
 برنامه ارائه پوسترها

  53- 52096ساعت  72/60/5931شنبه  

 ردیف عنوان مقاله  ارائه دهنده

 حسینعلی مختارپور
 -اشکال مختلف کانی سازی اسمیت زونیت در سازند الیکا ، البرز مرکزی ) معدن پاچی میانا

 مازندران (

1 

 سیران یوسفی 
های زمین شناسی و میانبارهای سیال، شمال شرق مطالعه ژنزکانسار مس زرندیه بر پایه یافته

 ساوه

2 

 3 عیارسنجی طال در کانسار طالی پالسری انگوران چای در غرب استان زنجان شیوا مزرعی فراهانی

 4 شیمی عناصر نادر خاکی کانسار رس نسوز آزادی، شمال غرب آباده، استان فارسزمین لیال اسمعیلی

 نسیمه کاوه باغبادرانی
گورک زایی مس با استفاده از شواهد ریزدماسنجی  میانبارهای سیال در ذخیره تنگکانه

 سیرجان -دهبید، کمربند دگرگونی سنندج

5 

 واحده جعفری کلکان
)شرق کاشان(، با استفاده از  بارز سازی گسل ها و هاله های دگرسانی محدوده کوه یخاب

 پردازش تصاویر ماهواره ای

6 

 7 آهن مأمونیه، شمال شرق ساوه -های محدوده معدنی مسآماری نمونه الگوهای وحید حمزه

 ASTER 8ای بارزسازی زون های دگرسانی منطقه مأمونیه با کمک پردازش تصاویر ماهواره وحید حمزه

 9 بررسی ویژگی های پتروگرافی زغال سنگ معدن مزینو مرضیه علی مالیی

 سمیرا شایگان پور
شناختی؛ رهیافتی به استر در بارزسازی واحدهای سنگ TIRو  SWIRتحلیل داده های 

 رسوبی -یابی اکتشافی یک پهنه دگرگونیپتانسیل

11 

 سمانه صفری
تلفیق روش سینگیوالریتی و زونالیته برای تفکیک آنومالی پنهان ژئوشیمیایی معدن مس 

 پورفیری سونگون 

11 

 12 های ژئوشیمیاییدادهکاربرد روش گرادیان غلظت در تحلیل  سمانه صفری

سعیده جدیدی 

 اردکانی
 ( در اسکارن کوه دُر ، کوهستان شیر کوه ، یزدadulariaنخستین گزارش از رخداد آدولر )

13 

 مرضیه عابدپور
روش حوضه آبریز نمونه  به شده پردازش و خام های داده تفسیر از حاصل نتایج مقایسه

 سلیمانتخت  10111111رسوبات آبراهه ای برگه 

14 

 علی قربانی
-جهت شناسایی دگرسانیهای مرتبط با کانی Sentinel-2Aو  GeoEyeهای پردازش داده

 سازی روی در معدن گوجر، استان کرمان

15 

 16 های معدن دره زار با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبانطبقه بندی نرم دگرسانی امیر سلیمی

 موسی درویشی زارگز
(، شرق قاینآباد )جنوبغرب جیمهای آتشفشانی جنوبپتروگرافی و دگرسانی سنگمطالعه 

 خراسان جنوبی

17 

 مریم عرب دوحصاران
نطقه های آتشفشانی ممطالعه زمین شناسی، کانی شناسی و بررسی پتانسیل اقتصادی سنگ

 بیژائم، شمال غرب سربیشه)استان خراسان جنوبی(

18 

 رویا محمدی پورتازیان
آباد( در ارتباط با اکتشاف های لردگرم)شرق حاجیشیمی و سنگ شناسی افیولیتژئو

 کرومیت

19 



 حمید رضا مرادیان
 نطقم از استفاده با تالش میسه چولی منطقه در کانسار مس معدنی پتانسیل نقشه تهیه

 GISمحیط  در فازی

21 

 21 سیرجان -الیگودرز، سنندج شرق پتروگرافی و ژئوشیمی متابازیت های جنوب  ندا توکلی

 فروغ سرورزاده
ویژه و قطبش القایی منطقه های مقاومتسازی دادهاکتشاف کانسار مس با استفاده از مدل

