لیست پوسترهای بخش اول (چهارشنبه  4931/6/41ساعت )44-40/02
ردیف

ارائه دهنده

عنوان

1

مریم فتوت جامی

زمین شناسی و کانی شناسی کانسار آهن معدنجو ،شرق سنگان ،خواف

2

نیلوفر عالیی

3

مینا شرطی

4

راضیه مهابادی

5

سجاد هابیلی سبزوئیه

6

سمیه نادری

7

منا صافی

کاربرد تبدیل موجک پیوسته در تخمین عمق چشمه آنومالی گرانی محدوده
شمالی معدن سنگ آهن جالل¬آباد زرند
ارزیابی پتانسیل کانه زایی آداکیت های سنوزوئیک نوار ماگمایی سبزوار
بررسی تیپ کانه زایی کانسار مس آبگاره (جنوب دامغان) بر پایه شواهد کانی
شناسی ،دگرسانی و زمین شیمیایی
ژئوشیمی سنگ های میزبان و کانسنگ مس کلواری ،شمال شهربابک
زئولیت زایی در سنگ های آتشفشانی ائوسن نوار عباس آباد  -کاهک (شرق
شاهرود)
زمین شیمی عناصر کمیاب در سنگ های منشأ میدان نفتی اهواز ،استان
خوزستان

مریم سادات الجوئی

سنگ نگاری ،دگرسانی و کانی شناسی رگه ی طال  -مس دار قشالق میل ،شمال

کالکی

غرب ساوه

9

مجتبی بصیری

اقتصاد معدنی و خشکسالی

10

زهرا عباسی

پتروگرافی منشا ومحیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای جنوب مشهد

11

محبوبه تونی

12

هانیه رضایی

13

سپیده تماس گوابری

14

افسانه افضلی

15

ملیحه عباس زاده

16

محمد فروزان

17

فرزانه قادریان دهکردی

18

رکسانا حیدری هندیجانی

زمین باستان شناسی

19

رامین دهقان نیری

تلفیق الیه های اکتشافی مس نارباغی شمالی با استفاده از روش تاپسیس

8

شیمی کانی کروم اسپینل پریدوتیت¬های کوه سیاه ( شمال سبزوار ،شمال شرق
ایران)
پتروژنز دیوریت گابروهای منطقه چشمه سفید (شمال گلپایگان)
بررسی هاله های دگرسانی با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای ASTER
در زون تکنار ،شمال شرق ایران
شناسایی نواحی دارای کانی زایی آهن در استان قم با استفاده از تصاویر ماهواره
ای لندست OLI
کاربرد تصاویر ماهواره ای لندست  8در شناسایی نواحی مستعد کانی سازی در
نقشه زمین شناسی  40422222آران
ادغام باندهای سه سنجنده  ASTER, OLI, MSIبه منظور بارز سازی
آلتراسیونهای هیدروترمال در جنوب غربی اردستان
ارزیابی پتانسیل کانسارسازی آهن و سیلیس با استفاده از روش های سنجش از
دور در منطقه باقرآباد -جنبه ،شمال شرق اصفهان

ارزیابی هیدروژئوشیمیایی شاخص های کیفی آب های زیرزمینی و مخاطرات
ناشی از آن با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ( )Fuzzy-AHPدر غرب

