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 مقاله 
 ردیف 

اعظم انتظاری  

 هرسینی
 1 02 پترولوژی و کانه زایی سنگهای ولکانیکی ناحیه گل چشمه در زون سبزوار،ایران

 2 03 بررسی ژئوشیمیایی اندیس آهن چاه پلنگ در جنوب شرقی انارک اکرم استادحسینی

 3 04 بررسی توزیع عناصر نادر خاکی در اندیس آهن کرفس، استان همدان اکرم استادحسینی

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

 یزد  -غرب تفت
05 4 

 پیام روحبخش
شناسی زون های کانیای و مطالعات صحرایی در های ماهوارهمقایسه پردازش داده

 مس کوه زر، دامغان  -دگرسانی کانسار طال
08 5 

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

 مازندران ( -میانا
09 6 

 حمید گرانیان
 اکتشافی بندی در منطقههای ژئوشیمیایی به روشهای خوشهتعیین نواحی آنومالی

 سیوجان در استان خراسان جنوبی
10 7 

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

 جنوبی
11 8 

زهرا کریمی 

 سعیدآبادی

نگاری درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، های چاهو بررسی IP/RSتفسیر مطالعات 

 خراسان جنوبیغرب بشرویه، استان شمال
15 9 

 سجاد بابازاده
آهن اسکندیان ارومیه، استان آذربایجان -بررسی مغناطیس سنجی ذخیره تیتانیم

 غربی، ایران
17 10 

 11 18 میزان جذب آب کانسار بنتونیتی مومن آباد، شمال شرقی سربیشه، بیرجند  سحر طربی

 سعید رمضان زاده
منگنزآغ بالق، چالدران،  -پتانسیل آهنسنجی شناسی و مغناطیسمطالعات زمین

 استان آذربایجان غربی
19 12 

 سمانه نادرمزرجی
سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی شاه سلطان علی دگرسانی، کانی

 )جنوب غربی بیرجند( 
21 13 

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

 شمال شرق ساوه
24 14 

 15 25 عیارسنجی طال در کانسار طالی پالسری انگوران چای در غرب استان زنجان شیوا مزرعی فراهانی

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

 +ETMو  ASTERای هریس با استفاده از تصاویر ماهواره
27 16 

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

 هریس،استان آذربایجانشرقی،شمالغرب ایران 
28 17 

 18 30 دار عناصر نادر خاکی در ناحیه گالب شهربابک، کرمانشناسایی زون پتانسیل علی رضایی

 کردلرعلی سواری 
های دگرسانی منطقه قباق تپه، غرب میانه، شیمی عناصر اصلی و جزئی پهنهزمین

 شمال غرب ایران
31 19 

 20 33 بررسی مراحل کانی سازی در مرمرهای منیزیوم دار جنوب غرب شهرستان تفت فریماه آیتی

 21 35 آباده، استان فارسشیمی عناصر نادر خاکی کانسار رس نسوز آزادی، شمال غرب زمین لیال اسمعیلی



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

 کرمان(
36 22 

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

 ورزقان، شمال باختر ایران 
37 23 

عارف محمد حسین 

 نیا

ک و های پتاسیفاکتورهای کنترل کننده توزیع و تحرک عناصر در طی توسعه دگرسانی

فیلیک تیپ پورفیری: مطالعه موردی از منطقه کرور، جنوب شرق جیرفت، استان 

 کرمان 
39 24 

محمد صالحی 

 تینونی

طالی چهارگنبد، جنوب باختر کرمان: شواهدی از سنگ  -تعیین تیپ کانسار مس

 نگاری و دگرسانی 
40 25 

 مصطفی کاظمی
 0:011111تعداد در برگه -جدایش جوامع ژئوشیمیایی با استفاده از روش فرکتال عیار

 تخت سلیمان
42 26 

 27 43 ژئوشیمی ذخیره فلدسپار احمدآباد بوکان برای مصرف در صنعت   یمطالعه  میالد کورش کبیر

