41
مراسم افتتاحیه ( 9417الی  7صبح) -سالن

پذيرايی

74:9 -7499

سخنرانی کلیدي -سالن
49449-74:9

کانسارهاي طالي کوه زر و هیرد 4بهترين مثال از

دکتر آزاده ملکزاده شفارودي

ذخاير طالي مرتبط با تودههاي نفوذي فوق
اکسیدان و احیايی

چهارشنبه ( 79/6/41سالن  -)4صبح
هیات رئیسه4دکتر علی امامعلی پور ،دکتر قدرت ترابی ،دکتر محمد معانی جو
ساعت
44419 -44
44419 -44419
41 -44419
41419-41

سخنران

موضوع

دکتر احمدرضا

شناسايی سیگنال هاي ژئوشیمیايی کانسار پنهان سرب و روي پیتچی

مختاري

(ايرانکوه) به روش استخراج¬هاي جزئی

دکتر محمد علی

توزيع عناصر گروه پالتین در کانی هاي سولفیدي و آلیاژي فلزات پايه

رجب زاده

در کانسارهاي کرومیت افیولیت نی ريز

دکتر محمد لطفی

کانهزايی طال و رويکرد اکتشافی آن در منطقه چشمه نقره ،پهنه تکنار،
شمال کاشمر

دکتر محمد علی

رخداد کانیهاي گوهري زونی ايت ،اسپینل ،فیروزه ،آلونیت ،دمانتوئید،

مکی زاده

آگات در ارتباط با دگرسانیهاي گرمابی ،مثالهاي موردي ايران زمین

1

محل برگزاري
سالن ()4
سالن ()4
سالن ()4
سالن ()4

چهارشنبه ( 79/6/41سالن  - )1صبح
هیات رئیسه4دکتر محمد بومري ،دکتر مهدي يزدي ،دکتر فاطمه سرجوقیان
ساعت
44419 -44
44419 -44419
41 -44419

سخنران

موضوع

دکتر هوشنگ

خصوصیات مفهومی و معیارهاي اکتشافی سه کانسار طالي ساري

اسدي

گونی ،طالي زرشوران و مس-طالي دالی در کوهزاد زاگرس

دکتر زهرا اعلمی

مروري بر کانسار طالي داشکسن ،اپیترمال يا پورفیري؟ رهیافتی نو با

نیا

شواهد ريزکاوالکترونی و ايزوتوپی H-O

مجید کیخاي

تهیه مدل اکتشافی طالي هیدروترمال در پهنه اکتشافی دهسلم ،شرق

حسین پور

ايران

محل برگزاري
سالن ()1
سالن ()1
سالن ()1

کانیشناسی ،دگرسانی و عوامل کنترل کننده کانهزايی در کانسار
41419-41

ساناز احمدي

سرب و روي حسنآباد (شمال اصفهان)

41 -414:9

سالن ()1

نماز و ناهار

چهارشنبه ( 79/6/41سالن  - )4بعدازظهر
هیات رئیسه4دکتر احمد رضا مختاري ،دکتر زهرا اعلمی نیا ،دکتر محمد لطفی
ساعت
41419 -41
41419 -41419

47 -41419

47419 -47

سخنران

موضوع

دکتر امین حسین

ارائه رويکرد ژئومتالورژي در معدنکاري نوين براساس

مرشدي

مدلسازي خواص فیزيکی و شیمیايی کانسنگ

زهرا تقی زاده

کاربرد روشهاي غیر¬خطی درپردازش اطالعات ژئوفیزيکی
منطقه دچان(شمال غرب ايران)

فرزانه مامی

اکتشاف تلفیقی کانسارهاي طالي کوهزائی در منطقه شمال

خلیفانی

غرب ايران ،منطقه سقز

دکتر مجید قاسمی

بررسی آب زدايی و گوگرد زدايی آلونیت هفت صندوق از

سیانی

طريق تجزيه حرارتی

47419 -47419

فضیلت يوسفی

46 -47419

نويد مالمیر

پترولوژي ،زمین شناسی ايزوتوپی و شیمی کانی الیوين در

محل برگزاري
سالن()4
سالن ()4

سالن ()4

سالن ()4
سالن ()4

سنگهاي الیوين گابرويی تاريک درّه (جنوب شرق شاهرود)
کانه زايی کرومیت قره داش -زنجان 4شواهدي از بقاياي پوسته
اقیانوسی پروتوتتیس در ايران مرکزي

