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 اطالعات شخصی

 سید افشین نام:

 مجیدینام خانوادگی: 

 14/01/1363 :تاریخ تولد

  0912-3780117 تلفن تماس:

 تهران :آدرس

 afshinmajidi@gmail.com پست الکترونیک:

 

 اطالعات تحصیلی

 1390 -1394 شناسی اقتصادی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران،زمین دکتری. 

 ساغند، ایران مرکزی. -اکسید آهن، آپاتیت و عناصر نادر خاکی در محدوده بافقمتالوژنی  رساله:

 1387 -1389 شناسی اقتصادی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران،زمین کارشناسی ارشد. 

 خواجه، آذربایجان شرقی، ایران. 1:50،000اکتشاف ناحیه ای اورانیوم در برگه  نامه:پایان

 

 های علمیدر انجمناطالعات شغلی و عضویت 

 (فوالد و پتروشیمی هایپروژه) .1/9/1397جهان صادرات، از  یو توسعه، گروه صنعت یمعاون استراتژ. 

  پروژه کارخانه فوالد خرم دره(. .1/4/1399تا  1/9/1397مشاور مدیرعامل، شرکت مهستان فرآور اروند، از( 

 پروژه کارخانه کرومیت رودان( .30/7/1398تا  1/2/1398، تانا انرژی، از مدیرعامل و مدیر پروژه مشاور(. 

 کارخانههای )پروژه .1/9/1397تا  1/9/1396از  ،، شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی بلور کویرمدیره مدیرعامل و عضو هیات 

 (.SL/RN فوالد کارخانه، یهماتیتآهن کارخانه تغلیظ زغالشویی،  معدن زغالسنگ، کارخانه

 30/8/1396تا  20/12/1395، شرکت کانی کاوان شرق، از آذربایجان شرقی -اردبیل یاکتشاف دیر منطقهم. 

 20/12/1395تا   1/5/1394، شرکت بهسازان فرنود حفار، از در منطقه بَم عناصر پرتوزا مدیر پروژه . 

 1/5/1394تا  1/5/1393شناسی و اکتشافات معدنی کشور، از مسئول تهیه و تدوین استانداردهای علوم زمین، سازمان زمین. 

  1/5/1394تا  1/1/1391شناسی و اکتشافات معدنی کشور، از نظارت و ارزیابی، سازمان زمین کمیتهعضو. 

 1/5/1394تا   7/7/1390شناسی و اکتشافات معدنی کشور، از مدیر گروه عناصر نادر خاکی و عناصر استراتژیک، سازمان زمین. 

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ، سازمان زمینسراسریپروژه اکتشاف و ژئوشیمی،  شناسی اقتصادیزمینگروه  کارشناس ارشد

 .1/12/1389تا  1/1/1388از تاریخ 

 

 افتخارات علمی

  1396مورد تقدیر چهارمین کنگره ملی زغالسنگ ایران، مدیر. 

 1393-1394 دکتری تخصصی،اول در مقطع  رتبهالتحصیل فارغ. 

 1393شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان زمینوزارت صمت، در  نظارت و ارزیابیحوزه در  برتر پژوهشگر. 

 1387-1389، اول در مقطع کارشناسی ارشد رتبهالتحصیل فارغ. 
 

 های آموزشیدورهشرکت 

 1396علیرضا فرازمند، گرایش تازه، زیر نظر دکتر انتشارات  موسسه سازمان، در مدیریت و رهبری. 

 ،1395، زیر نظر دکتر علیرضا فرازمند، انتشارات گرایش تازه موسسه توسعه اقتصادی و هوش مالی. 

