لیست مقاالتی که جهت ارائه به صورت سخنرانی انتخاب شده اند

کد مقاله

عنوان
کانه زایی طال و رویکرد اکتشافی آن در منطقه چشمه نقره ،پهنه تکنار ،شمال
کاشمر
نگرشی بر کانه زایی طال در مناطق ساری گونای و زواریان (غرب و شمالغرب
کشور)
کانی نئوتوسایت ،راهنمای اکتشافی مناسب در کانسارهای مس رسوبی پهنه راور-
طبس-عشقآباد
مقایسهی روش تحلیل فاکتوری و خوشهبندی فازی میان مرکز جهت تعیین
نواحی امیدبخش معدنی در ورقهی  0001111منطقهی سهپستان آهنگران –
شرق ایران
کرومیتیت های نیکل دار در مجموعه افیولیت مالنژی ،زون جوش خورده
سیستان ،خاور ایران
بررسی دگرسانیهای مرتبط با کانی سازی فلزی با استفاده از تکنیکهای سنجش
از دور و هندسه فرکتالی در محدوده اکتشافی همیچ ،خراسان جنوبی

1

HN-02950350

2

HN-02670251

3

HN-02950349

4

HN-02950345

5

HN-01850183

6

HN-00600037

7

HN-02950348

کانی زایی آنتیموان در پهنه زمین درز سیستان

8

HN-02410295

ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست¬محیطی رسوبات آبراهه¬ای منطقه کوهسرخ،
شمال¬شرق ایران

9

HN-02330276

بررسی ویژگیهای کانسار مس -مولیبدن الر ،شمال زاهدان

10

HN-01270107

11

HN-02950347

12

HN-02950365

13

HN-00940117

14

HN-02950346

15

HN-02920341

مطالعات زمین شناسی و تخمین ذخیره کانسار سرب و روی انگوران با استفاده از
روش نزدیکترین نقطه ()Closest Point
بررسی کانه زایی مس در منطقه کوه زر( جنوب دامغان) 0بر اساس مطالعات کانه
نگاری ،زمین شیمیایی و میانبارهای سیال
ژئوشیمی بیتومین های (گیلسونایتهای) استان لرستان
بررسی عناصر کمیاب و نادر خاکی در کانسارهای آهن استان سمنان0مطالعه¬ی
موردی کانسارهای پنج¬کوه،تویه¬دروار¬ ،چالو ،رباعی ،لجنه ،نوکه ¬¬و همیرد
کانی شناسی و ژئوشیمی گوسان در کانسار مس پورفیری کرور ،کمربند مس
کرمان ،ایران
مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای جهت تعیین پتانسیل کانهزایی با استفاده
از تحلیل عاملی مرحله ای ،ورقه زمینشناسی  0/011111باغین ،استان کرمان

16

HN-01120162

بررسی قابلیت روش طیف سنجی بازتابی در نقشهبرداری از کانیهای دگرسانی
گرمابی کانسار طالی چاهنعلی ،جنوب شرق ایران

17

HN-02950344

ردیابی هندسی عناصر تیپورفیک در آثار طالی نیکویه (استان قزوین)

18

HN-01420158

19

HN-02950360

20

HN-02040229

21

HN-02950361

22

HN-02950362

23

HN-01380149

بررسی دگرسانی و روابط پاراژنتیکی کانی ها در معدن چغارت بافق

24

HN-00730313

تشخیص زون¬های دگرسانی هیدروترمال با استفاده از تکنیک¬های دورسنجی
در شمال¬شرق زفره-کمان ماگمایی سنوزوئیک

25

HN-01430081

کانه زایی مس و فیروزه در منطقه شهر بابک ،استان کرمان

26

HN-02950359

تجزیه مایکروپروب در علوم زمین

27

HN-01590256

28

HN-01300126

29

HN-02950363

زمین¬شناسی،سنگ¬شناسی و الگوی تشکیل کانسار مس قیصری ،جنوب دامغان

30

HN-01580101

ارزیابی آلودگی خاک و محصوالت کشاورزی در منطقه معدنی ایرانکوه ،جنوب
غرب اصفهان

31

HN-01980325

تهیه مدل اکتشافی طالی هیدروترمال در پهنه اکتشافی دهسلم ،شرق ایران

32

HN-02260292

اهمیت مدیریت مصرف آب و استفاده از آب های جایگزینی در معدنکاری و تاثیر
آن در بهبود بخشی به اقتصاد معادن