2

سالن ()4

چهارشنبه ( 79/6/41سالن  – )1بعدازظهر
هیات رئیسه 4دکتر هوشنگ اسدي ،دکتر مرتضی شريفی ،دکتر محمد علی رجب زاده
ساعت
41419 -41

سخنران

موضوع

محل برگزاري

دکتر امیرمرتضی

تجزيه مايکروپروب در علوم زمین

سالن ()1

عظیم زاده
دکتر علی امامعلی

کاربرد منطقه بندي ژئوشیمیايی قائم در اکتشاف کانسارهاي

41419 -41419

پور

پنهان ،با يک مطالعه موردي

47 -41419

مهناز محبوبی

47419 -47

شاهد شهرستانی

رسوبات آبراههاي با لحاظ نمودن نرخ هوازدگی سنگها

دکتر محمد معانی

مطالعه¬ي کانسار مس پورفیري سرچشمه بر اساس ژئوشیمی

47419 -47419

جو

و ايزوتوپ¬هاي پايدار

46 -47419

زهره مربوطی

جدايش آنومالی ژئوشیمیايی از زمینه با استفاده از روش
فرکتال عیار -مساحت در برگه اردستان

سالن ()1

سالن ()1

بهبود رابطه تخمین مقدار زمینه ژئوشیمیايی بر اساس دادههاي

مطالعات سیاالت درگیر و ايزوتوپ گوگرد در کانسارآهن
سرويان ،استان مرکزي 4شواهدي بر منشأ کانسنگ

464:9 -46

سالن ()1

سالن ()1

سالن ()1

پذيرايی

چهارشنبه ( 79/6/41سالن  – )4بعدازظهر
هیات رئیسه 4دکتر مجید قاسمی سیانی ،دکتر مرشدي ،دکتر مکی زاده
ساعت

سخنران

46479 -464:9

دکتر مروت فريدآزاد

49449 -46479

مجید طاشی

494:9 -49449

دکتر فاطمه سرجوقیان

موضوع

محل برگزاري

ژئوشیمی وپترولوژي گرانیتوئید آق درق -شاهدي
برماگماتیسم آداکايتی در اواخر ادياکارن-اوايل کامبرين

سالن ()4

مقايسه توان کانه¬زايی توده¬هاي گرانیتوئیدي کانسار
مس چوران ،با استفاده از شیمی پالژيوکالز و بیوتیت،

سالن ()4

کمربند ماگمايی ارومیه-دختر
بررسی ارتباط کانه زايی مس و طال پورفیري در سنگهاي
نفوذي کمربند ماگمايی ارومیه -دختر

3

سالن ()4

49479 -494:9

مريم سادات خادمی

کانی شناسی ،دگرسانی و توالی پاراژنزي کانسار مس

زيارت

چغندرسر ،نوار آتشفشانی عباس آباد ،شمال شرق شاهرود

سالن ()4

بررسی کنترل¬کننده¬هاي زمین¬شناسی و ساختاري در
41449 -49479

مريم خسروبیگی

414:9 -41449

مريم جاويدي مقدم

کانسار سرب و روي حسین آباد (جنوب¬باختر اراک)
سنگشناسی و ژئوشیمی دايکهاي گرانیتوئیدي و مافیکی
در منطقه شکستهديوار ،شمال غرب بیرجند

سالن ()4

سالن ()4

چهارشنبه ( 79/6/41سالن  – )1بعدازظهر
هیات رئیسه 4دکتر فريد آزاد مروت ،دکتر عظیم زاده ،دکتر بهرامی
ساعت
46479 -464:9

سخنران

موضوع

عباس اسماعیلی

مالحظاتی در باره اکتشاف ذخاير روي و سرب با سنگ

سويري

میزبان کربناته در ايرانکوه با معرفی معدن زون  7رومرمر

محل برگزاري
سالن ()1

بررسی کانی¬سازي و دگرسانی¬هاي گرمابی با نگرشی بر
49449 -46479

دکتر شیرين فتاحی

494:9 -49449

پژمان ظفري

کانه زايی طال در محدوده¬ معدنی زفره ،شمال شرق اصفهان،

سالن ()1

زون ارومیه -دختر
کانی¬شناسی و ژئوشیمی عناصر نادرخاکی فلئوريت در
انديس معدنی يگانلی ،شمال تکاب