  ،1394، زیر نظر دکتر علیرضا فرازمند، انتشارات گرایش تازهموسسه گزاری، پذیری و هدفمسئولیتاستراتژی. 
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  شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زیر نظر مهندس بهرام سامانی رسوبی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمین کانسارهایاکتشاف

 .1388از سازمان انرژی اتمی کشور، 

 شور، زیر نظر دکتر شناسی و اکتشافات معدنی کهای اکتشافی ژئوشیمیایی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمینروش تحلیل داده

 .1388، ارهمحمدرضا هز

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور، هیدروژئوشیمیایی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمین هایو تحلیل داده برداریروش نمونه

 .1388کوی استرالیا، زیر نظر دکتر مارک کریستین پیرلو از دانشگاه مک

 افزار روش استفاده از نرمArc GIS شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زیر نظر ان زمینمقدماتی ، پروژه اکتشاف رسوبی، سازم

 .1392مهندس امید اردبیلی، 

 افزار روش استفاده از نرمArc GIS شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زیر نظر پیشرفته، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمین

 .1392مهندس امید اردبیلی، 

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زیر نظر دکتر پچنکین ازمان زمین، پروژه اکتشاف رسوبی، سفلزات پرتوزا کانسارهای اکتشاف

 .1389از سازمان انرژی اتمی کشور روسیه، 
 

 Geochronology and Thermochronology, Dr. Jamshid Hassanzadeh, Caltec University, Geological 

Survey of Iran, 2012. 

 Core Complex Geology, Dr. Jamshid Hassanzadeh, Caltec University, Geological Survey of Iran, 2012. 
 

 ایرایانهتسلط 

 افزار نرمArc GIS  پیشرفته، سطح. 

  انواع نرم افزارهای پترولوژی و ژئودینامیکی مانندIGPET  وGCDKit پیشرفته، سطح. 

 های آماری از قبیلافزارنرم SPSS پیشرفته، سطح. 

 افزار نرمGlobal Mapper پیشرفته، سطح. 

 افزار نرمPhotoshop پیشرفته، سطح. 

 افزارهای مجموعه نرمICDLسطح پیشرفته ،. 

 

 های علمیمقاالت و فعالیت

 منتشر شده مقاالت
 

1. Majidi, S. A., Omrani, J., Troll, V. R., Weis, F. A., Houshmandzadeh, A., Ashouri, E., Nezafati, N. and 

& Chung, S. L. (2020). Employing geochemistry and geochronology to unravel genesis and tectonic 

setting of iron oxide-apatite deposits of the Bafq-Saghand metallogenic belt, Central Iran. International 

Journal of Earth Sciences, 1-38. 

 

2. Troll, V. R., Weis, F. A., Jonsson, E., Andersson, U. B., Majidi, S. A., Högdahl, K., Harris, C., Millet, 

M.A., Chinnasamy, S.S., Kooijman, E. and Nilsson, K. P. (2019). Global Fe–O isotope correlation 

reveals magmatic origin of Kiruna-type apatite-iron-oxide ores. Nature communications, 10, 1712. 

 

3. Troll, V. R., Weis, F., Harris, C., Jonsson, E., Andersson, U. B., Majidi, S. A., Högdahl, K., Millet, 

M.A., Barker, A.K., Saravanan, S. and Kooijman, E. (2016). Magmatic origin of ‘Kiruna-type’apatite-

iron-oxide ores revealed by Fe-O isotope correlations. In 35th International Geological Congress, Cape 

Town, South Africa, 20160902. 
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4. Majidi S. A., Ahadi, M., Lotfi, M., Hezareh, M, R. and Ziazarifi, A. (2010). The Investigation of Razgah 

Nepheline Syenite as a Suitable Source Rock for Sedimentary Uranium Mineralization in East 

Azerbaijan, IRAN. 10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM, 

Sofia, Bulgaria, Vol 1-3, pp 561-568. 

 

 ییبرای کانه زا ازیبودجه عنصری مورد ن نیو تام تیرشد بلورهای آپات ا. مجیدی، س. هزاره، م.. طالع فاضل، ا. منش، سایران .5

)تحت  1399. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، تابستان )شمال شرق بافق( اسفوردی تیآپات -در کانسار آهن تیموناز

 چاپ(.

عناصر نادر خاکی در محدوده  ±آپاتیت -ژنز کانسارهای اکسید آهنبررسی . لطفی، م. امامی، م. ه، نظافتی، ن مجیدی، س. ا. .6

تا  237، ص 109، شماره 97سال بیست و هشتم، پائیز علوم زمین،  ساغند، براساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن. فصلنامه -بافق

244. 

