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  -حاجی حسین عزیزی موتوهیرو چو بوی 59

 فاطمه سرجوقیان

دگرگونی -بررسی ژئوشیمیایی و نسبت های ایزوتوپی کمپلکس آذرین شیما حسن نژاد 

 کوه پنجه جنوب غرب قروه
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 2 ژئوشیمی و منشأ باریت شاهنشین شمال شرق مریوان، کردستان  بالش آبادی زهرا سادات  هادی امین رسولی مهدی مرادی 59

حاجی حسین  59

 مهدی مرادی -عزیزی

 3 ژئوشیمی نهشته های گوانوی غار کرفتو، دیواندره، ایران حقیقت جو نسیم  هادی امین رسولی

تتراد در الگوی پراکندگی خاکهای نادر پگماتیت ابراهیم عطار بررسی اثر  محمدی نویدهی کیوان  حاجی حسین عزیزی یوشی هیرو آساهارا 59

 قروه با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی و ایزوتوپی
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توده های گرانیتوئیدی جنوب  Nd-Srژئوشیمی و نسبت ایزوتوپ های  کاظمی تهمینه  حاجی حسین عزیزی یوشی هیرو آساهارا 59

 شرق ورقه سقز
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 9 بررسی هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت شیان، کرمانشاه، غرب ایران حبیبی نیا هادی  مهدی کرد کمال طاهری 59

 7 ژئوشیمی، ژئوکرونولوژی و ژئودینامیک توده گرانیتوئیدی غرب بانه حداد سپیده  حاجی حسین عزیزی یوشی هیرو آساهارا 59

 8 و ایزوتوپی گرانیتوئیدهای شمال غرب مریوان بررسی زمین شیمی رضایی فرزاد  حاجی حسین عزیزی یوشی هیرو آساهارا 59

نئودیمیم -ژئوشیمی عناصرنادر خاکی و نسبت های ایزوتوپی استرانسیم عزیزی ماریه  حاجی حسین عزیزی یوشی هیرو آساهارا 59

 کمپلکس متابازیت جنوب غرب قروه
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ونلی  -دیوید لنتز 59

 لینگ

ویژگیهای ژئوشیمیایی و ایزوتوپی سنگ های گرانیتوئیدی مارشنان شما  عزیزی مهر آبادی مژگان  فاطمه سرجوقیان

 شرق اصفهان
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 11 ژئوشیمی و ژئودینامیک شیل های سنندج محمودیان شهال  هادی امین رسولی حاجی حسین عزیزی 59

پاکوه )شمال نائین( بررسی ژئودینامیکی سنگهای گرانیتوئیدی سهیل  جوادی سمیه  فاطمه سرجوقیان حاجی حسین عزیزی 57

 براساس شواهد ژئوشیمیایی و رادیوایزوتوپها

12 

ژنز و نحوه تکامل کانسار آهن باباعلی )شما غرب ایران( براساس شیمی  حبیبی ایرج  فاطمه سرجوقیان - 57

 LA-ICP-MSمگنتیت با استفاده از 
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 14 تاثیر سد بر خصوصیات هیدروژئوشیمی، مطالعه موردی سد داریان رمضانپور سارا  مهدی کرد -محمد فتح اللهی کمال گنجعلی پور 57

 19 بررسی ژئوشیمی غار کارستی قوری قلعه، کرمانشاه سعیدی شرمین  هادی امین رسولی -مهدی کرد - 57

زرینه به منظور -کامیارانبررسی داده های ژئوشیمیایی اکتشافی پهنه  عباسی زاهد  حاجی حسین عزیزی حسین علی تاج الدین 57

 آشکارسازی مناطق مستعد کانه زایی

19 

توده های گرانیتوئیدی  Nd-Srبررسی ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپی  زاهدی بهاره  فاطمه سرجوقیان حاجی حسین عزیزی 57

 گلشکنان، شمال نائین
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 18 نهشته های کوه زندان سلیمان، تکاب، ایرانبررسی ژئوشیمیایی آب و  غالمی سونیا  مهدی کرد-هادی امین رسولی - 57

 -بررسی ژئوشیمیایی معادن شن و ماسه کوهی از نظر واکنش قلیایی مجیدی فائزه  محمد فتح اللهی حبیب رحیمی ممبر 58

 سیلیکاتی مورد مطالعاتی شهر سنندج

15 

بررسی و پیش بینی کیفیت آب های زیر زمینی دشت دهگالن با  ارشدی بهنوش  مهدی کرد - 58

 (ANFISفازی تطبیق پذیر )–استفاده از شبکه عصبی 
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 21 بررسی ژئوشیمیایی دایک های مافیک مشیر آباد در جنوب غرب قروه بهنوش اسماعیلی یزیعز نیحس یحاج یابیسند یفاطمه نور 55

 22 (انیبزرگ )سد دار یمخزن سدها یمیدروژئوشیه یبررس فوزیه امینی نیا کرد یمهد -یمحمد فتح الله پور یکمال گنجعل 55

ژئوشیمی توده نفوذی سنوزوییک شرق تکاب و ارتباط آن با تحول  اسرین محمدی حاجی حسین عزیزی فاطمه نوری سندیابی 55

 ماگماتیسم منطقه

23 

بررسی فرآیند اختالط ماگمایی براساس شواهد ژئوشیمیایی و نسبت  احسان فتحی  حاجی حسین عزیزی فاطمه نوری سندیابی 55

 های ایزوتوپی توده آذرین جنوب شرق قروه
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 نریمان جمعه -محمد فتح اللهی زرار لین به عبدالصمد 55

 بیستون

تاثیر ترکیب شیمیایی مصالح خاکی بر خصوصیات مهندسی آنها )مورد  ئاویستا محمد عبداهلل شاطری 

 ایران(مطالعه منطقه کالر، اقلیم کردستان، 
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 29 طبقه بندی کیفی آب زیر زمینی در محدوده شهر کالر، عراق سامان رحیم مجید زنگنه  مهدی کرد محمد فتح اللهی 55

ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت چمچمال برای مصارف  پریوش محمدی یکجفتی  مهدی کرد - 55

 کشاورزی با استفاده از شاخص کیفی فازی
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