 28 45 هاگوانوی غار کرفتو و بررسی ارزش اقتصادی آنهای مطالعه نهشته نسیم حقیقت جو

نسیمه کاوه 

 باغبادرانی

-زایی مس با استفاده از شواهد ریزدماسنجی  میانبارهای سیال در ذخیره تنگکانه

 سیرجان -کمربند دگرگونی سنندجگورک دهبید، 
46 29 

واحده جعفری 

 کلکان

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

 از پردازش تصاویر ماهواره ای
48 30 

 31 49 آهن مأمونیه، شمال شرق ساوه -های محدوده معدنی مسالگوهای آماری نمونه وحید حمزه

 حمزهوحید 
ای بارزسازی زون های دگرسانی منطقه مأمونیه با کمک پردازش تصاویر ماهواره

ASTER 
50 32 

 33 52 مطالعات پتروگرافی و ویژگی های بافتی تراورتن های قطور در شمال غرب ایران  فاطمه عاشقی

 34 53 بررسی ویژگی های پتروگرافی زغال سنگ معدن مزینو مرضیه علی مالیی

 شایگان پورسمیرا 
شناختی؛ رهیافتی استر در بارزسازی واحدهای سنگ TIRو  SWIRتحلیل داده های 

 رسوبی -یابی اکتشافی یک پهنه دگرگونیبه پتانسیل
55 35 

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

 مس پورفیری سونگون 
56 36 

 37 57 های ژئوشیمیاییکاربرد روش گرادیان غلظت در تحلیل داده صفریسمانه 

سعیده جدیدی 

 اردکانی

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

 یزد
58 38 

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

 تخت سلیمان 0:011111نمونه رسوبات آبراهه ای برگه 
60 39 

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

 سازی روی در معدن گوجر، استان کرمانکانی
61 40 

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

 گرانیتوئیدی شمال شرق الیگودرز
62 41 

 سلیمی علی
های معدن دره زار با استفاده از روش رگرسیون بردار طبقه بندی نرم دگرسانی

 پشتیبان
63 42 

موسی درویشی 

 زارگز

رق شآباد )جنوبغرب جیمهای آتشفشانی جنوبمطالعه پتروگرافی و دگرسانی سنگ

 قاین(، خراسان جنوبی
65 43 

 44 66  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
67 45 

مریم عرب 

 دوحصاران

شانی های آتشفبررسی پتانسیل اقتصادی سنگمطالعه زمین شناسی، کانی شناسی و 

 منطقه بیژائم، شمال غرب سربیشه)استان خراسان جنوبی(
68 46 

سید مهدی 

 ابراهیمی

های شماره بررسی فرایندهای دیاژنزی سازندهای هیدروکربنی جهرم و آسماری در چاه

 میدان نفتی کوه موند 7و  6
71 47 

رویا محمدی 

 پورتازیان

آباد( در ارتباط با اکتشاف های لردگرم)شرق حاجیشناسی افیولیت ژئوشیمی و سنگ

 کرومیت
73 48 

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

 استر
75 49 

 نیما بهرامی
های شیمیایی ذخایر سیلیسی منطقه قره سعید )جنوب شناسی و ویژگیبررسی زمین

 زنجان(
76 50 

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

 غربی(
77 51 

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

 GISمحیط  در فازی منطق
78 52 

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

Surfer  و روش زمین آماری کریجینگ سه بعدی و مقایسه نتایج 
81 53 

 54 82 سیرجان -شرق الیگودرز، سنندج پتروگرافی و ژئوشیمی متابازیت های جنوب  ندا توکلی