20

فرناد سلماز

21

محی الدین محمد پور

22

سعید خالقی

23

ملیحه کریمی

24

ملیحه کریمی

25

محبوبه پرورش دربندی

26

فاطمه نجمی

27

زینب ناصریان مطلق

28

حسین حاج میرزاجان

29

مهدی قلیچ خانی

زمین شناسی ،دگرسانی ،کانی سازی و ژئوشیمی محدوده معدن مس زنگالو

30

بهاره بروزی نیت

بررسی داده¬های زمین¬ شیمی در منطقه اکتشافی زاوه ،استان خراسان رضوی

دریاچه ارومیه
پتانسیل یابی کانسارهای پورفیری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPدر منطقه جبال بارز کرمان
زمین شناسی ،آلتراسیون ،کانی سازی ،واقع در شمال خلیل آباد،خراسان
رضوی،شمال شرق ایران.
مطالعات زمین¬ شناسی ،کانی¬ سازی و تفسیر داده¬های  RSدر منطقه
اکتشافی النگ ،شرق فریمان
مطالعات زمین¬ شناسی ،کانی¬ سازی و تفسیر اطالعات ژئوشیمی منطقه
اکتشافی النگ ،شرق فریمان
ویژگیهای کانی شناسی معدن آهن نرم؛ استان خراسان جنوبی
زمین شناسی،سنگ نگاری و کانی شناسی زونهای دگرسانی در معدن کائولن
بهاریه ،شرق کاشمر ،شمال شرق ایران
زمین¬ شناسی،کانی¬ سازی و زمین¬ شیمی آهن چاه¬کلیدانک (جنوب¬غرب
بردسکن ،خراسان¬جنوبی)
زمین شناسی ،کانی سازی و مغناطیس سنجی رگه های مگنتیت ±اسپکیوالریت
بخش شرقی کانسار دهزمان ،جنوبغرب بردسکن ،خراسان رضوی

لیست پوسترهای بخش دوم (چهارشنبه  4931/6/41ساعت)41-46
عنوان

ردیف

ارائه دهنده

1

سعید مجرد

2

سعید مجرد

3

زهرا امیدی

4

هادی محمدی پیرنیا

5

نازنین محمودزاده

6

علی اکبر عالی

مروری بر کانی سازی های عناصر نادر خاکی در ایران

7

حدیثه آقایی قوچه

بررسی ساخت و بافت آگات¬های فردوس و سنگ¬ میزبان آنها

8

یونس سرنخشی

رابطه کانه زایی با ساختار گسل های منطقه

9

عالیه یوسفی طبس

10

حسین شاهی

11

حسین شاهی

12

پرستو قلی زاده

13

پرستو قلی زاده

14

حمید توکلی

15

حمید توکلی

16

ثریا گرامی

17

سورا یوسفی

18

رباب رجب زاده

اکتشاف و پتانسیل¬یابی معدنی با استفاده از داده¬های ماهواره¬ای
سنجش¬از¬دور ،شمال¬ شرق بجنورد
اکتشاف و پتانسیل¬یابی معدنی با استفاده از داده¬های ماهواره¬ای
سنجش¬از¬دور و مغناطیس¬ سنجی هوابرد ،غرب هشتجین
شناسایی شکستگی¬های داخلی پل خواجو با استفاده از روش GPR
کاربرد روش رادار نفوذی به زمین در بررسی درزه و شکستگیهای معدن سنگ
تزیینی تراورتن ،چشمه علی دامغان
ارزیابی ویژگی های ژئوشیمیایی مواد آلی سازند پابده در میادین نفتی دزفول شمالی
با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی و گازی -جرمی و مقایسه با راک اول

تعیین تعداد جمالت هارمونیک جهت محاسبه روشهای گرادیان کل نرمال دادههای
میدان پتانسیل
تعیین مناطق آنومالی ژئوشیمیایی طال و نقره با استفاده از روش فرکتالی عیار –
مساحت و روش انحراف معیار -میانه
تهیه نقشه آنومالی آنتیموان وطال با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی و
 GMPIشاخص
سیماهای ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در زون کائولینیزه منطقه باباجان ،اهر،
استان آذربایجان شرقی
ژئوشیمی عناصر اصلی ،فرعی و جزئی زون کائولینیزه منطقه باباجان ،شمال شرق
اهر ،استان آذربایجان شرقی ،شمال غرب ایران
مقایسه نتایج پردازش های  RBDو  MNFبر روی داده های بازتابی  ASTERدر
جنوب غرب اردستان ،اصفهان
مقایسه و تحلیل طیف های بازنویسی شده صحرایی حاصل از  ASDبا کتابخانه
طیفی ( JPLمطالعه موردی 0اردستان ،اصفهان)
سیماهای ژئوشیمیایی عناصر جزئی و نادر خاکی پهنه¬ دگرسانی آرژیلیک منطقه
خاتون آباد ،جنوب شرق هشترود ،شمال غرب ایران
ژئوشیمی عناصر جزئی و نادر خاکی ذخیره کائولن آوان ،شمال¬غرب ورزقان،
شمال¬غرب ایران
مطالعه و شناسایی پهنه های دگرسانی با استفاده از دادههای ماهوارهای سنجنده