33

HN-02950364

ارائه رویکرد ژئوم تالورژی در معدنکاری نوین براساس مدل سازی خواص فیزیکی و
شیمیایی کانسنگ

کاربرد روشهای غیر¬ خطی درپردازش اطالعات ژئوفیزیکی منطقه دچان(شمال
غرب ایران)
مروری بر کانسار طالی داشکسن ،اپیترمال یا پورفیری؟ رهیافتی نو با شواهد
ریزکاوالکترونی و ایزوتوپی H-O
بهبود رابطه تخمین مقدار زمینه ژئوشیمیایی بر اساس دادههای رسوبات آبراههای
با لحاظ نمودن نرخ هوازدگی سنگها
شناسایی سیگنال های ژئوشیمیایی کانسار پنهان سرب و روی پیتچی (ایرانکوه) به
روش استخراج¬های جزئی
خصوصیات مفهومی و معیارهای اکتشافی سه کانسار طالی ساری گونی ،طالی
زرشوران و مس-طالی دالی در کوهزاد زاگرس

مقایسه نقشه های فازی لجیک مرتبط با کانه سازی سرب و روی با معادن و
رخدادهای کانه سازی در ناحیه معدنی مهاجران استان مرکزی
مطالعه¬ی کانسار مس پورفیری سرچشمه بر اساس ژئوشیمی و ایزوتوپ¬های
پایدار

34

HN-01460087

اکتشاف تلفیقی کانسارهای طالی کوهزائی در منطقه شمال غرب ایران ،منطقه
سقز

35

HN-00640124

کانی شناسی ،دگرسانی و توالی پاراژنزی کانسار مس چغندرسر ،نوار آتشفشانی
عباس آباد ،شمال شرق شاهرود

36

HN-01150049

مطالعات سیاالت درگیر و ایزوتوپ گوگرد در کانسارآهن سرویان ،استان مرکزی0
شواهدی بر منشأ کانسنگ

37

HN-01080198

مطالعه کانی¬شناسی و ژئوشیمی زون¬های دگرسانی منطقه گیلر
(مشکین¬شهر -استان اردبیل)

38

HN-00390019

بررسی کانی¬سازی و دگرسانی¬های گرمابی با نگرشی بر کانه زایی طال در
محدوده¬ معدنی زفره ،شمال شرق اصفهان ،زون ارومیه -دختر

39

HN-01970263

زمینشناسی و کانی سازی در کانسار فلزات پایه (-طال) لک ،جنوب بوئینزهرا

40

HN-02010208

مالحظاتی در باره اکتشاف ذخایر روی و سرب با سنگ میزبان کربناته در ایرانکوه
با معرفی معدن زون  5رومرمر

41

HN-02450195

سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های نیمه عمیق در منطقه قلعه زری

42

HN-00800029

43

HN-01550119

44

HN-02790279

45

HN-02060172

46

HN-00460154

47

HN-00500191

48

HN-02600247

49

HN-02950357

50

HN-00980096

¬سنگ¬شناسی و ژئوشیمی دایک¬های گرانیتوئیدی و مافیکی در منطقه
شکسته-دیوار ،شمال¬غرب بیرجند
کانی شناسی کانسارمس غنی از اسپیکوالریت رنگرز ،شمال ساوه ،شمال غرب
بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه  -دختر.
بررسی ارتباط کانه زایی مس و طال پورفیری در سنگهای نفوذی کمربند
ماگمایی ارومیه -دختر
ژئوشیمی وپترولوژی گرانیتوئید آق درق -شاهدی برماگماتیسم آداکایتی در اواخر
ادیاکارن-اوایل کامبرین
بررسی رخداد کانه¬زایی و کانه¬نگاری در معدن مس چاه فیروزه ،شمال
شهربابک (استان کرمان)
مقایسه توان کانه¬زایی توده¬های گرانیتوئیدی کانسار مس چوران ،با استفاده از
شیمی پالژیوکالز و بیوتیت ،کمربند ماگمایی ارومیه-دختر
کانی شناسی ،تکامل سیال کانسنگ ساز و ویژگی های بافتی در کانسار روی-
سرب کوشک بافق ،ایران مرکزی
توزیع عناصر گروه پالتین در کانی های سولفیدی و آلیاژی فلزات پایه در
کانسارهای کرومیت افیولیت نی ریز
بررسی آب زدایی و گوگرد زدایی آلونیت هفت صندوق از طریق تجزیه حرارتی