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

 طالی پورفیری دالی با استفاده از شیمی کانی بیوتیت
86 55 

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

 کرمان -منطقه راین 
88 56 

معصومه خانه دار 

 کلویر

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

 شمال شرق سمنان
89 57 

شقایق حاجی 

محمد ابراهیم 

 کتابفروش

 58 91  8های لندست تحلیل دور سنجی منطقه احمد آباد سمنان به کمک داده

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

  شده
92 59 

 60 95 استان لرستان( -ازناتخت)جنوبهای دربرگیرنده کانسار مس درهپتروگرافی سنگ الهام زند

 61 97 هادر متاپلیت و متابازیت بررسی پارامترهای مغناطیسی از گنیس تا گرانیت محبوبه محمّدی

 آزاده میرزائی
ژئوشیمی کانسار فلوریت باقرآباد )جنوبشرق محالت، استان شناسی و مطالعه کانی

 مرکزی(
99 62 

-توران رمضانی آب

 بخش

( در محدوده اکتشافی  IP-RSسازی و تفسیر اطالعات ژئوفیزیکی) مطالعات کانی

 جنوبیآباد، استان خراسانحاتم
100 63 

 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
101 64 

صادق محمدی 

 ارجمند

شیمی تغییرات جرم النتانیدها در پهنه دگرسانی هنگران، جنوب خاور بیرجند، زمین

 شرق ایران
104 65 

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

 کالسیک و زمین آماری 
108 66 



-توران رمضانی آب

 بخش

ن، شرق قائآباد، شمالسازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی مس حاتمشناسی، کانیزمین

 جنوبیاستان خراسان
109 67 

 68 110 بررسی شرایط رخداد ساز و کار پمپاژ لرزه ای  بی تا جاوید فخر

 مروت فریدآزاد
شناسایی انواع آلتراسیون های هیدروترمالی درمنطقه گوگدرق براساس شواهد صحرایی 

 ومیکروسکوپی
111 69 

 احمد حسینخانی
باختری به منظور شناخت دگرسانی در منطقه جنوب +ETMپردازش تصاویر 

 کوه، بلوک لوتسرخ
112 70 

 71 113 دار از پرلیت خامهای آهنشناسی کاربردی با هدف جدایش کانیمطالعات کانی سارا رحمتی

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

 دره )شمال تکاب(آق -زرشوران
116 72 

 مهدیه ترابی
( در بررسی شاخص های مورفوتکتونیکی و GISجغرافیایی ) کاربرد سیستم اطالعات

 پهنه بندی تکتونیک فعال مناطق پیرامون سد شهرچایی ارومیه
117 73 

 مهین ذوالفقاری
رب غسرب پیرقشالق، شمال -روی -شناسی کانسار مسزایی و کانیشناسی، کانهزمین

 زنجان
118 74 

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

 غرب لرستان(
119 75 

 مهدی پوراسماعیلی
شناسی کانسار ذخایر سیلیسی منطقه چشین )جنوب شناسی و کانیمطالعه زمین

 شرقی زنجان(
120 76 

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

 روستای کلو، شهرستان بستان آباد،آذربایجان شرقیمنطقه 
123 77 

 78 124 های معادن گیلسونیت شهرستان گیالنغرب در صنایعبررسی امکان بکارگیری باطله فاطمه کاظمی

 مریم کوچی
ر زولسک، با نگرشی ب شناسی و پتروگرافی سنگهای آتشفشانی منطقهمطالعه زمین

 ایران(شرق -شرق سربیشه )شمالاقتصادی آنها  پتانسیل
125 79 

 سمیه سمیعی
سازی در منطقه اکتشافی های هیدروترمالی به عنوان بخش مهم کانیبررسی برش

 خونیک، جنوب بیرجند
126 80 

 فرهاد عاصمی
را، سزایی فسفات، برش جشنمطالعات صحرایی و پتروگرافی سازند سلطانیه حاوی کانه

 غربی زنجانجنوب
127 81 

 رویا خراسانی
های سنجش از دور جهت شناسایی نواحی آلتراسیونی مرتبط با استفاده از تکنیک