 ASTERدر منطقه آغزیارت سلماس (استان آذربایجانغربی ،شمالغرب ایران)
19

رباب رجب زاده

20

کریم آقا علی پور

21

هومن مرادپور

22

علی لطفی بخش

23

سیده نرگس ساداتی

24

مهدی حسین آبادی

25

مهدی حسین آبادی

26

مرضیه یوسفی

27

محبوبه اسدی

28

مجید حیدری

29

مهدی مهدوی آکردی

30

اکرم نجفیان نجف
آبادی

زمین شیمی عناصر نادرخاکی سامانه دگرسانی آرژیلیک منطقه سیاه کمر میانه،
شمالغرب ایران
مطالعه کانی شناسی و ژنز کانسنگ آهن گویجه قلعه (جنوب هشترود)
شناسایی و آشکار سازی رخساره های دگرسانی -کانه زایی آهن با استفاده از
تکنیک های سنجش از دور ،مطالعه موردی منطقه شمال خاوری همدان
کانی شناسی رخداد زئولیتی در سنگ های ولکانیک ائوسن شمال هیر  -جنوب
استان اردبیل
ژئوش یمی عناصر اصلی و همبستگی آن با عناصر کمیاب در ماسه سنگ های میزبان
مس رسوبی منطقه نهند  -ایوند ،شمال تبریز
پردازش داده های نمونه های سیلت محدوده شمال زاهدان
کاربرد روش  TOPSISفازی در انتخاب گزینه مناسب برای بازسازی معادن با توجه
به عوامل طبیعی
ژئوشیمی عناصر نادر خاکی ( )REEدر الیههای زغالی معدن غزنوی ،البرز شرقی
مطالعه میانبارهای سیال در نسل¬ های گوناگون فلوئوریت از کانسار کمرپشت ،شرق
البرز مرکزی ،استان مازندران
تعیین شاخصه¬ های فیزیکوشیمیایی ماگمای مولد سامانه¬های پورفیری در کمان
ماگمایی سنوزوئیک کرمان با بهره¬گیری از شیمی بیوتیت
زمین شناسی ،کانی سازی ،ژئوشیمی کانسار مس رباعی ،جنوب دامغان
مطالعه ژئوشیمیایی محدوده مس اردستان

لیست پوسترهای بخش سوم (چهارشنبه  4931/6/41ساعت)46/92-48/42
ارائه دهنده
1

فرزانه مامی خلیفانی

2

دکتر شیرین فتاحی

3
4

دکتر محمد علی رجب

عنوان
اکتشافات ژئوشیمیایی کانسار طالی نوع کوهزایی به روشهای فرکتالی عیار -
تعداد ( )C–Nو غربال (  )P.Nدر شمال غرب زون سنندج -سیرجان
بررسی زایش اسمکتیت و زئولیت در شمال¬ شرق استان اصفهان
تاثیر شرایط اقلیمی بر تشکیل التریت های نیکل دار منطقه چشمه

