لیست مقاالت سخنرانی دانشجویان
ردیف

کد

عنوان

سخنران

1

44

معرفی انواع تیپ کانیسازي در بخش خاوري معدن سنگان خواف ،استان خراسان رضوي

نازي مظهري

2

90

شیمی پالژیوکالز در کانسارهاي مس پورفیري اقتصادي و نیمه اقتصادي میدوک و سرکوه؛ زون ماگمایی ارومیه دختر

محسن رضایی

3

114

مطالعه جایگاه چینهاي افقهاي کانهزایی روي -سرب -باریت در توالی رسوبی کرتاسه پیشین؛ حوضه جنوب یزد

سجاد مغفوري

4

121

طراحی جایابی گمانههاي اکتشافی با تلفیق سه بعدي الیههاي اطالعاتی

مسلم فاتحی

5

194

اتوماسیون سازي مطالعات زمین شناسی با استفاده از آنالیز تصویر و تشخیص الگو

جواد قیاسی فریز

6

203

استفاده از آناI207:K207+لیز سینگوالریتی جهت ارتقاي مدل ناهنجاريهاي چند-عنصره ژئوشیمیایی :اشاراتی براي
اکتشاف مواد معدنی

محمد پارسا صدر

7

1

میانبارهاي سیال مرتبط با دگرسانی کوارتز-سرسیت-پیریت در منطقه جنوب باختري سرخکوه ،بلوک لوت

احمد حسینخانی

8

34

زمینشناسی ،آلتراسیون ،کانیسازي و ژئوشیمی کانسار مس پورفیري ایجو ،شمال غرب شهربابک

ملیحه گلستانی

9

12

زمین شناسی ،پترولوژي و موقعیت تکتونیکی توده هاي نیمه عمیق سیمرغ ،جنوب غرب نهبندان

رضا برآبادي

10

16

معرفی پتانسیلهاي اقتصادي منطقه اکتشافی نیگنان واقع در شمال غرب بشرویه ،استان خراسان جنوبی

زهرا کریمی سعیدآبادي

11

84

بررسی دگرسانی و کانیسازي در محدوده اکتشافی همچ (جنوبغرب بیرجند)

عباس اعتمادي

12

106

کانیسازي و مطالعات سیاالت درگیر در کانسار شورک ،شرق ایران

مریم جاویدي مقدم

13

80

مروري بر بازار عناصر نادر خاکی :گذشته ،حال و آینده

سید فرهاد موسیکاظمی

14

38

کانی شناسی ،ژئوشیمی و کانهزایی مس در نشانه معدنی گروه( ،ساردوئیه – کرمان)

محمد جاللی خلیل آبادي

15

64

کانی شناسی تبخیري و تکامل شیمیایی تاالب آجی گل ،شمال آق قال ،استان گلستان

جالل بهلکه

16

41

منشاء یابی افق هاي فسفاته بخش میانی سازند پابده در کوه الر ،شهر چرام(استان کهگیلویه و بویراحمد)

محمدصابر صیادي نژاد

17

70

تخمین ذخیره و مدلسازي کانسار فلوئوریت سولکان ،استان زنجان با استفاده از نرم افزار GEMCOM GEMS

محیا منوچهرينیا

18

87

بررسی رفتار زمین شیمیایی اورانیوم در کانسار فسفات کوه سفید ،رامهرمز ،استان خوزستان

زهرا فریدونی

19

74

افقها و رخسارههاي کانسنگی کانسار سرب ،روي (نقره) درهنقره ،با سنگ میزبان آتشفشانی -رسوبی کرتاسه زیرین،
شمالباختر گلپایگان ،پهنه سنندج -سیرجان

محمدجواد فدائی شندي

20

83

جایگاه چینهاي و رخسارههاي کانسنگی کانسار آهن -باریم کهک ،شمالباختر دلیجان ،کمربند فلززایی مالیر-اصفهان

جواد ایزانلو

21

93

بررسی ژئوشیمی و کانی سازي کانسار آهن موئیل جنوب مشگین شهر-استان اردبیل

نقی عالش زاده

22

07

بررسی کانی شناسی و تحلیل دادههاي ژئوشیمیایی در محدوده کانسار چندفلزي آيقلعهسی ،جنوب شرق تکاب