 -های زون بافقبراساس مطالعه آپاتیتآپاتیت:  -. ژنز کانسارهای اکسید آهنلطفی، م. امامی، م. ه، نظافتی، ن مجیدی، س. ا. .7

 .244تا  233، ص 105، شماره 96سال بیست و هفتم، پائیز  فصلنامه علوم زمین، .ساغند، ایران مرکزی

برای  ازیبودجه عنصری مورد ن نیو تام تیرشد بلورهای آپاتبررسی  ا. مجیدی، س. . طالع فاضل، ا. هزاره، م.منش، سایران .8

 ، تحت چاپ.رانیا یشناس یو کان یمجله بلورشناس. )شمال شرق بافق( اسفوردی تیآپات -در کانسار آهن تیموناز ییزاکانه

 اه،یلکه س تآپاتی ±آهن دیدر کانسار اکس یعناصر نادر خاک یمیژئوش. مجیدی، س. ارستمی، م. طالع فاضل، ا. هزاره، م. ر.  .9

 .1395شهریور  28-27، رانیا ، زنجان،رانیا یاقتصاد یشناس نیانجمن زم شیهما نیهشتم. زدیبافق، استان 

در رخداد کانسار  یو دگرسان یشناسیکان ،یژشواهد پترولو یبررس. مجیدی، س. ارستمی، م. طالع فاضل، ا. هزاره، م. ر.  .10

علوم زمین، المللی تخصصی کنگره بین دومین، سی و چهارمین گردهمایی ملی و بافق ییزازفل التیا اه،یلکه س تآپاتی±آهن

 .1394اسفند  5-3تهران، ایران. سخنرانی، 

 کانسنگعناصر نادر خاکی در  یاییمیژئوششناسی و توزیع مطالعات کانی ا. مجیدی، س. هزاره، م. ، ا.. طالع فاضلمنش، سایران .11

 .1393دی  3-4شناسی ایران، سخنرانی، . هجدهمین همایش انجمن زمینبافق ییفلززا التیا ،یاسفورد تیآپات -آهن

ی خوجا ای میوسن در ناحیهسنگی در توالی رسوبات قارهشعار، پ. اکتشاف اورانیوم تیپ ماسههزاره، م. سودی ا. مجیدی، س. .12

 شرقی. فصلنامه علوم زمین، تحت چاپ.)خواجه(، آذربایجان

لطفی، م. هزاره، م. ر. ضیاءظریفی، ا. بررسی توده نفلین سینیت رزگاه و واحدهای رسوبی اطراف آن به جهت  ا. مجیدی، س. .13

، بهار 6شماره پیاپی اول، شرقی. مجله علمی پژوهشی زمین و منابع، سال سوم، شماره تیپ رسوبی، آذربایجان اورانیوماکتشاف 

 .51 – 58، ص 1389

ای های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهههزاره، م. ر. نظافتی، ن. خاکزاد، ا. اکتشاف طال براساس داده .ا مجیدی، س.ذوالفقاری، ا.م.  .14

به روش آنالیز فاکتوری در ناحیه علیشار، استان مرکزی. مجله علمی پژوهشی زمین و منابع، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی 

 .23 – 28، ص 1389، تابستان 7

آباد، نیا، م.ر. بررسی ژنز کانسار سرب و روی مرجانگنجی، ع. ر. جعفری، م. ر. نظافتی، ن. مدرس س. ا.مجیدی، البری، ب. بی .15

 ، تحت چاپ.1389، پائیز 8، شماره پیاپی 3منجیل، گیالن. مجله علمی پژوهشی زمین و منابع، سال سوم، شماره 

. سنگیتیپ ماسه اورانیومسلماس به جهت اکتشاف  -زتبری -ررسی حوضه سرابب مجیدی، س. ا.شعار، پ. هزاره، م. ر. سودی .16

، 1389بهمن  26-27، ، سخنرانی، تهرانشناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین، و نهمین گردهمایى علوم زمینبیست 