زاده

رستمی ،شهرستان بوانات ،استان فارس

دکتر مجید قاسمی

پتروگرافی و ژئوشیمی دایک های دیابازی کمپلکس افیولیتی کهنوج 0مطالعه

سیانی

موردی آنومالی درگز

5

مهناز محبوبی

6

بیژن روشن روان

7

بیری محمودی

8

زهرا یکانی مطلق

9

فرهاد حسین پور

10

رویا فتحعلی زاده

11

بهنام مهدیخانی

12

زینب سلطانی

13

مهدی فرهانی مقدم

14

پوریا زارعچی

شناسایی زون های دگرسانی هیدروترمال در ورقه زمین شناسی اردستان با
استفاده از داده های سنجنده های  ASTERو OLI
شناسایی مناطق سرپانتینیزه با استفاده از داده¬های ماهواره¬ای  +ETMو
 ASTERو بررسی ارتباط آن¬ها با مناطق کانی¬ سازی کرومیت با روش آنالیز
فرای ،کمربند افیولیتی سبزوار
سیماهایی از رفتارعناصر نادر خاکی در گارنت اسالملو
تعیین محدوده کانهدار براساس مدل سازی فرکتالی عیار  -حجم در محدوده
اکتشافی داغ دالی ،شمال تکاب
مطالعه جذب زیستی برخی عناصر جزئی توسط دو گونه گیاهی خارشتر
( )Alhaji maurorumو سنبله¬ی ارغوانی ( )Stachys inflataرشد یافته
در منطقه معدن مس سرخه مرند ،شمال غرب ایران
بررسی توان جذب بیولوژیک عناصر سمی آرسنیک ،آنتیموان و جیوه توسط دو
گونه گیاهی کنگر وحشی ( ).Gundelia tournefortii Lو چمن بز
(  ).crassa L Aegilopsرشد یافته در محدوده معدن متروکه زغال¬سنگ قطار
داش میاندوآب
ژئوشیمی عناصر کمیاب در هاله اولیه کانسار سرب و روی آی قلعه سی  0کاربرد
آن در جدایش ناهنجاری های ژئوشیمیایی کانه دار از نوع بی کانه
جدایش نا¬هنجاری¬های¬ ژئوشیمیایی به روش¬های فرکتالی بر اساس
داده¬های خاک برای تشخیص مناطق امید بخش در منطقه داغ دالی ،شمال
غرب تکاب
ارتباط بین کانی¬ سازی و شکستگی های ساختاری با استفاده از روشهای
سنجش از دور و تحلیل های فرکتالی ،کانسار طالی زرشوران ،شمال باختر ایران
بررسی کانه سازی سرب و روی در برگه چهارگوش خنداب با استفاده ازمنطق
فازی لجیک

15

حسین زندی

16

حسین عزتی

17

حسن داود بیکی

18

امیر محمد امیدیان

کانی¬ شناسی و شیمی گارنت¬ های نوسانی در کانسار آهن کرمجگان (جنوب
کهک) ،کمربند ماگمایی ارومیه -دختر
زمین شناسی ،کانی شناسی و ژئوشیمی کانه¬زائی طال در منطقه علویق  -کلیبر
(آذربایجان شرقی)
کاربرد روش تحلیل فاکتوری مرحلهای جهت شدتبخشی به هالههای ثانویه
خاک در منطقه طالی اپیترمال چاه زرد
شناسایی مناطق آلتراسیون مرتبط با کائولن در اطراف معدن خاک نسوز آباده،
شیراز

نوید مظاهری

مطالعات کانی شناسی و دگرسانی در کانسار پلی متال گودمُراد  -منطقه انارک –

کوهانستانی

ایران مرکزی

نوید مظاهری

شناسایی آلتراسیون مرتبط با کانی سازی سرب و روی با سنگ میزبان کربناته

کوهانستانی

در شمال چادگان ( باختر اصفهان)

21

نگین صالحی

مطالعه پتانسیل کانی سازی در گابروی چهار محل (شرق رودبار)

22

نفسیه صاحبی

اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی در منطقه گوهرکوه ،کهنوج

23

منا اله یاری

24

محمدرضا منظری

25

رضا قزلباش

26

سارینا اکبری

27

سارینا اکبری

28

الناز حیدری

29

امین کریمی کلورزی

30

غالمرضا شجاع یامی

19
20

ویژگی های سنگ شناسی و کانی شناسی کانی سازی مس در منطقه بوجی
زنجان
کانی شناسی و پتروگرافی التریت توجردی ،بوانات ،استان فارس
تلفیق الیه های ژئوالکتریکی با استفاده از روش فازی پیوسته و تعیین هندسهی
فضاهای کارستی در محدوده غار زرینآباد با استفاده از روش فرکتال
تلفیق روش های ژئوالکتریکی در اکتشاف آهک های کارستی (مطالعه موردی0
محدوده هرو ،خرم آباد)
بررسی کارآیی روشهای گرانی سنجی و ژئوالکتریکی در مطالعه حفرههای
کارستی در محدوده زرینآباد
بارزسازی هاله های دگرسانی و پتانسیل یابی کانسارهای مس با استفاده از روش
های  MNF ،RBDو  SAMدر منطقه شهربابک کرمان
بررسی روش تصمیم گیری  TOPSISجهت تلفیق داده های ژئوفیزیک هوایی،
تصاویر ماهواره ای و زمین شناسی با رویکرد تهیه نقشه پتانسیل معدنی
بررسی تغییرات عناصر اصلی ،جزیی و نادر خاکی در کانسار بنتونیت اسفزار در
شرق بیرجند