زمین شیمی و زمین شناسی اقتصادی سیلیس قیدعلی(شمال ازنا)

51

HN-01680231

52

HN-02220179

53

HN-01670118

54

HN-01200056

55

HN-00480074

56

HN-02550240

57

HN-01990211

58

HN-02240233

59

HN-02540246

60

HN-02640249

61

HN-01400255

62

HN-02730262

63

HN-02800284

64

HN-02390319

نقش کنترل کننده¬های ساختاری برکانه¬زایی در پهنه برشی شمال شهرکرد

65

HN-02910330

تولید غربال مولکولی نانوحفره بمنظور حذف زباله های صنعتی از محیط زیست
بوسیله فراوری شیشه آتشفشانی

66

HN-00960024

های الیوین پترولوژی ،زمین شناسی ایزوتوپی و شیمی کانی الیوین در سنگ
)گابرویی تاریک درّه (جنوب شرق شاهرود

67

HN-00820028

تعیین زون های گسلی براساس مطالعات زمین شناسی ساختاری و ژئورادار در
شمالی سنگان  Cذخیره

بررسی کانی آمفیبول در اسکارن قهرود (کمربند ماگمایی ارومیه – دختر ،شمال
غرب اصفهان)
کاربرد اثر تتراد النتانیدی در بررسی¬های زمین¬شیمیایی 0مثال موردی از ذخیره
کائولن هیزه¬جان ،شمال¬غرب ایران
کاربرد منطقه بندی ژئوشیمیایی قائم در اکتشاف کانسارهای پنهان ،با یک مطالعه
موردی
بررسی کانه زایی سنگ آهن تنگ زاغ،حاجی¬آباد,استان هرمزگان
کانه زایی کرومیت قره داش -زنجان 0شواهدی از بقایای پوسته اقیانوسی
پروتوتتیس در ایران مرکزی
بررسی کنترل¬کننده¬های زمین¬شناسی و ساختاری در کانسار سرب و روی
)حسین آباد (جنوب¬باختر اراک
بررسی میانبارهای سیال و شواهد ایزوتوپ پایدار کربن-اکسیژن در اندیس طالی
چالداغ ،شمال کانسار زرشوران
جدایش آنومالی ژئوشیمیایی از زمینه با استفاده از روش فرکتال عیار -مساحت در
برگه اردستان
کانیشناسی ،دگرسانی و عوامل کنترل کننده کانهزایی در کانسار سرب و روی
)حسنآباد (شمال اصفهان
الگوی تشکیل کانسار باریت-سرب-روی-مس ونکان ،شمال شرق سمنان؛ بر پایه
مطالعات کانی شناسی ،دگرسانی ،ساخت و بافت ماده معدنی
کانی¬شناسی و ژئوشیمی عناصر نادرخاکی فلئوریت در اندیس معدنی یگانلی،
شمال تکاب
مقایسه مطالعات دورسنجی رگه¬ی معدنی مس کوه¬سفید(بختان) با معدن
قلعه¬زری

68

HN-00990076

اکتشاف کانسارهای مس و مولیبدن پورفیری نیسیان به کمک مطالعات بر روی
خطوارههای مستخرج از دادههای ژئوفیزیکی ،سنجش از دور و زمینشناسی

69

HN-01370080

آلودگی خاک محدوده پایین دست معدن متروکه آنتیموان آغ¬دره باال -تکاب،
(شمال باختر ایران) و بررسی توانایی گونه¬های گیاهی موجود در منطقه در
جذب برخی عناصر سمی