 .9ص 

 

 هانامهپایانهمکاری در 

 زوتوپیو ا تیمگنت یمیژئوش یچاهون بر مبناسه تیژنز کانسار آهن+ آپات یبررس»علیدادی،  ائزهاستاد مشاور، رساله دکتری، ف .1

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، در حال اجرا.«یمرکز رانیساغند، ا -بافق ژن،یاکس
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تهیه نقشه آنومالی عناصر رادیو اکتیو با استفاده از هندسه فرکتال بر »نامه کارشناسی ارشد ، مریم مجیدی، پایاناستاد مشاور،  .2

، دانشگاه «ای ناودیس خواجه )خوجا(، آذربایجان شرقیهای رادیومتری هوایی، برداشت شده در اکتشافات ناحیهدادهاساس 

 کاشان، در حال اجرا.

فلزات معدنی سرب و روی در محیطی زیست آلودگیتوزیع بررسی »، کوروش جعفری، کارشناسی ارشدنامه استاد راهنما، پایان .3

 .1397، جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان، «بروجرد 1:100،000محدوده برگه 

محیطی فلزات آرسنیک و مس در برگه بررسی توزیع آلودگی زیست» ،سیامک ناصری ،نامه کارشناسی ارشدپایاناستاد مشاور،  .4

 ، در حال اجرا.1395، جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان، «بروجرد 1:100،000

نحوه توزیع و پراکندگی عناصر نادر خاکی در کانسار اسفوردی، بافق، »مه کارشناسی ارشد، سارا ایرانمنش، ناپایان ،استاد مشاور .5

 .1395، پژوهشکده علوم زمین، «رکزیایران م

بررسی منشأ آپاتیت در کانسار آهن لکه سیاه و توزیع عناصر نادر خاکی »، رستمی هیننامه کارشناسی ارشد، مپایان ،استاد مشاور .6

 .1395همدان،  سینا ، دانشگاه بوعلی«، بافق، ایران مرکزیآن در

های مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیا دیو براساس ویژگی»نامه کارشناسی ارشد، مژگان فالح، پایان ،استاد مشاور .7

 .1392، پژوهشکده علوم زمین، «شناسی و ساختاریزمین
 

 هاعضویت در کنفرانس

 Scientific Chairman of 32nd National and 1st International Geoscience Congress on Rare Earth Elements 

and Technology, Geological Survey of Iran, Yazd University, 16-19 Feb 2014. 
 

 شناسی و اکتشافات ، تهران، سازمان زمین1394گردهمایی علوم زمین، اسفند  چهارمین، سی و و داوری علمی عضو کمیته

 معدنی کشور.

 تهران، سازمان 1393اسفند  3-4رویکرد اکتشاف کانسارهای پنهان، سی و سومین گردهمایی علوم زمین،  دبیر علمی ،

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور.زمین

 ناسی و اکتشافات ش، تهران، سازمان زمین1393اسفند  3-4، سی و سومین گردهمایی علوم زمین، و داوری علمی عضو کمیته

 معدنی کشور.

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز. 1393شناسی و اکتشاف منابع، اسفند همایش ملی زمین علمی و داوری کمیتهعضو ، 

 

 اجراییهای فعالیت

 اجراییهای پروژه. 1

  ،1397مدیر پروژه ساخت کارخانه زغالشویی زغالسنگ حرارتی در طبس. 

  1397تا  1396در طبس،  زغالسنگ کلشانه دو لیتیوم ازمدیر پروژه اکتشاف. 

  1397تا  1396طال در ماگماتیسم بلوک ساختاری طبس،   -مولیبدن و مس -کانسارهای هیدروترمال مس اکتشافمدیر پروژه. 

 1397تا  1396در طبس،  برداری زغالسنگ حرارتی کلشانه دوبهره و مدیر پروژه اکتشاف. 

 ،1396تا  1395در ناحیه انزان،  پرتوزااکتشاف عناصر  پروژه مدیر منطقه اکتشافی. 

