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  اهدافمقدمه و 

کشور و اهداف و ماموريتهای شرکت های معدنی منطقه و معادن و صنايع  معدنی کشور و  سند علمیدر راستای اهداف 

با در نظر گرفتن قابلیت ها و توانمندی های پژوهشی و فناوری دانشگاه يزد و ديگر مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری همکار، 

  :اعالم می گرددبه شرح زير  پژوهشکدهاهداف اين 

هاای مهندسای    تولید ناخالص ملی و بهبود شاخص های کمی و کیفی تحقیقاتی کشور در حوزه افزايش سهم پژوهش در -1

  معدن، مکانیك، برق، مواد و علوم وابسته؛مهندسی های فناوری های معدنکاری اعم از 

انتقال، توسعه و بومی سازی فناوری های معدنکاری و شناساايی و سااخت تيهیازا  و قطعاا  ماورد نیااز ماشاین آ           -2

 و صنايع وابسته؛معدنی 

  و کشور در حوزه های مرتبط؛( بلوك ايران مرکزی)معادن منطقه  پژوهشیجذب اعتبارا  و امکانا   -3

  فناوری های معدنکاری؛ در حوزهو تربیت پژوهشگر  مهندسی معدن توسعه مرزهای دانش -4

و آزمايشگاه های تخصصی و تشويق محققان، مبتکاران و   پژوهشیفراهم سازی امکان دسترسی پژوهشگران به تيهیزا   -5

  مخترعان برای اجرای هر چه بیشتر طرح های پژوهشی و فناوری و تياری سازی؛

وزار  علاوم،   2ه يا مرکاز پژوهشای مصاوب از ناو      تبديل دفاتر تحقیق و توسعه شرکت های معدنی منطقه به يك گرو -6

 ؛و ديگر دانشگاه های همکار تحقیقا  و فناوری با مديريت دانشگاه يزد

 پارك های علم و فناوری با معادن و صنايع معدنیفناور تقويت ارتباط شرکت های دانش بنیان و  -1

  همراه کانسارهای معدنی ها و فناوری های استحصال عناصر راهبردی ژه در خصوص روش مطالعه وي -8

 زمینه های فعالیت

تر کردن فعالیت های پژوهشی در جهت رفع نیازهای ملای و ميتماع هاای معادنی، زمیناه هاای اصالی         به منظور کاربردی

 : و قابل توسعه استپژوهشکده به شرح ذيل خواهد بود  هفعالیت گروه های پژوهشی تابع

 بخصوص روش های ژئوشیمیايی و ابزارهای ژئوفیزيك کاربردی پژوهش در روش ها و ابزار نوين اکتشافی -1

 ؛استخراجی و بازسازی پژوهش و فناوری در حوزه عملیا  معدنکاری، طراحی، برنامه ريزی تولید، پايدارسازی -2

 و فرايندهای متالورژی استخراجی؛ استحصال مواد معدنی و عناصر همراه ،حوزه معدن ا فراوریپژوهش در  -3

 ؛پیشرفته معدنیانتقال بومی سازی و توسعه فناوری های مکانیکی در حوزه تيهیزا  و ماشین آ    -4

 ؛و ماشین آ   پیشرفته معدنی اندازه گیری و پايشانتقال بومی سازی و توسعه فناوری های برقی و اتوماسیونی در حوزه  -5

 معادنپژوهش در حوزه های مديريتی و اقتصادی، محیط زيستی و ايمنی در  -6
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 ایجاد تاریخچه

در . آغاز به کار کرد 1383دانشگاه يزد در سال  مهندسی تحقیقا  در مرکز معدن پژوهشی اين پژوهشکده با ايياد گروه

با اخذ موافقت اصاولی از وزار    1332با دو مرکز پژوهشی سنگ آهن و ذغالسنگ ادامه کار داد و سپس در سال  1381سال 

های معدنکاری و با سه  با عنوان پژوهشکده فناوری 1336عتف با عنوان پژوهشکده مهندسی معدن فعالیت نمود و نهايتا در سال 

موافقات قطعای وزار  را دريافات     فارآوری ماواد معادنی   و  فناوری های زغالسانگ ، ری های سنگ آهنفناو گروه پژوهشی

 (1شکل).نمود

 
 موافقت نامه قطعی پژوهشکده فناوری های معدنکاری: 1شکل

 سازمانیساختار 

 2پژوهشاکده در شاکل  ساختار ساازمانی  . بوده و به صور  وابسته به دانشگاه يزد مديريت می شود 2اين پژوهشکده نو  

 .آمده است
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 فناوری های معدنکاری ساختار سازمانی پژوهشکده: 2شکل

