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7
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  *    )شمال شرق اصفهان(بررسی تشکیل و کاربرد باریت بعنوان گل حفاري، در شمال شرق روستاي بادرود   93
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    *  بررسی ژنز معدن سنگ آهن تنگ زاغ واقع در بندرعباس  106

  *    با استفاده از سیگنال تحلیلی و اولیر دیکانولوشن مکانی تخمین عمق و محدوده کانسار آهن  107

  *    )شهرك، شرق تکاب(3-مطالعه کانی شناسی و مینرالوگرافی معدن آهن سراب  108

    *  )شهرك، شرق تکاب(3- مطالعه آلتراسیون و ارتباط آن با کانه زایی آهن در معدن سراب  109
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    *  شناسی هاي سیلیسی شمال شرق شهرکرد با استفاده از مطالعات کانی در رگه زایی مس و آهنکانهبررسی   111

    *  شناسی و ژئوشیمیایی کانسار فلوئوریت دامغانبررسی کانی  112

  *    زون تالش- اولترابازیک منطقه شاندرمن بررسی توان کانی سازي کرومیت در توده هاي   113

    *  میکرونیزه در صنعت کاغذ) لوماشل(بررسی کاربرد صدف آهکی   114

115  
اي به منظور تعیین وارگی با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهي ضریب خطو محاسبه) هاي گسل و درزهسیستم(هاي تکتونیکی شناسایی شکستگی

  بصیران، خراسان جنوبی 1:100000ي برگه معدنی در محدودهنواحی پرپتانسیل 
  *  

    *  خوسف، خراسان جنوبی 1:100000اي در برگه سازي با بکارگیري تحلیل فاکتوري مرحلههاي چند عنصري کانیشناسایی بهترین معرف  116

    *  شرق ایران -گزیککانی شناسی و پتانسیل اقتصادي لیستونیت هاي مجموعه افیولیتی راتوك، جنوب   117

  *    )شرق ایران(اولترامافیک در مجموعه افیولیتی راتوك  - پتروگرافی و ژئوشیمی واحدهاي مافیک  118



10

  *  با نگرشی بر پرلیت زایی) غرب خوسف، استان خراسان جنوبی(سه چنگی  -پتروگرافی سنگ هاي آتشفشانی ترشیري  منطقه خور  119
  *    )شمال شرق بیرجند، شرق ایران(هاي دگرسانی آن با نگرشی بر پدیده)قهستان(هاي آتشفشانی خوان ژئوشیمی سنگپتروگرافی و  120

  *    ، شرق ایران)غرب خوسفشمال(ي کالته قصاب هاي آتشفشانی ناحیهپتروگرافی و ژئوشیمی سنگ  121

  *  )ایرانشرق (بررسی پتانسیل اقتصادي مگنتیت در الیوین بازالت هاي جنوب گزیک  122

  *    )شرق ایران(پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ هاي آتشفشانی پلیوکواترنري در مجموعه افیولیتی راتوك  123

  *  ، استان خراسان جنوبی)شمال غرب خوسف(گرونکجنوبسنگ هاي آتشفشانی پترولوژي  124

    *  )شمال درح، جنوب گزیک(اسکارن منطقه شمال کالته شب سنگ شناسی و کانی شناسی توده هاي نفوذي و نیمه نفوذي مرتبط با   125

  *    )غرب بیرجندجنوب(پترولوژي گنبدهاي آتشفشانی آداکیتی ترشیري منطقه گارجگان  126

  *    )جنوب غرب بیرجند(پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی سنگ هاي آتشفشانی شمال غرب دهمیر   127

  *    ، خراسان جنوبی) غرب خوسف(ژئوشیمی سنگ ها ي آذرین ترشیري شوراب مطالعه زمین شناسی ،دگرسانی و   128

    *  تخمین و ارزیابی ذخیره آهن پالسري بزمان، استان سیستان و بلوچستان  129

  *    Durovو  Piperگلستان با استفاده از شاخص هاي کیفیت آب و نمودارهاي ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در حوزه شمال شرقی استان  130

  *    کاربرد سنجش از دور در شناسایی و تفکیک واحدهاي سنگی، ساختاري و مناطق دگرسانی در جنوب غربی بوئین زهرا  131

  *    بررسی امکان کانی سازي تنگستن در ارتباط با گرانیتوئیدها با استفاده از شاخص هاي ژئوشیمیایی به همراه دو مثال موردي  132
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    *  هاي زیستی محیطی سد باطله معدن فسفات اسفورديپاالیی براي مقابله با آلودگیگیاهاستفاده از تکنیک   133

  *    شده بوسیله زهاب اسیدي معدنهاي آلودهمروري بر کاربرد روش توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی در شناسایی محدوده  134

  *    غربیزمین شناسی و ذخیره کانسار تیتانیوم  قره آغاج، آذربایجان  135

  *    در اکتشاف مواد معدنی) GIS(کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی   136

  *    کنترل میزان عناصر سمی در آب آشامیدنی به کمک جذب اتمی  137

  *    بال کلیزمین شناسی، کانی شناسی و تعیین ساختار بلوري   138
  *    ایران، جنوب شرق XRDکانی شناسی بنتونیت هاي دشت سمسور به وسیله   139