 1396تا  1395ارسباران،  -ترمال و ژئودینامیک زون اهرمدیر پروژه متالوژنی کانسارهای پورفیری و اپی. 

 1395تا  1394شناسی اکتشاف اورانیوم ولکانوژن در منطقه خوشاب، مشاور اکتشاف و زمین. 

 ای در زون تکتونیکی کاشمربر اساس داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای عناصر نادر خاکی مجری پروژه اکتشاف ناحیه- 

 .1393شناسی و اکتشافات معدنی کشور، کرمان، سازمان زمین

 1393اسی و اکتشافات معدنی کشور، شنسنگ و متالوژنی آهن در ایران مرکزی، سازمان زمینمجری پروژه مطالعات پی. 

 های حفاریپروژه. 2
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  ،1397تا  1396مدیر پروژه حفاری اکتشافی در معدن زغالسنگ حرارتی کلشانه دو، طبس. 

  ،1395تا  1394منطقه خوشاب در بم، مدیر پروژه حفاری اکتشافی فلزات پرتوزا. 

  شناسی و ان زمینسنگی، خواجه، آذربایجان شرقی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمتیپ ماسه اورانیومناظر حفاری به جهت اکتشاف

 .1389-1388اکتشافات معدنی کشور، 

  سنگی، رزگاه، آذربایجان شرقی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان تیپ ماسه اورانیومسرپرست گروه و ناظر حفاری به جهت اکتشاف

 .1389شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زمین

 ایهای ژئوشیمیایی رسوبات آبراههپروژه. 3

  ردیب، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان اُ 1:100،000 ای در برگههای ژئوشیمیایی رسوبات آبراههبر اساس داده اورانیوماکتشاف

 .1388شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زمین

  مان کهورک، پروژه اکتشاف رسوبی، ساز 1:100،000 ای در برگههای ژئوشیمیایی رسوبات آبراههبر اساس داده اورانیوماکتشاف

 .1388شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زمین

 های هیدروژئوشیمیاییپروژه. 4

 شناسی و اکتشافات های زیرزمینی در منطقه خواجه، آذربایجان شرقی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمیننمونه برداری از آب

 .1388معدنی کشور، 

 شناسی و اکتشافات آذربایجان شرقی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمینهای زیرزمینی در منطقه رزگاه، نمونه برداری از آب

 .1388معدنی کشور، 

 شناسیهای تهیه نقشه زمینپروژه. 4

 1398، استان مرکزی، معدن جویان تابان، محمد آباد دلیجاناکسید آهن  -مسمعدن  ،1:1000شناسی تهیه نقشه زمین. 

 1398، استان مرکزی، معدن جویان تابان، محمد آباد دلیجاناکسید آهن  -مسمعدن  ،1:5000شناسی تهیه نقشه زمین. 

 1396 ،پروژه اکتشاف انزان، کانی کاوان شرق، آذربایجان شرقی، انزان دو 1:1000شناسی معدنی تهیه نقشه زمین. 

 1396 ،کاوان شرقپروژه اکتشاف انزان، کانی ، آذربایجان شرقی، انزان یک 1:1000شناسی معدنی تهیه نقشه زمین. 

 1394، بهسازان فرنود حفار، خوشاب، پروژه اکتشاف بم، خوشاب 1:1000شناسی معدنی هیه نقشه زمینت. 

 شناسی و اکتشافات پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمین آذربایجان شرقی، رزگاه، 1:25،000شناسی معدنی تهیه نقشه زمین

 .1388معدنی کشور، 

 شناسی و اکتشافات پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمین آذربایجان شرقی، خواجه، 1:50،000معدنی شناسی تهیه نقشه زمین

 .1388معدنی کشور، 

 جویی عناصر فلزییابی و پیهای پتانسیلپروژه. 5

 کاوان شرقپروژه اکتشاف انزان، کانی ، آذربایجان شرقی، بم، کانسارهای هیدروترمال جویییابی و پیسرپرست گروه پتانسیل، 

1396. 