 (معدنکاری سطحی) گروه پژوهشی فناوری های سنگ آهناهداف 

 معدنیاکتشاف، استخراج  و ديگر فناوری مرتبط با ماشین آ   و تيهیزا   انتقال توسعه و بومی سازی 

  ،توريوماورانیومتیتانیوم، پژوهش در اکتشاف و استخراج عناصر راهبردی همراه مثل فسفا ، مولیبدن، واناديوم ، 

 و کشور منطقه بلوك ايران مرکزیدر معادن . . . و 

 های تولید و منابع انسانی  مطالعا  مرتبط  با افزايش راندمان و بهینه سازی روش 

 های معدنکاری جهت استقرار شرکت های دانش بنیان مطالعه ايياد منطقه ويژه فناوری  

  گروه پژوهشی فناوری های زغالسنگ

    آ   و  هاای ناوين معادنکاری زغالسانگ و مارتبط باا ماشاین        انتقال، توسعه و بومی ساازی روش هاا و فنااوری

  تيهیزا  معادن زيرزمینی

 ادنهای سبز درمع بررسی مسائل زيست محیطی، توسعه و بومی سازی فناوری  

 های نوين افزايش ايمنای و   های معدنکاری زيرزمینی و توسعه روش پايش وضعیت ايمنی معادن و براورد ريسك

  تقلیل ريسك

  وری مواد معدنیآگروه پژوهشی فر

 و  وری مواد معدنی فلزی بخصوص آهن، سرب و رویآطراحی پژوهشی کارخانيا  فر. . .  

   درصد نیاز کشور 55فراوری زغالشويی جهت رسیدن به تولید حداقل افزايش راندمان و بازيابی کارخانيا  

 استحصال مواد معدنی غیر فلزی مثل فسفا  و خاك های صنعتی 

  منطقه معادن ايياد امکان استحصال عناصر راهبردی همراه مثل اورانیم، عناصر نادر خاکی از ماده معدنی و باطله

  بلوك ايران مرکزی

 هسته های پژوهشی

همکار هسته های پژوهشی تشکیل و مباحث مشترك پیگیاری مای شاود و در    به فراخور نیاز پژوهشکده و يا شرکت های 

ايان   .صور  توسعه فعالیت ها و نیاز دائمی به مبحث و اهداف هسته با تصويب وزار  عتف به گروه پژوهشی تبديل می شود

پژوهشکده فناوری های 
 معدنکاری

   
 

 شورا پژوهشی
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هسته  و هسته پژوهشی فناوری نرم افزارهای معدنی،عناصر راهبردیته هس :هسته ها رد حال حاضر در اين پژوهشکده عبارتند از

 .پژوهشی نفت

 ظرفیت های پژوهشکده

نیروی انسانی، تيهیزا  و دارای ظرفیت های زيادی از منظر  پژوهشکده های دانشگاه های کشور بخصوص دانشگاه يزد

 .شودساختارهای پژوهشی و فناوری هستند که به برخی از آنها اشاره می 

 دانشجوی تحصیالت تکمیلی( الف

منابع ارزشمند پژوهشکده دانشيويان کارشناسی ارشد و دکتری هستند که بسته باه ناو  و فرايناد ارتبااط گیاری      از جمله 

های  اين پژوهشکده امکان استفاده از تمام رشته .، پايان نامه ايشان مورد توجه و حمايت قرار می گیردو نیاز آنها صنايع و معادن

 :از جمله مزايای اين نو  پژوهش عبارتند از. تحصیلی دانشگاه يزد بخصوص دانشکده مهندسی معدن و متالورژی را دارد

 ايياد امکان بررسی موضو  تحقیق بصور  مقدماتی و شناخت ابعاد آن؛ -1

یشنهاديه طرح پژوهشی از طرف استاد راهنما و حل مسئله به صور  موقت در اغلب مواقع و تهیه پ -2

 مشاور دانشيو؛

درصد اعتبار طرح پژوهشی گسترده و فراگیر علی رغم دارا بودن ظرفیت  15نیاز به اعتباری کمتر از  -3

 حل مسئله؛

اجرای يك دوره کارورزی در طول زمان تهیه پايان نامه با حضور دانشيو در محل به نفع دانشيو،  -4

و ايياد شناخت نسبت به دانشيو به عنوان همکار آينده جهت جذب نیروی  و جامعه دانشگاه ،استاد

 متخصص ميرب؛

ايياد امکان دسترسی دانشيو به آزمايشگاه ها و امکانا  صنعت و از طرفی دسترسی آسان او به  -5