سالن ()1

الگوي تشکیل کانسار باريت-سرب-روي-مس ونکان ،شمال
49479 -494:9

41449 -49479

فرزانه پزشکی قره

شرق سمنان؛ بر پايه مطالعات کانی شناسی ،دگرسانی،

چه

ساخت و بافت ماده معدنی

محمد سعید

زمینشناسی و کانیسازي در کانسار فلزات پايه (-طال) لک،

فیروزبخت

جنوب بوئینزهرا

4

سالن ()1

سالن ()1

پنجشنبه ( 79/6/47سالن  -)4صبح
هیات رئیسه 4دکتر قاضی فرد ،دکتر محمد بومري ،دکتر سید رضا مهرنیا
ساعت
1419 -1

سخنران

موضوع

دکتر رضا دهقان

اهمیت مديريت مصرف آب و استفاده از آب هاي جايگزينی در

سیمکانی

معدنکاري و تاثیر آن در بهبود بخشی به اقتصاد معادن

1419 -1419

سمیه طبسی

7 -1419

سمیه رسولی

7419 -7

فاطمه نريمانی

7419 -7419

منصور رضايی عزيزي

49-7419

فهیمه محمدي

محل برگزاري
سالن ()4

ارزيابی ژئوشیمیايی و زيست¬محیطی رسوبات آبراهه¬اي
منطقه کوهسرخ ،شمال¬شرق ايران

سالن ()4

آلودگی خاک محدوده پايین دست معدن متروکه آنتیموان آغ
دره باال -تکاب( ،شمال باختر ايران) و بررسی توانايی گونه هاي

سالن ()4

گیاهی موجود در منطقه در جذب برخی عناصر سمی
تولید غربال مولکولی نانوحفره بمنظور حذف زباله هاي صنعتی
از محیط زيست بوسیله فراوري شیشه آتشفشانی

سالن ()4

کاربرد اثر تتراد النتانیدي در بررسی¬هاي زمین¬شیمیايی4
مثال موردي از ذخیره کائولن هیزه¬جان ،شمال¬غرب ايران
سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ هاي نیمه عمیق در منطقه
قلعه زري

سالن ()4

سالن ()4

پنجشنبه ( 79/6/47سالن -)1صبح
هیات رئیسه4دکتر محمد شیوا ،دکتر تقی پور،
ساعت
1419 -1

1419 -1419

سخنران

موضوع

دکترعلی اکبر

بررسی کانه زايی مس در منطقه کوه زر( جنوب دامغان) 4بر اساس

حسن نژاد

مطالعات کانه نگاري ،زمین شیمیايی و میانبارهاي سیال

دکتر فرج اهلل

زمین¬شناسی،سنگ¬شناسی و الگوي تشکیل کانسار مس

فردوست

قیصري ،جنوب دامغان

محل برگزاري
سالن ()1

سالن ()1

بررسی کانه زايی سنگ آهن تنگ زاغ،حاجی¬آباد,استان
7 -1419

امین قادري

هرمزگان
5

سالن ()1

7419 -7

محمدرضا

بررسی رخداد کانه¬زايی و کانه¬نگاري در معدن مس چاه

صفارحیدري

فیروزه ،شمال شهربابک (استان کرمان)

سالن ()1

کانی شناسی ،تکامل سیال کانسنگ ساز و ويژگی هاي بافتی در
7419 -7419

49 -7419

عباس ذوالفقاري

کانسار روي -سرب کوشک بافق ،ايران مرکزي

سالن ()1

دکترسید وحید

زمینشیمی و زمینشناسی اقتصادي سیلیس قیدعلی(شمال ازنا)

سالن ()1

شاهرخی

پذيرايی

494:9 -49

پنجشنبه ( 79/6/47سالن  -)4صبح
هیات رئیسه 4دکتر قدرت ترابی ،دکتر علی اکبر دايا
ساعت

سخنران

49479 -494:9

دکتر محمد شیوا

موضوع

محل برگزاري

مقايسهي روش تحلیل فاکتوري و خوشهبندي فازي میان مرکز
جهت تعیین نواحی امیدبخش معدنی در ورقهي  4419999منطقهي

سالن ()4

سهپستان آهنگران – شرق ايران
44449 -49479

دکتر سید رضا

رديابی هندسی عناصر تیپورفیک در آثار طالي نیکويه (استان

مهرنیا

قزوين)

سالن ()4

کانیشناسی و ژئوشیمی گوسان در کانسار مس پورفیري کرور،
444:9 -44449

جابر يوسفی

44479 -444:9

سمانه برک

41449 -44479

علی رضايی

شمالی سنگان  Cو ژئورادار در ذخیره

محسن کريمی

نقش کنترل کننده هاي ساختاري بر کانه زايی در پهنه برشی

دهکردي

شمال شهرکرد

کمربند مس کرمان ،ايران

سالن ()4

اکتشاف کانسارهاي مس و مولیبدن پورفیري نیسیان به کمک
مطالعات بر روي خطوارههاي مستخرج از دادههاي ژئوفیزيکی،

