برنامه زمانبندی ارائه سخنرانی های چهارمین همایش گوهرشناسی و بلورشناسی ایران
دوشنبه 6936/6/02

عنوان مقاله
شبیه سازی گوهر در  013روز

سخنران
دکتر پویا کرمی

زمان
 11 / 54الی 11 / 4

 11/4الی  15استراحت و صرف ناهار و نماز
پتانسیل کلکسیونی و گوهری کانیهای اسکارن ساز ایران دکتر شهرزاد شرافت

 15الی 15 / 13

مرکزی (اسکارنهای شمال قهرود و شرق تفرش)
بررسی ساخت،بافت و منشاء تشکیل سیلیس منطقه چاه گنبد نرگس دریکوند

 15/ 13الی 15 / 53

(شمال شرق بیرجند)
بررسی پتانسیل گوهرسنگی کانی واریسیت ( )Varisiteدر عباس ذوالفقاری

 15 / 53الی 14 / 33

بخش روباز معدن سرب و روی کوشک  -یزد
مطالعه پتانسیل گوهرشناسی کیانیت های موجود در رگه های فاطمه مزرعه

 14 / 33الی 14 / 13

هیدروترمال منطقه چشین ( ،شمال همدان)  ،ایران
 14 / 13الی  11 / 33استراحت و پذیرایی
خصوصیات مینرالوگرافی و ژنز آگات ها و ژئوشیمی سنگ حسن زارعی مقدم

 11 / 33الی 11 / 13

میزبان آگات های منطقه بایگ
منشا و گوهرشناسی دُرکوهی منطقه کوه گبری (کرمان ،شیرین بهپور
رفسنجان)

 11 / 13الی 11 / 53

الماس سیاه :مطالعه و مقایسه میکروسکوپی و طیف سنجی انواع بهاره شیردم

 11 / 53الی 11 / 33

طبیعی ،مصنوعی و بدل آن
مطالعه خاصیت بلوری و شیمی گارنت های منطقه کمری در راضیه قاسملو

 11 / 33الی 11 / 13

همدان

سه شنبه 6936/6/06

عنوان مقاله

سخنران

بررسی تاثیر سنگ (کانی) سیترین در بهبود عملکرد مبتالیان به نرگس بیات

زمان
 3 / 33الی 3/ 13

افسردگی در بیماران بستری در بخش روانپزشکی زنان
بیمارستان فرشچیان همدان در سال 1034
بررسی ویژگیهای گوهرشناسی و کانیشناسی کانسار مس

دکتر علی علیرضایی

 3 / 13الی 3 / 53

کلواری (استان کرمان) شمال شرق شهرستان شهربابک
مطالعه ترکیب شیمیایی گارنت های پگماتیت ها ،میگماتیت ها فریبا کردی

 3 / 53الی 13 / 33

و هورنفلس های منطقه سیمین در جنوب همدان
بهسازی یاقوت هگمتانه

دکتر پویا کرمی

 13 / 33الی 13 / 13