 سازی گرمابی دالی سلفچگانکانی
128 82 

 83 130 مقایسه روش های طبقه بندی پارامتریک و غیرپارامتریک تصاویر ماهواره ای مسلم درویشی

 مسلم درویشی
نتیجه طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با استفاده از روش بررسی تاثیر فیلتر میانه در 

 شبکه عصبی
131 84 

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

 شجاع آباد) جنوب نطنز(
132 85 

 86 135 زنجانشرق کانسار مس دهنه، شمالشناسیزایی و کانیشناسی، کانهزمین معصومه محمدی

 87 136 باختر دندیزایی رخداد معدنی حلب، جنوبشناسی و کانههای زمینویژگی فرخنده توفیقی

 محرم جهانگیری
سوناجیل بوسیله روش فرکتال و مقایسه آن با نتایج  جداسازی آنومالی از زمینه شرق

   Fuzzy c-meansو  k-meansبندی خوشه
138 88 

زاده شیرین شجاعی

 اقدم

-سازی ذخیره معدنی منگنز استاج ) جنوب غرب سبزوار( بر اساس دادهبررسی کانی

 شناسیشناسی، ژئوشیمی و کانیزمین های
140 89 



راضیه سیده 

 حسینی

سازی و ژئوشیمی زیرسطحی منطقه اکتشافی طالپورفیری آلتراسیون، کانی مطالعات

شرق کاشمرشمال تنورجه،  
141 90 

 91 142 غرب زنجان نشین، جنوبمطالعه دگرشکلی مجموعه دگرگونی شاه پورامیدیابوالفضل 

سید محمد اهل 

 سادات
 92 143 های آذرین شرق زرند کرمانمطالعه پترولوژی و ارزیابی پتانسیلهای معدنی سنگ

 امیر نادری
-شناسی، ساخت و بافت ماده معدنی در کانسار منگنز حلب، جنوبشناسی، کانیزمین

 باختر زنجان
145 93 

 سعید قاسم زاده
در  یابی معدنیهای هیدروترمالی با تصاویر استر جهت پتانسیلشناسایی آلتراسیون

 منطقه جبال بارز
146 94 

 95 148 ساز در جنوب شرق اردستانآخرین فعالیتهای ماگمایی همراه با سیاالت کانه نیازهرا اعلمی

معصومه محبوبی 

 نیه
 96 149 تفرش) استان مرکزی( 0:011111ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای باختر برگه  اکتشاف 

 فاطمه نجمی
شمه، چزایی و ژئوشیمی اکتشافی سنگهای آتشفشانی در منطقه گلپترولوژی، کانه

 جنوب نیشابور
151 97 

 98 152 غرب زنجانکانسار سرب و روی اورتاسو، شمال شناسیکانی بافت و و ساخت زایی،کانه آرشام حقیقی

 آرشام حقیقی
غرب ژئوشیمی اکسیدهای اصلی سنگ میزبان کانسار سرب و روی اورتاسو )شمال

 ساختیزنجان(، با نگرشی ویژه به منشأ و موقعیت زمین
153 99 

حسین عبداله زاده 

 بدلبو

جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه در نمونه های رسوبات آبراهه ای با 

 Iمهاباد 0:05111تعداد در ورقه  -استفاده از روش فرکتالی عیار
155 100 

 101 157 های باطله در کانسار پتاس ایلجاق، شمال ماهنشان ها و کانی شناسی کانه کانی مجید سیدانی

 102 159 کندی، غرب زنجانزایی، ساخت و بافت  کانسار کرومیت علمشناسی، کانهزمین پرهام اهرابیان

 103 161 غرب زنجانشناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار آهن میرجان، شمالکانی پروین حاتمی

 آذر قارلقی
شرق شمال –یدی شمال ئهای ساختمانی گرانیتودر معادن سنگ  γدزیمتری  اشعه 

 سیرجان –بروجرد در زون سنندج 
162 104 

 حیدر اصغرزاده اصل 
خوشنامه، در ارتباط با آلتراسیون و آنومالی  -مطالعه رسوبات آبراهه ای منطقه چنار