 کرمان -راین 

22 

معصومه خانه دار 

 کلویر

شمال  تشخیص زون های دگرسانی گرمابی گردنه آهوان، جهت +ETMهای کاربرد داده

 شرق سمنان

23 

حاجی محمد شقایق 

 ابراهیم کتابفروش
  8های لندست تحلیل دور سنجی منطقه احمد آباد سمنان به کمک داده

24 

 25  آنالیز طیفی تصاویر ماهواره ای  منطقه بافت جهت بررسی مناطق کانی زایی و دگرسان شده زهرا جاللی

 26 استان لرستان( -ازناتخت)جنوبهای دربرگیرنده کانسار مس درهپتروگرافی سنگ الهام زند

 27 هادر متاپلیت و متابازیت بررسی پارامترهای مغناطیسی از گنیس تا گرانیت محبوبه محمّدی

 فرداد مقصودی مود
ای جهت شناسایی مناطق های ژئوفیزیک هوابرد با تصاویر ماهوارهمقایسه عملکرد داده

 پنج، استان کرمان کوه -زایی مس پورفیری در زون دهجمستعد کانی

28 

 مریم کوچی
 سیلزولسک، با نگرشی بر پتان شناسی و پتروگرافی سنگهای آتشفشانی منطقهمطالعه زمین

 ایران(شرق -سربیشه  شرقاقتصادی آنها )شمال

29 

 رویا خراسانی
ازی سهای سنجش از دور جهت شناسایی نواحی آلتراسیونی مرتبط با کانیاستفاده از تکنیک

 گرمابی دالی سلفچگان

31 

 فاطمه سهیل 
در شرق شجاع  ASTERهای سنجنده های گرمابی با استفاده از دادهشناسایی دگرسانی

 آباد) جنوب نطنز(

31 

محمد اهل سید 

 سادات
 های آذرین شرق زرند کرمانمطالعه پترولوژی و ارزیابی پتانسیلهای معدنی سنگ

32 

 33 تهیه نقشه های دگرسانی با مطالعات دورسنجی و صحرایی، شمال غرب حسن آباد کورین ساجده بلوچزهی

 ساجده بلوچزهی
دورسنجی و صحرایی، شناسی و ساختاری با استفاده از مطالعات تفکیک واحدهای زمین

 شمال غرب حسن آباد کورین

34 

 35 تخمین عیار با تکنیک شبکه عصبی، مطالعه موردی یک کانسار در شرق ایران حسنیه زارعپورفرد

 رامین ساریخانی
استفاده از شاخص های آلودگی در ارزیابی آلودگی ناشی از فلزات سنگین محدوده پاالیشگاه 

 کرمانشاه

36 

 آرتیمس قاسمی

 دهنوی
 تجزیه و تحلیل آماری توزیع عناصر سنگین در خاک محدوده پاالیشگاه نفت کرمانشاه

37 

 نجمه صفوی
های آتشفشانی مجموعه آمیزه رنگین شرق حاجی آباد، بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگ

 هرمزگان

38 

 محمود ترشیزی
)جنوب غرب خوسف(، شرق های آتشفشانی غرب فدشک سنگبررسی پتروگرافی و دگرسانی 

 ایران

39 

 41 القایی در چهارگنبد، کرمانویژه و قطبشاکتشاف مس به روش مقاومت سعید نظری



 41 جدایش آنومالی ژئوشیمیایی از زمینه با روش فرکتال؛ مس پورفیری سونگون مهرداد، دویران

 رضا احمدی
و  Surferارزیابی ذخیره کانسار مس دره زرشک یزد به روش هندسی با استفاده از نرم افزار 

 روش زمین آماری کریجینگ سه بعدی و مقایسه نتایج 

42 

 بهنوش امیری
طراحی شبکه اکتشاف تفصیلی کانسار سرب و روی رباط خمین با استفاده از روشهای 

 کالسیک و زمین آماری 

43 

 سارا گردیده
ن، اسفرای-سنگ شناسی و ژئوشیمی گنبد های آداکیتی پر سیلیس نوار ماگمائی قوچان

 شمال شرق ایران

44 

 سحر سرگزی
آباد با شرق عباسدر شمال 1025111ها با مقیاس شناسایی و تهیه نقشه انواع دگرسانی

 شرق ایران.استفاده از مطالعات دورسنجی و صحرایی، جنوب

45 

 سحر سرگزی
واحدهای زمین شناسی و ساختاری با استفاده از مطالعات دورسنجی و صحرایی در  شناسایی

 شرق ایران.آباد، جنوبشرق عباسشمال

46 

 مرتضی عباسی
ای سنجنده استر و برداری مناطق دگرسانی با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهنقشه

 زاهدان، جنوب شرق ایران  غربمطالعات صحرایی، جنوب

47 

 مرتضی عباسی
های مختلف پردازش های تکتونیکی، با استفاده از روشو خطواره های دگرسانیمطالعه پهنه

 زاهدان، جنوب شرق ایران غرب، جنوب 8ای لندستتصاویر ماهواره

48 

آسیه سربوزی حسین 

 آبادی

د، بغل بیشناسایی اکسید های آهن با استفاده از مطالعات دور سنجی و صحرایی در کانسار 

 شرق سنگان

49 

 51 ژنز کانسار مس مسکات با میزبان آتشفشانی در غرب انارک ) ایران مرکزی ( مهناز امانی

 51 ساز در جنوب شرق اردستانآخرین فعالیتهای ماگمایی همراه با سیاالت کانه نیازهرا اعلمی

 

 

  57096- 55ساعت  72/60/5931یکشنبه  

  مقالهعنوان   ارائه دهنده

 1 پترولوژی و کانه زایی سنگهای ولکانیکی ناحیه گل چشمه در زون سبزوار،ایران اعظم انتظاری هرسینی 

 2 بررسی ژئوشیمیایی اندیس آهن چاه پلنگ در جنوب شرقی انارک اکرم استادحسینی

 3 بررسی توزیع عناصر نادر خاکی در اندیس آهن کرفس، استان همدان اکرم استادحسینی

 امیر تقوی
بر تشکیل کانسارها در غرب  8برسی نقش دانسیته خطواره ها با استفاده از تصاویر لندست

 یزد  -تفت

4 

 پیام روحبخش
شناسی زون های دگرسانی ای و مطالعات صحرایی در کانیهای ماهوارهمقایسه پردازش داده

 مس کوه زر، دامغان  -کانسار طال

5 

 6 های کائولینیزه منطقه تقی آباد، جنوب شرق خسوف، استان خراسان جنوبیشیمی پهنهژئو رضا الیاسی

 زهرا کریمی سعیدآبادی
-نگاری درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمالهای چاهو بررسی IP/RSتفسیر مطالعات 

 غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی

7 



 سجاد بابازاده
ن ارومیه، استان آذربایجان غربی، آهن اسکندیا-بررسی مغناطیس سنجی ذخیره تیتانیم

 ایران

8 

 9 میزان جذب آب کانسار بنتونیتی مومن آباد، شمال شرقی سربیشه، بیرجند  سحر طربی

 سعید رمضان زاده
منگنزآغ بالق، چالدران، استان  -سنجی پتانسیل آهنشناسی و مغناطیسمطالعات زمین

 آذربایجان غربی

11 

 سمانه نادرمزرجی
سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی شاه سلطان علی )جنوب کانیدگرسانی، 

 غربی بیرجند( 

11 

 عادل افخمی نهند
دگرسانی در سیستم پورفیری مس و فلزات همراه منطقه اسبخوان  آشکارسازی زونهای

 +ETMو  ASTERای هریس با استفاده از تصاویر ماهواره

12 

 عادل افخمی نهند
سازی،دگرسانی،ژئوشیمی و ژنز فلزات پایه و گرانبها در منطقه اسبخوان بررسی کانی

 هریس،استان آذربایجانشرقی،شمالغرب ایران 

13 

 14 دار عناصر نادر خاکی در ناحیه گالب شهربابک، کرمانشناسایی زون پتانسیل علی رضایی

 علی سواری کردلر
قه قباق تپه، غرب میانه، شمال های دگرسانی منطشیمی عناصر اصلی و جزئی پهنهزمین

 غرب ایران

15 

 16 بررسی مراحل کانی سازی در مرمرهای منیزیوم دار جنوب غرب شهرستان تفت فریماه آیتی

 17 کانی شناسی اسکارنهای آهن دار جنوب غرب کاشان با تاکید بر ژئوشیمی گارنت  فریماه آیتی

 مجید عبادیان
در پهنه دگرسانی جوزم )جنوب شهر بابک،  استان  شیمیایی النتانیدهاسیماهای زمین

 کرمان(

18 

 افسانه شاهی
شمال خاور ورزقان،  های دگرسانی در منطقه آرپالیق،شیمی عناصر  نادر خاکی پهنهزمین

 شمال باختر ایران 

19 

 محمد حسین عارف نیا
های پتاسیک و فاکتورهای کنترل کننده توزیع و تحرک عناصر در طی توسعه دگرسانی