لیست پوسترهای بخش اول (پنجشنبه  4931/6/41ساعت )8- 42
ردیف

ارائه دهنده

1

مینا کریمی

2

وحید خسروی

3

امیر نکویی

4

سمانه برک

عنوان
بررسی ارتباط میان خطواره¬ ها و مناطق دگرسانی گرمابی با استفاده از
روش¬های دورسنجی در شمال¬ شرق زفره  -کمان ماگمایی سنوزوئیک
کاربرد روش ترکیبی چند متغیره و تک متغیره آماری در تعیین مناطق امید بخش
معدنی برگه  40422222دهسلم
مقایسه مطالعات دورسنجی رگه¬ی معدنی مس کوه¬ سفید(بختان) با معدن
قلعه¬زری
جداسازی ناهنجاری های ژئوشیمیایی عناصر کمیاب به کمک روشهای فرکتالی عیار
 -تعداد ( )C–Nو عیار – محیط ( )C-Pدر ناحیه زنجان

محمد حسین

بهینه سازی شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به عنوان روشی

هاشمیان

پیوندی به منظور تخمین عیار کانسار آهن دلکن

6

زینب نقدی

اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه لولوکدان ،جنوب شرقی زاهدان

7

مهدی هاشمی

پتروگرافی اسکارن¬های گارنت¬دار در جنوب شرق قمصر (استان اصفهان)

8

مهدی هاشمی

9

نادیا داروقه

پترولوژی و ارزیابی اقتصادی سنگهای گرانیتوئیدی منطقه قهرود کاشان

معصومه خلج

اکتشاف (فاز شناسایی) کانی سازی روی در غرب اصفهان ( میمه ،چادگان،گلپایگان

معصومی

و نجف آباد)

معصومه خلج

پی جویی کانی سازی روی در محدوده ی شمال غربی روستای بیروئیه در برگه زمین

معصومی

شناسی  40422222بهاباد

5

10
11

بررسی کانی آمفیبول در اسکارن قهرود (کمربند ماگمایی ارومیه – دختر ،شمال
غرب اصفهان)

کاربرد تصاویر سنجنده  ETMدر شناسایی و تفکیک دگرسانی در محدوده معدنی
12

انیسه کیالها

13

سید نعیم امامی

14

سید نعیم امامی

15
16

نیکویه
معرفی اندیس های سرب و روی در محدوده سنگ های آذرین و دگرگونی شمال
شهرکرد
تعیین محدوده های امید بخش معدنی (اندیس های فلزی) در شمال استان
چهارمحال و بختیاری

عارف حاجی علی

شناسایی جوامع ژئوشیمیایی با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی و روش

عسگری

آمارفضایی Uدر ورقه  40422222شامکان

عارف حاجی علی

تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمیایی با استفاده از ترکیب روش آمارفضایی  Uو

عسگری

فرکتال در برگه  40422222پاریز

17

میثم یزدانی

18

افسانه بدر

19

افسانه بدر

20

داود فوالدوند

21

یاسمن مهانی

22

معصومه خدری

23
24
25
26

توزیع فضایی عیار عناصر  Au – Agدر منطقه قزل اوزن خلخال با روش
زمینآماری
مطالعات صحرایی و میکروسکوپی در اسکارن¬های موجود در همبری
گرانیتوئید قهرود با سنگ¬های آهکی (شمال غرب اصفهان)
مطالعه اپیدوت¬های اولیه و ثانویه در اسکارن¬های شرق گرانودیوریت قهرود
(شمال غرب اصفهان)
پتروگرافی بتن سخت شده سد و نیروگاه راغون با تأکید بر تأثیر میکروسیلیس بر
کنترل واکنش زایی قلیایی  -سیلیسی
بررسی زمین فشار -دماسنجی گارنت آمفیبولیتهای صادق آباد ،شمال شهرکرد
(زون سنندج -سیرجان).
مطالعه پراکندگی اندازه بلورهای پالژیوکالز بازالتی گنبد نمکی دره بید ،چهارمحال و
بختیاری ،ایران