 آزمايشگاه ها و تيهیزا  علمی دانشگاه و استفاده همزمان و همپوشانی ممکن؛

رسیدن رسالت دانشگاه و صنعت در برقراری ارتباطی آموزشی، پژوهشی و بعضا فناورانه در  به انيام -6

 راستای اهداف بزرگ نظام؛    

 دکترا پسا دانشجوی( ب

 تحات  دکتاری،  مادرك  اخاذ  از پاس  جوان مستعد پژوهشگران آن طی که است پژوهشی معین پسادکتری دوره ورهد

به نظر يکای از امکاناا    . نمايند می مشارکت دکترا پسا طرحهای انيام در علمی برجسته و تيربه صاحب استاد يك نظار 

کم هزينه و بسیار ارزشمند از منظر علمی است که می تواند به دلیل جاوان باودن، فعاال باودن و باه روز باودن داناش آموختاه         

از طرفی آخرين يافته های . ی داشته باشددکتری تاثیرگذاری با يی در فعال نمودن مراکز تحقیق و توسعه معادن و صنايع معدن

 .قابلیت تياری پیدا می کند( و قابل تمديد تا دو سال)دانشيو با يك قراداد در حد استاديار پايه يك دانشگاه برای يك سال 
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 مجربو پژوهشگران اساتید ( ب

آن مرتبط با صنايع عضو هیا  علمی  35درصد از  85دانشگاه يزدکه با ی پرديس فنی و مهندسی از جمله دانشکده های 

است که اين پژوهشکده وابسته به آن است، از طرفی اين پژوهشاکده طای   دانشکده مهندسی معدن و متالورژی و معادن هستند 

ميرب ديگر دانشکده های دانشگاه يزد و ديگر دانشگاه هاای کشاور در    و پژوهشگران سال گذشته توانسته است از اساتید 15

 .نفر رسیده است 155و امروز تعداد ايشان به بیش از  طرح های بین رشته ای نیز استفاده نمايد

 فرصت مطالعاتی داخل( ج

و شایوه ناماه    35/56/83مصاوب   طبق آيین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضاای هیاا  علمای دانشاگاه هاا     

مربوطه يك عضو هیا  علمی می تواند در دوره های شش ماهه از موسسه خود منفك و يا به صور  پاره وقت در صنعت باه  

بطوريکاه  . الزامای تعرياف شاده اسات    دو دوره ( به بعد 1338از سال )کار و تحقیق بپردازد و برای اعضای هیا  علمی جديد 

را به عضو هیا  علمی پرداخت و صنعت نیز می تواند برای جذب و استفاده بیشتر قراردادی را باا عضاو   دانشگاه حقوق کامل 

 .که اين مهم در دانشگاه يزد زير نظر پژوهشکده ها صور  می گیرد .هیا  علمی منعقد نمايد

 شرکت های فناور و دانش بنیان( د

فناور پارکی و دانش بنیان اشاره کرد بطوری که تياری سازی اعضای حقوقی اين پژوهشکده می توان به شرکت های از 

بخشی از اين شرکت ها توسط فاار  التحایالن ايان    . پژوهش ها و ايياد فناوری معمو  توسط ين شرکت ها صور  می گیرد

 .پژوهشکده و بعضا اساتید آنها تشکیل و در زون فناوری دانشگاه يزد مستقر هستند

 قاتیآزمایشگاه های تحقی( هـ

به عنوان آزمايشگاه های تحقیقاتی باه پژوهشاکده واگاذار     بخش از آزمايشگاه های دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

شده تا عالوه بر سرويس دهی به اساتید و دانشيويان تحصیال  تکمیلی، امکان خدمت به معادن و صنايع وابسته را داشته باشد 

 :زير اشاره کردجدول از جمله آنها می توان به موارد 

 آزمايشگاه های تحقیقاتی پژوهشکده فناوری های معدنکاری: 1جدول

 آزمايشگاه های متالورژی رديف آزمايشگاه های معدن رديف

 سنتز مواد پیشرفته 1 مکانیك سنگ 1

 شکل دهی 8 کانه آرايی و فراوری 2

 تولید فلزا  3 فلوتاسیون 3

 MFM 15 هیدرومتالورژی 4

 آنالیز حرارتی 11 ژئوفیزيك 5

 خواص مکانیکی 12 شیمی تيزيه 6
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 آمار طرح های پژوهشی

چنانچه . آمده است 4و3تا کنون در شکل 1386از سال های و اعتبارا  قرارداد شده پژوهشکده  طرح های پژوهشی آمار