 فیلیک تیپ پورفیری0 مطالعه موردی از منطقه کرور، جنوب شرق جیرفت، استان کرمان 

21 

 محمد صالحی تینونی
طالی چهارگنبد، جنوب باختر کرمان0 شواهدی از سنگ نگاری و  -تعیین تیپ کانسار مس

 دگرسانی 

21 

 مصطفی کاظمی
تخت  10111111تعداد در برگه -فرکتال عیارجدایش جوامع ژئوشیمیایی با استفاده از روش 

 سلیمان

22 

 23 ژئوشیمی ذخیره فلدسپار احمدآباد بوکان برای مصرف در صنعت   یمطالعه  میالد کورش کبیر

 24 بررسی ژئوشیمی عناصر نادر خاکی ذخیره فلدسپار احمدآباد بوکان )استان آذربایجان غربی( میالد کورش کبیر

 25 مطالعات پتروگرافی و ویژگی های بافتی تراورتن های قطور در شمال غرب ایران  فاطمه عاشقی

 لیال ملکی
بررسی های صحرایی، میکروسکوپی و ژئوشیمی آنکالوهای مافیک موجود در توده 

 گرانیتوئیدی شمال شرق الیگودرز

26 

 27  بررسی مقدماتی لیچینگ کانسنگ مس پورفیری مسجدداغی جلفا   سمانه خیری

 فرشاد دارابی گلستان
های روش هندسه فراکتالی در نهشته سازی بر اساس شاخصبررسی میزان شدت کانی

 متالیک گلوجه، زنجانپلی

28 



 سید مهدی ابراهیمی
و  6های شماره بررسی فرایندهای دیاژنزی سازندهای هیدروکربنی جهرم و آسماری در چاه

 میدان نفتی کوه موند 7

29 

 31 و تصاویر استر XRDبررسی دگرسانی ها موجود در منطقه قره آغاج با استفاده از آنالیز  سیاهی هادی

 هادی محمدی
بررسی خصوصیات کانی شناسی و نحوه تشکیل کانی کریزوکوال )شبه فیروزه( در منطقه 

 روستای کلو، شهرستان بستان آباد،آذربایجان شرقی

31 

 32 هاگوانوی غار کرفتو و بررسی ارزش اقتصادی آنهای مطالعه نهشته نسیم حقیقت جو

 مدینه ساعد
طالی  –تعیین خصوصیات های فیزیکی و شیمیایی زون دگرسانی پتاسیک در کانسار مس 

 پورفیری دالی با استفاده از شیمی کانی بیوتیت

33 

 34 (محالت، استان مرکزیشناسی و ژئوشیمی کانسار فلوریت باقرآباد )جنوبشرق مطالعه کانی آزاده میرزائی

 بخشتوران رمضانی آب
آباد، ( در محدوده اکتشافی حاتم IP-RSسازی و تفسیر اطالعات ژئوفیزیکی) مطالعات کانی

 جنوبیاستان خراسان

35 

 صادق محمدی ارجمند
شیمی تغییرات جرم النتانیدها در پهنه دگرسانی هنگران، جنوب خاور بیرجند، شرق زمین

 ایران

36 

 بخشتوران رمضانی آب
ان شرق قائن، استآباد، شمالسازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی مس حاتمشناسی، کانیزمین

 جنوبیخراسان

37 

 38 بررسی شرایط رخداد ساز و کار پمپاژ لرزه ای  بی تا جاوید فخر

 احمد حسینخانی
کوه، باختری سرخبه منظور شناخت دگرسانی در منطقه جنوب +ETMپردازش تصاویر 

 بلوک لوت

39 

 41 دار از پرلیت خامهای آهنشناسی کاربردی با هدف جدایش کانیمطالعات کانی سارا رحمتی

 سیده پریسا موسوی
 -انباشتگی در منطقه زرشورانبا استفاده از شاخص زمین ایارزیابی آلودگی رسوبات آبراهه

 دره )شمال تکاب(آق

41 

 مهدیه ترابی
( در بررسی شاخص های مورفوتکتونیکی و پهنه GISکاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی )

 بندی تکتونیک فعال مناطق پیرامون سد شهرچایی ارومیه

42 

 امین پناهی
بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های ولکانیکی مجموعه  افیولیتی نورآباد )شمال غرب 

 لرستان(

43 

 حمید گرانیان
بندی در منطقه اکتشافی سیوجان های ژئوشیمیایی به روشهای خوشهتعیین نواحی آنومالی

 در استان خراسان جنوبی
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