زهرا بهرامی

تعیین الگوی فضایی بلورهای کوارتز و فلدسپار در ماسه سنگ¬های ناحیه هوره،

طالقانکی

استان چهارمحال و بختیاری ،ایران

معصومه نجفی
سیده ملیحه
محسنی دهکردی

شواهد پتروگرافی دگرسانی¬های اعمال شده بر سنگ¬های ماگمایی گنبدنمکی
نازی ،استان چهارمحال و بختیاری
بررسی ریخت¬ شناسی بلورهای زیرکن¬ توده گرانیتوئیدی مروک ،شمال درود

سعیده جدیدی

رخدادکانی شوره¬ای ( )Efflorescentهالوتریشیت (  )Halotrichiteدر ارتباط با

اردکانی

فعالیتهای معدنکاری معدن فلدسپار بیداخوید ،کوهستان شیرکوه ،یزد

27

رحمت حبیبی

28

رحمت حبیبی

29

سمانه جلیلی

30

معصومه میرزایی

مطالعات دور سنجی با استفاده از داده های  ASTERبه منظور شناسایی زون های
دگرسانی محدوده ی چاه گشار
مطالعه کانی زایی،ساخت و بافت کانسار سرب ،روی و مس چاه میله ،شمال شرق
انارک (استان اصفهان)
خاستگاه ژاروسیت  -آدولر در کانسار فیروزه نیشابور
بارزسازی و نقشه برداری پهنه¬های دگرسانی گرمابی با استفاده از داده¬های
ماهواره -ای  ASTERدر محدوده اکتشافی ماربین ،شمال زفره

لیست پوسترهای بخش دوم (پنجشنبه  4931/6/41ساعت )42/92- 40/92
ارائه دهنده
1
2

دکتر محمد
ابراهیمی

عنوان
سنگنگاری سنگ های داسیتی منطقه کاریک ،شرق معدن مس میدوک

دکتر گیتی تهرانی

بررسی تأثیر فعالیت معدنکاری بر ویژگیهای هیدروشیمیایی آبهای زیرزمینی0

فرقانی

مطالعه موردی معدن سرب و روی ایرانکوه ،جنوب غرب اصفهان

3

زهره مربوطی

4

دکترعلی اکبر دایا

5

زیبا کریمی

6

سمیه دولتشاهی

ژئوشیمی مگنتیت کانسار آهن سرویان ،استان مرکزی 0اشاراتی به نوع کانسار و ژنز
کانسنگ
مطالعات زمین شناسی  ،مدلسازی و تخمین عیار مس در کانسار سونگون با استفاده
از روشهای مبتنی بر آمار کالسیک
تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای منطقه کوههای بیدو  -کله گاو،
شمال بردسیر
رهیافتی بر کانی سازی های اکسید آهن – مس در منطقه اکتشافی رنگرز ،شمال
ساوه ،شمال غرب بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه – دختر 0شواهدی از ژئوشیمی و
کانی سازی

7

محمدرضا

بررسی ارتباط گسل و شکستگی¬های سنگ میزبان با تیپ کانه¬زایی در معدن

صفارحیدری

مس چهارگنبد ،شمال¬ شرق سیرجان
پتروژنز سنگهای آذرین گنبد نمکی تنگ زاغ ( جنوب ایران,حاجی¬آباد,استان

8

امین قادری

9

فاطمه نریمانی

10

راحله مرادی

11

حسین ثانی قالهر

مطالعه زمین شناسی ،سنگ نگاری و دگرسانی در سنگ های ترشیری جعفرحسنی

12

حسین ثانی قالهر

مطالعات دورسنجی محدوده معدنی مس جعفرحسنی

13

ایمان بهلگردی

14

ایمان بهلگردی

پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت های منطقه کوه سیاه(شمال دیهوک)

15

افسانه رشیدپور

بررسی ژئوشیمیایی و نحوه تشکیل منیزیت های منطقه هنگران(جنوب بیرجند)

16

افسانه رشیدپور

17

فریبا مرادی

هرمزگان)
مطالعه زیولیت های بادامکی منطقه بادامچه ،شمال شرق قم
استفاده از روش ایزوکون در مطالعه دگرسانیهای کانسار مس  -مولیبدن الر ،شمال
زاهدان

بررسی زمین شناسی ،کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار منگنزسمک ،شمال غرب
نهبندان(خراسان جنوبی)