بهنام مهدیخانی

23

13

پرعیارسازي کنسانتره ایلمنیت معدن قره آغاج ارومیه به روش احیا با کربن فعال

رضا نادري ساعتلو

24

14

اکتشاف و پیجویی سنگآهن با استفادهاز دادههاي زمینشناسی و مغناطیس سنجی در جنوب چادرملو

روح اهلل رحیمی صادق

25

32

تعیین تحرک زیست محیطی عناصر خاکی نادر در باطله هاي سرباره ي ذوب مجتمع مس سرچشمه با استفاده از استخراج
گزینشی یک مرحله اي

فاطمه شاه حسینی میمند

26

69

شناسایی نواحی امیدبخش طال در کانسار زرشوران با استفاده از روش آماره U

فرشید کیانی

27

79

زمینشناسی ،ژئوشیمی و منشاء کانسار سلستیت بابامحمد(گچساران) ،استان کهگیلویه و بویر احمد

اردالن طاهرزاده

28

85

مطالعه کانی سازي مگنتیت در کانسار آهن حلب با استفاده از پتروگرافی و ژئوشیمی میانبارهاي سیلیسی

زهرا فریدونی

29

94

بررسی کانی¬شناسی ،ساخت و بافت کانسنگ سولفیدي -کربناتی معدن روي  -سرب انگوران با استفاده از میکروسکوپ
الکترونی روبشی و اسپکتروسکوپی لیزر رامان

حافظ مرنگی

30

102

پتروگرافی ،دگرسانی و پتانسیل اقتصادي سنگهاي آتشفشانی ترشیري منطقه بشگز (شمالغرب سربیشه ،خراسان
جنوبی)

آزاده بهاروندي

31

115

پتانسیلیابی طال به کمک الگوریتم -kنزدیکترین همسایگی پیوسته و ناپیوسته در منطقه اکتشافی سیوجان در استان
خراسان جنوبی

حمید گرانیان

32

122

زمینشناسی ،دگرسانی و کانهزایی آهن در کانسار کوهبابا ،جنوب هشترود ،کمان ماگمایی ارومیه-دختر :تیپ ماگمایی-
هیدروترمال یا  IOCG؟

مجید حافظ دربانی

33

129

کانیشناسی ،ساخت و بافت و ژئوشیمی کانسار بهاریه (شمال شرق کاشمر) :کانهزایی مس و طال رگهاي -برشی با میزبان
آندزیت پورفیري

راضیه رضایی حمید

34

134

ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در کانسار اکسید آهن ±آپاتیت لکه سیاه ،شمال شرق بافق

مهین رستمی

35

137

بهبود شناسایی هاله ژئوشیمیایی طال در شرق سوناجیل هریس بوسیله شبکهعصبی چندالیه با استفاده از الگوریتم خوشه-
بندي Gustafson kessel

محرم جهانگیري

36

156

الگوي کانهزایی کانسار روي – سرب-مس شاهعلیبیگلو با استفاده از مطالعات کانی شناسی ،دگرسانی و ژئوشیمیایی
(جنوب خاور میانه-آذربایجان شرقی)

خدیجه میکائیلی

37

158

ویژگیهاي کانیشناسی و ژئوشیمیایی کانهزایی فلزات پایه -گرانبهاي آغاتاق ،شمال تکاب

ناهید رحمتی

38

177

کانسار باریت -فلزات پایه پشته سمنان :کانهزایی سولفید توده اي آتشفشانزاد نوع کوروکو در کمان ماگمایی البرز

سیده گلشن غفاري

39

179

رخسارههاي کانسنگ و اثرات دگرگونی و دگرشکلی در کانسار روي -سرب رسوبی -بروندمی گل زرد ،شمالشرق الیگودرز،
استان لرستان

هاجر غفلهمرمضی

40

180

تحلیل داده هاي اکتشافی ژئوشیمیایی به روش هاي  EDAو فرکتال در محدوده اکتشافی مس پورفیري هریس

پویا زرگري

41

183

بررسی کریستالوشیمیایی و ترمودینامیکی کلریتهاي زون دگرسانی پتاسیک کانسار مس-مولیبدن پورفیري سونگون،
آذربایجانشرقی ،شمالشرق ایران

لیال محمدي ماهینی