 های عناصر پلی متال و طال 
163 105 

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

 کورین
165 106 

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

 صحرایی، شمال غرب حسن آباد کورین
166 107 

 سیما محمدی
آرپاچای، شمال  محیطی عنصرهای سنگین سمی در منطقههای زیستبررسی آلودگی

 تکاب
167 108 

 109 168 رضویخراسانشناختی و ژئوشیمیایی در کانسار آهن دلکن، استانمطالعات کانی سعید شعبانی

 ایوب ویسی نیا
-الهای شمشناسی مجموعه پریدوتیتی گرماب،  افیولیتشناسی و سنگمطالعه زمین

 خاور کامیاران
169 110 

 111 170 تخمین عیار با تکنیک شبکه عصبی، مطالعه موردی یک کانسار در شرق ایران حسنیه زارعپورفرد

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

 پاالیشگاه کرمانشاه
171 112 

آرتیمس قاسمی 

 دهنوی
 113 172 تجزیه و تحلیل آماری توزیع عناصر سنگین در خاک محدوده پاالیشگاه نفت کرمانشاه



 نجمه صفوی
 رنگین شرقهای آتشفشانی مجموعه آمیزه بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگ

 حاجی آباد، هرمزگان
173 114 

 محمود ترشیزی
های آتشفشانی غرب فدشک )جنوب غرب سنگبررسی پتروگرافی و دگرسانی 

 خوسف(، شرق ایران
174 115 

 116 175 القایی در چهارگنبد، کرمانویژه و قطبشاکتشاف مس به روش مقاومت سعید نظری

 نیلوفر عباسپور
شرق زایی مس قشالق،  شمالهای میزبان در کانهنگاری سنگشناسی و سنگکانی

 زنجان 
178 117 

 نسرین محمدبیگی
جنوب باختر دندی )استان  شناسی کانسار آهن قواق،شناسی و کانیهای زمینویژگی

 زنجان(
181 118 

 119 182 مس پورفیری سونگونجدایش آنومالی ژئوشیمیایی از زمینه با روش فرکتال؛  مهرداد، دویران

 120 184 خورگیهای مرتبط با چینگیری کانسارسازی المان محدود شکلمدل مهدی بهیاری

 مهدی بهیاری
های فعال بر کیفیت سنگ استخراجی از معادن با استفاده از بررسی تاثیر ناپایداری

 سامانه اطالعات جغرافیایی
185 121 

 122 187 کانسار باریت فرسش، جنوب شرق الیگودرز)استان لرستان(بررسی ژنز  مهدی هاشمی

 123 188 مطالعه تیپ ذخایر مس جنوب ازنا، استان لرستان مهدی هاشمی

 124 189 شواهد دگرشکلی شکل پذیر در گرانیتوئیدهای میلونیتی شمال شهرکرد افسانه بدر

امیر محبعلی 

 قوشچی

 0:011111روستای مردانقم واقع در شیت بررسی زمین شناسی اقتصادی محدوده 

 ورزقان
190 125 

مطالعه زمین شناسی و تکتونیک منطقه قره داش زنجان در رابطه با کانه زایی  نوید مالمیر

 کرومیت
191 126 

 127 192 سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی محدوده اکتشافی فیروزه نیشابور علیرضا غیاثوند

 قهرمان سهرابی
-های کوارتزی مس، مولیبدن و طالدار در مرکز باتولیت قرهمطالعه سیاالت درگیر رگه

 داغ، شمال غرب ایران 
195 128 

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

 شمال شرق ایران
196 129 

 130 197 ترمال ساریگونی، شمال غربی ایرانمطالعه نهشت طالی اپی  فاطمه فیاض خو

 131 198 اصفهان-بررسی پتانسیل سرب و روی و نقره در زون متالوژنی مالیر فاطمه فیاض خو