 1394، نفر دوم، بهسازان فرنود حفار، خوشاب، پروژه اکتشاف بم، ولکانوژنجویی تیپ یابی و پیسرپرست گروه پتانسیل. 

  سنگی، خواجه، آذربایجان شرقی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان تیپ ماسه کانسارهایجویی یابی و پیپتانسیلسرپرست گروه

 .1388معدنی کشور،  شناسی و اکتشافاتزمین

  شناسی و ، رزگاه، آذربایجان شرقی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمینکانسارهای رسوبییابی و پتانسیلسرپرست گروه

 .1388اکتشافات معدنی کشور، 

 شناسی زمین نشان، زنجان، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمانسنگی، ماهتیپ ماسه کانسارهایجویی یابی و پیسرپرست گروه پتانسیل

 .1388و اکتشافات معدنی کشور، 

 سرند، آذربایجان شرقی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان مس رسوبی کانسارهایجویی یابی و پیسرپرست گروه پتانسیل ،

 .1389 -1388شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زمین



6 

 ایران مرکزی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان  ، منطقهسنگیتیپ ماسه کانسارهایجویی یابی و پیسرپرست گروه پتانسیل

 .1389 -1388شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زمین

 شناسی و اکتشافات ، خور و بیابانک، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمینعناصر پرتوزاجویی یابی و پیسرپرست گروه پتانسیل

 .1389معدنی کشور، 

 شناسی و ، سازمان زمیندر استان سیستان و بلوچستان ، کوهک و کشتگانصر پرتوزاعناجویی یابی و پیسرپرست گروه پتانسیل

 .1389اکتشافات معدنی کشور، 

 1391شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اکتشاف عناصر نادر خاکی تیپ کربناتیتی، ایران مرکزی، سازمان زمین. 

 برداری کارشناس ارشد اکتشاف طال با استفاده از نمونهBleg ،1391شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان زمین. 

 

 سوابق تدریس

 ( مقطع کارشناسی ارشد، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، 2(، ژئوشیمی کاربردی )2اکتشافات غیرفلزی ،)93-94. 

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور.اصول اکتشاف ژئوشیمیایی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمین 

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور.های اکتشافی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمینتحلیل داده روش 

  شناسی و اکتشافات معدنی کشور.، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمیناورانیومکانسارهای 

 شناسی و اکتشافات سازمان زمین ای، پروژه اکتشاف رسوبی،های رسوبات آبراههاکتشاف ژئوشیمیایی عناصر فلزی با استفاده از داده

 معدنی کشور.

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور.شناسی معدنی، پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمینزمین هایتهیه نقشه 

 

 مصاحبه با جراید

 .77 ، شماره1397آذر  28چهارشنبه  روزنامه روزگار معدن،، «جورک»با  یاکتشاف یهااستاندارد گزارش یارتقا

 .1106، کد خبر 1397مرداد  13 شنبه روزنامه گسترش صمت، نویسی استاندارد،خارجی با گزارش گذاریسرمایهجذب 

، کد خبر: 1394مرداد  7 چهارشنبه ،صمتروزنامه گسترش  شود،های سنگ آهن احیا میعناصر نادر خاکی در سد باطله

253. 

 .10505: خبر کد ، 1394 خرداد 30شنبه روزنامه گسترش صمت،  ،فروشی کرومیت پایان خام

 کد ، 1394 خرداد 19شنبه ، روزنامه گسترش صمت، سهکارگران چینی، تهدید برای نیروی کار ایرانی یا فرصت برای آموزش؟

 .10164: خبر

: خبر کد ، 1394 اردیبهشت 2شنبه ، روزنامه گسترش صمت، چهارکندمعدنکاری در بستر دریا، ژاپن را کشوری معدنی می

8464. 

 .6996: خبر کد ، 1393 اسفند 10شنبه یک، روزنامه گسترش صمت، های علمی در بخش معدنساماندهی ارتباط

 .6553: خبر کد ، 1393بهمن  28شنبه ، روزنامه گسترش صمت، سهبازار عناصر خاکی کمیاب در انحصار اژدهای زرد

 

 


