مقاالت سخنرانی اعضای هیات علمی
ردیف

کد

عنوان

1

103

بررسی کانیشناسی و زمین شیمی سنگهای سازنده ظروف هرکاره

2

96

اولین گزارش کانه زائی آناتاز در شیست های میزبان کانسار سرب و روی انگوران

3

204

روش های کنترل کیفیت تجزیه نمو نه ها ی ژئوشیمیائی

4

205

توزیع غیرخطی سیلیس ،معیار جدیدی برای تشخیص رویداد کانه زایی طال در منطقه رامند قزوین

5

206

6

211

متالوژنی ذخایر کروم در اولترامافیک های افیولیت های خوی

7

207

نقش پرندگان بدون سرنشین در پروژه های اکتشافی تفصیلی

8

26

9

147

10

72

11

208

12

209

13

210

خصوصیات زمین شیمیایی و کانی شناسی ریزگردهای با منشا خارجی و داخلی جنوب غرب ایران

14

212

میکروترمومتری میانبارهای سیال در کانسار کاسوا ،شمال شرق تفرش

15

213

16

139

17

154

شرایط محیطی افقهای فسفاته سازند سلطانیه (جنوبغرب زنجان)

18

160

کانهزایی آهن پالسری در منطقه زرنان ،شرق زنجان

19

105

20

150

گسلش فرآیندی پویا در تکوین نهشته های سولفیدی و ناسولفیدی کانسار انگوران

21

29

پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی شیطور درشرق بافق وارتباط آنها با کانه زایی آهن

اهمیت آشنائی با روش ها و ابزارهای نوین در اکتشاف ذخائر معدنی و معرفی یک ابزار نسبتا جدید
اکتشافی

سخنران
دکتر علی اکبر
حسن نژاد
دکتر امیر مرتضی
عظیم زاده
دکتر محمد شیوا
دکتر سید رضا
مهرنیا
دکتر هاشم باقری
دکتر علی امامعلی
پور
دکتر حجت اهلل
رنجبر

بررسی زمینشناسی ،کانیسازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی کودکان ،جنوب بیرجند ،استان خراسان

دکتر صدیقه

جنوبی

زیرجانی زاده

شاهدی از وجود سیاالت هیدروترمالی متفاوت برای کانیسازی مس-نقره در منطقه هندوآباد،

دانشگاه
دانشگاه دامغان
دانشگاه زنجان
دانشگاه بیرجند
پیام نور قزوین
دانشگاه اصفهان
دانشگاه ارومیه
دانشگاه کرمان
دانشگاه گناباد

دکتر زهرا اعلمی نیا

دانشگاه اصفهان

دکتر مهراج آقازاده

دانشگاه پیام نور

خصوصیات لیتوژئوشیمیایی و تحوالت ماگمایی مرتبط با کانیسازی در ذخایر سولفید تودهای

دکتر ابراهیم طالع

دانشگاه بوعلی سینا

آتشفشانزاد :مطالعه موردی نشانههای معدنی شمال کبودان (کمپلکس تکنار

فاضل

همدان

مطالعه کانهزایی آهن در گنبدهای نمکی پل و هرمز با استفاده از دادههای سنگشناسی ،ژئوشیمیایی

دکتر محمدعلی

و ایزوتوپی

رجب زاده

شمالشرق اصفهان
منشاء توده های میزبان کانسارهای مس پورفیری ایران :بر اساس نسبت های ایزوتوپی هافنیوم در
زیرکن

بررسی پرتوزایی ناشی از U

832

Th ،

838

04

 K،و

888

 Rnدر معدن فیروزه نیشابور و اثرات زیست

محیطی آن
پتروگرافی ،ژئوشیمی ومحیط تکتونیکی سنگ های آتشفشانی ائوسن شرف آباد (شمال غرب ورزقان،
آذربایجان شرقی)

ارزیابی اکتشافات ژئوفیزیکی انجام شده در کانسار سرب و روی رباط خمین با استفاده از داده های
عیارسنجی عملیات حفاری

دانشگاه شیراز

دکتر علیرضا

دانشگاه شهید

زراسوندی

چمران اهواز

دکتر نادر تقی پور

دانشگاه دامغان

دکتر علیرضا

دانشگاه پیام نور

مظلومی بجستانی

مشهد

دکتر مروت فریدآزاد

دانشگاه صنعتی
سهند

دکتر افشین زهدی

دانشگاه زنجان

دکتر محمد ابراهیمی

دانشگاه زنجان

دکتر رضا احمدی

دانشگاه صنعتی
اراک

دکتر رامین محمدی

زنجان شرکت توسعه

نیائی

معادن روی ایران

دکتر عزت اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی

زاده

واحد بافق

22

411

Geochemistry of trace elements in peridotites from Neyriz, Faryab, and
Sabzevar ophiolites, Iran; implications to source conditions

دکتر زهره موسوی
نسب

دانشگاه آزاد
اسالمی

22

107

زمین شناسی ،پتروگرافی و اكتشافات ژئوشیمیایی مس در سنگ هاي ولكانیكی مجموعه افیولیتی
نورآباد (شمال غرب لرستان)

امین پناهی

دانشگاه آزاد
اسالمی