سالن ()4

سنجش از دور و زمینشناسی
تعیین زون هاي گسلی براساس مطالعات زمین شناسی ساختاري

414:9-41449

6

سالن ()4

سالن ()4

پنجشنبه ( 79/6/47سالن  -)1صبح
هیات رئیسه 4دکتر مهدوي ،دکتر شاهرخی ،دکتر قاسمی سیمکانی
موضوع

ساعت

سخنران

49479 -494:9

دکتر مهرداد براتی

44449 -49479

دکتر محمد بومري

444:9 -44449

دکتر احمد آريا فر

44479 -444:9

مینا کريمی

41449 -44479

حسین حقیقی

محل برگزاري

مقايسه نقشه هاي فازي لجیک مرتبط با کانه سازي سرب و
روي با معادن و رخدادهاي کانه سازي در ناحیه معدنی

سالن ()1

مهاجران استان مرکزي
کانی زايی آنتیموان در پهنه زمین درز سیستان

سالن ()1

بررسی دگرسانیهاي مرتبط با کانیسازي فلزي با استفاده
از تکنیکهاي سنجش از دور و هندسه فرکتالی در

سالن ()1

محدوده اکتشافی همیچ ،خراسان جنوبی
تشخیص زون¬هاي دگرسانی هیدروترمال با استفاده از
تکنیک¬هاي دورسنجی در شمال¬شرق زفره-کمان

سالن ()1

ماگمايی سنوزوئیک
بررسی قابلیت روش طیف سنجی بازتابی در نقشهبرداري از
کانیهاي دگرسانی گرمابی کانسار طالي چاهنعلی ،جنوب

سالن ()1

شرق ايران

نماز و ناهار

41 -414:9

پنجشنبه ( 79/6/47سالن - )4بعدازظهر
هیات رئیسه 4دکتر مکی زاده ،دکتر بومري
ساعت

سخنران

موضوع

محل برگزاري

41419 -41

دکتر نادر تقی پور

ژئوشیمی بیتومین هاي (گیلسونايتهاي) استان لرستان

سالن ()4

نگرشی بر کانه زايی طال در مناطق ساري گوناي و زواريان (غرب
41419 -41419

تهمینه حسن زاده

و شمالغرب کشور)

سالن ()4

47 -41419

راحله مرادي

بررسی ويژگیهاي کانسار مس -مولیبدن الر ،شمال زاهدان

سالن ()4

7

بررسی عناصر کمیاب و نادر خاکی در کانسارهاي آهن استان
47419 -47

امیر رضا اسمعیل

سمنان4مطالعه¬ي موردي کانسارهاي پنج¬کوه،تويه¬دروار¬،

آخوندي

چالو ،رباعی ،لجنه ،نوکه ¬¬و همیرد

سالن ()4

بررسی میانبارهاي سیال و شواهد ايزوتوپ پايدار کربن-اکسیژن
رويا بیگدلی

47419-47419

در انديس طالي چالداغ ،شمال کانسار زرشوران

سالن ()4

پنجشنبه ( 79/6/47سالن - )1بعدازظهر
هیات رئیسه 4دکتر فردوست ،دکتر طباطبايی
ساعت

سخنران

41419 -41

دکتر امیر مهدوي

موضوع

محل برگزاري

کانی نئوتوسايت ،راهنماي اکتشافی مناسب در کانسارهاي مس
رسوبی پهنه راور-طبس-عشقآباد

سالن ()1

مطالعات زمین شناسی و تخمین ذخیره کانسار سرب و روي
41419 -41419

دکتر علی اکبر دايا

انگوران با استفاده از روش نزديکترين نقطه ()Closest Point

سالن ()1

47 -41419

دکتر محمد ابراهیمی

کانهزايی مس و فیروزه در منطقه شهر بابک ،استان کرمان

سالن ()1

47419 -47

سمیه دولتشاهی

47419-47419

زيبا کريمی

کانی شناسی کانسارمس غنی از اسپیکوالريت رنگرز ،شمال
ساوه ،شمال غرب بخش میانی کمان ماگمايی ارومیه  -دختر.

سالن ()1

مطالعات ژئوشیمیايی رسوبات آبراههاي جهت تعیین پتانسیل
کانهزايی با استفاده از تحلیل عاملی مرحله اي ،ورقه
زمینشناسی  4/499999باغین ،استان کرمان

مراسم اختتامیه

464:9
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