 توحید یوسفی
به منظور  Landsat-8و  ASTERای شناسی و تصاویر ماهوارههای زمینتلفیق داده

 های دگرسانی گرمابی در کانسار طالی زرشوران تفکیک واحدهای سنگی و پهنه
199 132 

 133 200 زایی سرب شخاب، باختر دامغانشناسی، ساخت و بافت کانهشناسی، کانیزمین رحیمه نفیسی

 حیدر اصغرزاده اصل 
زایی و پتروژنز کانسار مس جارو )جنوب خاور اشتهارد(: کمربند شناسی، کانهزمین

 بوئین زهرا-مردآبادتکتونوماگمایی 
201 134 

الهه منصوری 

 گندمانی
 135 202 های فیروزه در معدن نیشابورکننده ویژگیزایی و فاکتورهای کنترلکانه

 136 214 مینرالوگرافی ذخیره آهن بصری، مهاباد، آذربایجان غربی، ایران  پریسا عابدپور

 سحر سرگزی
آباد با شرق عباسدر شمال 0:05111مقیاس  ها باشناسایی و تهیه نقشه انواع دگرسانی

 شرق ایران.استفاده از مطالعات دورسنجی و صحرایی، جنوب
215 137 

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

 شرق ایران.آباد، جنوبشرق عباسصحرایی در شمال
216 138 



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

 زاهدان، جنوب شرق ایران  غربمطالعات صحرایی، جنوب
217 139 

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

 زاهدان، جنوب شرق ایران غربجنوب،  8ای لندستپردازش تصاویر ماهواره
218 140 

آسیه سربوزی 

 حسین آبادی

شناسایی اکسید های آهن با استفاده از مطالعات دور سنجی و صحرایی در کانسار بغل 

 بید، شرق سنگان
219 141 

 پوریا گراوندی
های کلیدی جهت بهبود این روی توسعه صنعت فوالد و ارائه نقشچالشهای پیش

 در آیندهصنعت 
220 142 

 ساسان ملکی
 سرخهای مختلف مگنتیت، محدوده خاکبررسی عناصر جزئی و تغییرات آنها در نسل

 یزد
221 143 

 144 222 بررسی ایزوتوپهای سرب و مقایسه آنها با مقادیر ناحیه ای، محدوده اسکارن، غرب یزد ساسان ملکی

 زهره حسین زاده
آماره انفصال جهت آشکار سازی آنومالی های ژئو بکارگیری هندسه فرکتال بروی 

 شیمیایی کانسار مس کوه پنج
223 145 

 146 224 های اکتشافی گاز در حوضه فارسمشکالت طراحی چاه مهدی نجفی

 147 225 های آنالیز مودالخاستگاه سازند بایندور در برش چپقلو، با استفاده از داده نجمه اعتمادسعید

-سید فرهاد موسی

 کاظمی
 148 22 ایای استوانهسازی فرآیند تولید نرمه در آسیای گلولهمدل

 عباس اعتمادی
 هایاندیس تشخیص جهت کوارتز رگه مختلف هاینسل پاراژنزی مطالعات

 جیان مس کانسار: موردی مطالعه بوانات، منطقه در باربی از دارپتانسیل
222 149 

 150 222 ( مرکزی ایران)  انارک غرب در آتشفشانی میزبان با مسکات مس کانسار ژنز مهناز امانی

 علی دکتر 

 ابوالفتح حاج
 151 228 صنعتی ف برخی عناصر فلزی سنگین از پسابهای طبیعی جهت حذاستفاده از زئولیت

 152 59 کانی شناسی اسکارنهای آهن دار جنوب غرب کاشان با تاکید بر ژئوشیمی گارنت دکتر فریماه آیتی

 امید سلمانی نوری
پیش بینی کارایی جدایش مس و اندیس انتخابی مس از مولیبدن در فلوتاسیون مس با استفاده 

 از شبکه عصبی مصنوعی
133 351 

 