مطالعه زمین شناسی و دگرسانی توده های گرانیتوئیدی منطقه هنگران(جنوب
بیرجند)
بررسی سنگ نگاری و پتانسیل معدنی توده های مافیک سیاه کوه ( جنوب غرب
خوسف)

مطالعه زمین شناسی ،پتروگرافی و دگرسانی سنگ¬های آتشفشانی – ن یمه عمیق

18

علی رضا زاده

19

مجید تقی زاده

بررسی کانی سازی در منطقه چاه مضراب ،جنوب شرق گزیک ،خراسان جنوبی

20

مجید خسروی

بررسی هیدروشیمی آب زیر زمینی در دشت اسفدن ،قاین ،خراسان جنوبی

21

علیرضا مقبلی
قرائی

ترشیری شمال شرقی منطقه نالینو (جنوب غرب خوسف) ،خراسان جنوبی

مروری بر پی جویی کانسارهای مس ،روی و سلنیوم با استفاده از نشانههای گیاهی
بررسی پتانسیل اقتصادی و کانه زایی گنبد نمکی چمپه (غرب بندرعباس ،استان

22

علی دهقانی

23

علی دهقانی

24

رضا اسکندری نژاد

25

محدثه صفرزاده

26

علی زمانی

27

علی زمانی

28

بهبود قائدی

تعیین منشاء کانسار آهن سادات سیریز ،شمال غرب زرند

29

بهبود قائدی

ارزیابی ذخیره¬ آنومالی شماره 0معدن آهن جنگا ،شمال غرب جیرفت

30

محمد حامدپور

چشمه های رسوبی و چینه شناسی رسوبات نفتی پازانان  -سازند آسماری ،ایران

هرمزگان)
مطالعه ،سنگ نگاری و ژئوشیمی توده¬های ساب ولکانیک گنبد نمکی چمپه (غرب
استان هرمزگان)
بررسی مشخصات بافتی ،ساختی و کانی شناسی رگه های سرب دار در معدن سرب
و روی طرز واقع در شرق کوهبنان ،شمال استان کرمان
نقشهبرداری دگرسانیهای گرمابی و اکسید آهن شمال شهرستان بم با پردازش
تصاویر سنجندهی استر
بارزسازی اکسیدآهن مرتبط با کانی¬زایی با استفاده از لندست  8در برگه
یکصدهزارم کودکان
کاربرد تحلیل مولفه¬های انتخابی در شناسایی دگرسانی¬های گرمابی مس -طالی
پورفیری و اپی ترمال ،برگه یکصدهزار کودکان ،بیرجند ،ایران