    *  مروري بر انواع کانسارها و اندیس هاي معدنی استان سیستان و بلوچستان  140

  *    منطقه ماهور، بلوك لوت، شرق ایران مرکزيسنگ شناسی و ترکیب شیمیایی سنگ هاي آذرین   141

  *    فلزي ماهور، شرق بلوك لوت، ایران مرکزيمطالعات کانی شناسی و  بررسی شرایط تشکیل کانی هاي سولفیدي درونزاد در کانسار چند   142

    *  بررسی محیط فیزیکو شیمیایی برونزاد در کانسار چند فلزي ماهور با استفاده از ویژگی هاي شیمیایی کانی ها، شرق بلوك لوت، ایران مرکزي  143

  *    گالب در شرق سربیشه، خراسان جنوبی هاي کانه زایی کانسارکرومیتویژگی  144
  *    گالب، شرق سربیشه، خراسان جنوبی هاي کرومیت درکانسارکرومیتژئوشیمیایی عدسی بررسی  145
  *    ورزقان، شمال غرب ایران 1:50000در برگه اياکتشاف ژئوشیمیایی به روش رسوب آبراهه  146
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  *    هاي موجود در منطقه زاهدانبررسی پتروفابریک دسته دایک  147

  *    اقتصادي کمپلکس دگرگونی ده سلم کانی سازي و پتانسیل  148
  *    بررسی کانه زایی در کانسار آهن گالب، جنوب شرق سربیشه، زون جوش خورده سیستان  149

  *  شناسیشناسی و کانیشناسی، سنگزایی مس ومولیبدن در شمال زاهدان با استفاده از شواهد زمینبررسی کانی  150

  *    در بیدستر، استان سیستان و بلوچستان دگرسانی گرمابی و کانی زایی مس  151

  *    ي لوت، ایران مرکزيده سلم، شرق پهنه 2کانه زایی و توالی پاراژنز کانسار سرب ماهور هايویژگی  152
  *    ي لوت، ایران مرکزيده سلم، شرق پهنه 2بررسی سنگ شناسی و مناطق دگرسانی کانسار سرب ماهور   153

    *  آهن رشتخوار خواف، شرق پهنه لوتدگرسانی کانساربررسی کانه زایی و   154

  *    جنوب شرق کرمان بررسی منشأ باریت بلبلوییه،  155
    *  بندرلنگه،)هرا(زندان یگنبد نمک لوگرافیپترومطالعه   156

  *    جنوب غرب زاهدان -بررسی کانی زایی آهن دشت سمسور  157

  *    سلم، شرق بلوك لوتاولترامافیک کمپلکس دگرگونی دههاي دگرگونی رخداد تالک در سنگ  158

159  
  منطقهمورديمطالعه:شدهدگرسانمناطقبردارينقشهجهت+ETMسنجندههايدادهرويبر انتخابیواصلیهايمولفهآنالیزروشکاربرد

    *  شمال کوه تفتان، جنوب شرق ایرانسیاه جنگل،
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  *    شمال کوه تفتان، جنوب شرق ایراندر منطقه سیاه جنگل، دگرسانی و پتروگرافیبررسی کانی زایی طال و مس پورفیري با استفاده از شواهد   160

  *    سنگ شناسی و ترکیب شیمیایی سنگ هاي میزبان کانسار هاي مس چهل کوره، پورچنگی، چاه بریش، شوین و چشمه رضایی، شرق ایران  161

  *    غرب زاهداندر رسوبات منطقه نخیالب شمالمساحت-عیارفرکتالیروشجداسازي آنومالی از زمینه با استفاده از  162

  *    ، شمال غرب زاهداندار نخیالببررسی دگرسانی هیدروترمال در مجموعه نفوذي ولکانیکی مس  163

    *  +ETMاي مولیبدن زاهدان با استفاده از تصاویر ماهواره-زایی مسي مرتبط با کانهنقشه برداري مناطق دگرسان شده  164

  *  مولیبدن الر -ي مسزایی شدهي کانهمرتبط با منطقههايیدگرسانزایی و سنگ شناسی آذرین، کانه  165

  *    شناسایی کانی هاي سنگین رسوبات ساحلی منطقه پسابندر، جنوب شرق ایران  166

    *  آپاتیت اسفوردي، منطقه بافق، ایران مرکزي - کانسار مگنتیتزمین شناسی و تکامل   167

    *  ي سفیدآبه، شرق ایراننجاادر کوه ج طالکانی زایی سبک   168

  *    منطقه غرب بم) مناطق گورباال و فتح آباد ( خانه خاتون برگهناصر پرتوزاي اورانیوم و توریوم ع پراکندگیبررسی   169

  *  و انطباق آن با مطالعات ژئوشیمیایی  ASTERهاي قه نخیله با استفاده از دادهدر منط دگرسانی شناسایی انواع زون هاي  170

    *  به عنوان ابزاري براي تعیین ماهیت ماگماي سازنده) شمال غربی زاهدان(هاي توده نفوذي کوه زرگلی  هاي موجود در سنگ بررسی شیمی بیوتیت  171

  *    )شمال غرب زاهدان(هاي توده نفوذي زرگلی و ژئوترموبارومتري سنگ شیمی آمفیبول  172


