برنامه زمانبندی نصب پوسترهای چهارمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران

تمامی پوسترهای گوهرشناسی و بلورشناسی در عصر روز دوشنبه  02شهریورماه طبق برنامه
زمانبندی زیر ارائه میشوند.

توجه! در هنگام ارائه پوسترها حضور نویسنده مسئول یای یکی از نویسندگان مقاله الزامی
میباشد

ساعت  41الی 41/ 02
کد مقاله عنوان

نویسنده (نویسندگان) مقاله

 303320سنگ نگاری و زمین شیمی تورمالین در فریماه آیتی -
مجموعه های گرانیتوئیدی قهرود و
قمصر کاشان

شماره
جایگاه نصب
1

 408418شیمی کانی و تعیین شرایط فیزیکی
تبلور در توده¬های گرانیتوئیدی جنوب
غرب سبزوار

سیده نفیسه هدایتی خرق -

2

 539612بررسی خاصیت ماکروسکوپی و
میکروسکوپی آندالوزیت های منطقه
کمری ،جنوب همدان

راضیه قاسملو  -حسین شهبازی -
فریبا کردی -

3

 636509شناسایی شهاب گوهرسنگ ها براساس نجیمه علیپور  -بیژن اعتمادی
ویژگی های کانیایی ،فیزیکی و شیمیایی عبدل آبادی  -عباس ذوالفقاری -

4

 572848بررسی پتانسیل معادن عقیق ایران و
مقایسه آن با معادن کشور آذربایجان

مهرداد براتی -

5

 448959بررسی اندیس های زئولیت ایران

مهدی هاشمی -

6

 655102مروری بر کانهزاییهای فیروزه در ایران

محمد ابراهیمی  -علیرضا
پورمرادیان -

7

1

 584338اثر پرتودهی لیزر تار نوری بر روی
تیتانیوم :بررسی ساختار سطح و ریخت
شناسی آن

بهناز فیضی مهذب  -بابک ژاله -

8

 627689کانه زایی آهن اسکارنی در توده های
نفوذی جنوب سنقر (کرمانشاه)

پوریا گراوندی  -بهزاد مهرابی -
شهریار محمودی  -نازنین برزگر -

9

 416546بررسی ژاسپرهای منطقه چاه اندو,
شمال غرب معلمان ,از دیدگاه
گوهرشناسی

مریم شاکویی -

11

 544818پتانسیل های فیروزه ،یاقوت ،عقیق،
بریل ،توپاز ،لعل ،زیرکن ،الماس و
مروارید در ایران

مهدی هاشمی و افسانه بدر

11

ساعت  41 / 02الی 41 / 22
کد مقاله عنوان

نویسنده (نویسندگان) مقاله

 208154کاربرد شیمی کانی بیوتیت دربررسی

ناهید ناصری  -رضا زارعی سهامیه

محیط زمین -ساختی و منشأ توده

 -محمدرضا امامی میبدی  -احمد

نفوذی شمال کوه شاه پسند (استان

احمدی خلجی -

شماره
جایگاه نصب
1

مرکزی)
 675970تجارت جهانی گوهرسنگ ها و
کارآفرینی

حمید خوش الحان  -بیژن اعتمادی

2

عبدل آبادی  -عباس ذوالفقاری -

 449712ذخایر فیروزه در ایران

مهدی هاشمی -

3

 149489تعیین دما و منشأ تشکیل آگات های

ام البنین انصاری فر و مهدی رضایی

4

رضاآباد با استفاده از ایزوتوپ های پایدار کهخایی و حبیب اهلل قاسمی
اکسیژن ،جنوب شرق شاهرود (ایران
مرکزی)

2

 684097بررسی خواص ساختاری و الکترونی بلور علیرضا داوودی – منوچهر بابایی

5

پروسکایتCsPbI3

 364548مطالعه خواص ساختاری و الکترونی و
اپتیکی نانوبلور تک الیه SiGe

سجاد یوسفی مظاهر  -منوچهر
بابایی

6

 584338اثر پرتودهی لیزر تار نوری بر روی
تیتانیوم :بررسی ساختار سطح و ریخت
شناسی آن

بهناز فیضی مهذب و بابک ژاله

7

 792917بررسی ساختار وتغییرات سطحی فلز
مولیبدن ناشی از پرتودهی لیزری

مهسا سادفر ،بابک ژاله ،فاطمه
عمیدی ،کوثر شریعتی ،سمانه
قاسمی

8

 644960مطالعه ی آپلیت-پگماتیت های کرندوم
دار در منطقه خاکو (همدان)

محمد معانی جو  -حامد وحیدپور -
صدیقه سالمی -

9

 544818کانی شناسی و شیمی کانی زئولیت ها
در گدازه های بالشی و دایک های
دلریتی جنوب غرب الشتر (استان
لرستان)

فاطمه صفرپورفیضی و احمد
احمدی خلجی و رضا زارعی سهامیه
و زهرا طهماسبی و مرضیه پاپی

11

3