لیست پوسترهای بخش سوم (پنجشنبه  4931/6/41ساعت)41- 46/02
ارائه دهنده
1

حسین برآغوش

2

کمیل کاهنی

3

علی بهنام فرد

4

علی بهنام فرد

5

ابوالفضل احمدی

6

وحید خسروی

7

مریم مطلق شوقانی

8

عبیداهلل محمدی

9

عطیه نجیب

10

محمد جوادی

11

شیوا مسکینی
سیاهمرد

12

سعید نظری

13

سعید نظری

14

آرزو عباسی

عنوان
مطالعه زمین شناسی ،پترو گرافی و دگرسانی سنگ¬های آتشفشانی و نیمه -عمیق
جنوب شرق نالینو (جنوب غرب خوسف ،خراسان جنوبی)
بررسی پتانسیل اقتصادی روش گیاه معدنی برای استخراج فلز از مناطق کم عیار
معدنی
خاکسترزدایی زغال و پرعیارسازی کانسنگ های سولفید فلزات پایه توسط
تکنولوژی نوین سورتینگ اتوماتیک اشعه ایکس عبوری انرژی دوگانه
تکنولوژی تازه توسعه یافته سورتینگ اتوماتیک فلوئورسانس اشعه ایکس برای
پیش تغلیظ کانسنگ های فلزات پایه ،باارزش و آهنی
بررسی پترولوژیکی واحدهای لیتولوژی کانه دار معدن مس دزوکی(خراسان جنوبی -
شمال قاین)
کاربرد تحلیل فاکتوری در پردازش ژئوشیمیایی دادههای رسوبات آبراههای برگه
 40422222دهسلم
کانی شناسی ،ساخت و بافت و کنترل کنتنده های کانه زایی مس در توالی تخریبی
ائوسن -الیگوسن،جنوب فرومد شاهرود
پردازش تصاویر ماهواره¬ای  ASTERبرای آشکارسازی زون¬های دگرسانی مس و
آهن در محدوده مطالعاتی ورقه  40422222سنخواست
جایگاه زمین شناسی و کانی شناسی پالیای حاج علی قلی ،جنوب دامغان
پردازش تصویر ماهواره  ASTERبه منظور شناسایی مناطق امید بخش در منطقه
گناباد
زمین شناسی،سنگ شناسی و الگوی تشکیل کانسار مس قیصری ،جنوب دامغان
مطالعات مغناطیس سنجی اولیه جهت تعیین خطواره¬ها با هدف پتانسیل¬یابی
کرومیت در منطقه نیگوییه  -جنوب کرمان
اکتشاف مس در منطقه آبکرو با استفاده از روش ژئوفیزیکی قطبشالقایی و
مقاومتویژه
ارزیابی درجه آلودگی فلزات¬ سنگین با استفاده از شاخص¬ های آماری ضریب غنی
شدگی و جامع آلودگی در رسوبات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

15

اکرم سادات استاد

شناسایی آنومالی ژئوشیمیایی با استفاده از روش فرکتال عیار  -تعداد در جنوب

حسینی

غرب اردستان
ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخ انه زرشوران ناشی از فعالیت¬های

16

الهام معصومی فر

17

زهرا عبدی

مطالعه کانی زایی کانسار مس قلعه علیمرادخان ،غرب سامن (استان همدان)

معصومه اسدی

ارزیابی زیست محیطی پراکندگی مقادیر  Pbو  Znدر خاک معدن طالی ساریگونی

چربینی

(شمال خاوری قروه ،کردستان)

18

نوین معدنکاری مرتبط با کانسار زرشوران

کانی شناسی ،کانه¬زایی ،ساخت و بافت مس گیالن¬کشه طارم ( شمال شرق

19

فرشته باقی زاده

20

فرشته باقی زاده

21

خدیجه ترکمنی

22

هما خامدی

23

فتانه رک رک

24

شعله ملکشاهی

بررسی های کانی شناسی (  )SEM,XRDکانسار مس پورفیری سرکوه

25

آرزو شمسی

بررسی تأثیر نوع کلکتور بر بازیابی کالکوپیریت در کانسار مس بوانات

26
27
28

محمد عادل خراسانی
نژاد
امید کیانی
سجاد احمدی بید
اخویدی

زنجان)
بررسی کانی¬ سازی مس الر طارم (شمال زنجان) بر پایه شواهد صحرایی و مطالعات
میکروسکوپی
سنگ¬نگاری و کانه¬نگاری سنگ میزبان و کانه¬زائی مس در منطقه گلجیک -
زنجا ن با استفاده از اسپکتروسکوپی لیزر رامان
مطالعات سنگ¬نگاری و کانه نگاری کانه¬زائی آهن در منطقه قارابالغ  -زنجان با
استفاده از اسپکتروسکوپی لیزر رامان
بررسی ژئوشیمی کانسار بوکسیت کوه سیاه (اسـتان کهگیلویه و بویراحمد) با
استفاده از آنالیز عناصر اصلی

ارزیابی پتروفیزیکی سازند سروک در منطقه خلیج فارس
شناسایی آنومالی ها در ساختارهای النه موریانه ها و مورچه ها و اکتشاف
ژئوشیمیایی کانسارها با استفاده از مواد تپه موریانه ها
بررسی امکان تشکیل سیستم نفتی مناسب در بلوک طبس ،ایران مرکزی
دگرسانی سدیک و کلسیک -آهن در سنگ میزبان کانسار مگنتیت  -آپاتیت سه

29

صدیقه تقی پور

30

صدیقه تقی پور

ارزیابی آلودگی زیست محیطی معدن زغالسنگ تخت بر آبهای اطراف معدن

13

ثمینه رجبی

بررسی عمق و سنگ منشا ماگمای آلکالن بازالت تویره ،شمال شرق استان اصفهان

چاهون