بیشاترين تااثیر را وضاعیت    ی در شکل گیری و اجرای طرح های تحقیقاتی موثر بوده است که دمشاهده می گردد عوامل متعد

 15البته در سال های اخیر به دلیل اضافه شدن اعتبار پژوهشی تبصره . اقتصادی معادن و قیمت مواد معدنی در بازار گزارده است

 .به ديگر اعتبارا  شرايط بهتری داشته و خواهیم داشتقانون معادن  14الحاقی ماده 

 
 پژوهشکدهطرح های تحقیقاتی تعداد آمار : 3شکل

 
 طرح های تحقیقاتی پژوهشکدهاعتبار آمار : 4شکل

 عناوین طرح های پژوهشی

 :گانه پژوهشکده عبارتند از 3عناوين طرح های پژوهشی اجرا شده در گروه های پژوهشی 

 سنگ آهن های یفناورپژوهشی  گروه ( الف

 
ف
ردي

 عنوان طرح نام مجری 
تاریخ 

 شروع
 طرف قرارداد

26/58/1386 تعیین قیمت پايه سنگ آهن صادراتی شرکت سنگ آهن مرکزی پورمحمدعلی فیض   .1  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

2.  
 یبافق یاراحمدي رضایعل

مدلسازی ميدد زمین شناسی معدن سنگ آهن چغار  براساس نیازها و 

13/12/1386 اهداف جديد شرکت سنگ آهن مرکزی  
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران

13/12/1386تخمین کیفی انبارهای سنگ آهن پرفسفر و کم عیار معدن چغار   جواد غالم نژاد  .3 رانيا یشرکت سنگ آهن مرکز   
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ف
ردي

 عنوان طرح نام مجری 
تاریخ 

 شروع
 طرف قرارداد

 جهت تأمین خوراك کارخانه فرآوری(شرکت سنگ آهن)

4.  
 علیرضا صديقی

/  235پست  25KVتحقیق، بررسی و ارائه بهینه توسعه فیدرهای 

25KV  13/12/1386 (چغار )شرکت سنگ آهن مرکزی ايران  
رانيا یشرکت سنگ آهن مرکز  

5.  
 داريوش فريد

سنيش میزان رضايت مندی کارکنان و رتبه بندی عوامل موثر بر 

18/11/1388 رضايت مندی کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی ايران  
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران

 فرهاد محمدتراب  .6
فراوری معدن بررسی تغیییر پذيری و تخمین عیار با ورودی کارخانه 

 چغار  با استفاده از روشهای زمین آماری
11/51/1383  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 عز  اسالمی زاده  .1
سنگ آهن بلوك ايران  اطلس رنگی سنگ ها و کانی های معادن

 مرکزی
53/55/1383  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 امین دهقانی  .8
شرکت  کالن و عملیاتیهای پژوهشی سه سالة  تحلیل و تدوين استراتژی

 سنگ آهن مرکزی
24/56/1383  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 جواد غالم نژاد  .3

تخمین ذخیره ماده معدنی قابل مصرف در ميتمع، طراحی تفصیلی 

ريزی تولید ماده معدنی قابل مصرف در ميتمع از -اشتغال و برنامه

شمالی، معادن بوکسیت در منطقه تاگوئی واقع در استان خراسان 

 شهرستان جاجرم

21/11/1383  آلومینیوم جاجرم 

 بافقی علیرضا ياراحمدی  .15
قابلیت انفيار در معادن سنگ آهن ايران مرکزی و پهنه بندی  بندی طبقه

 منطقه معدن چغار 
25/12/1383  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 خراسانی احمدرضا فقیه  .11
ستون های انبار بررسی نشست، ترك خوردگی و فرسايش پوسته بتنی 

 خردايش و ارائه طرح ترمیم و مقاومسازی آنها
25/12/1383  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 خراسانی احمدرضا فقیه  .12
عارضه يابی و نحوه کنترل ارتعاشا  اتاق کنترل کارخانه فرآوری 

 چغار  -شرکت سنگ آهن مرکزی ايران
25/12/1383  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 احمدآبادیحبیب زار    .13
طراحی و استقرار سیستم مديريت دانش مبتنی بر نقشه در شرکت سنگ 

 آهن مرکزی ايران
25/12/1383  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 یبافق یاراحمدي رضایعل  .14
توسعه، انتقال و بومی سازی پژوهش و فناوری های نوين در شرکت 

 سنگ آهن مرکزی ايران
23/53/1335 ايرانشرکت سنگ آهن مرکزی    

 فرهاد محمدتراب  .15
معدن سنگ آهن  11و  15مدلسازی ميدد و تخمین ذخیره آنومالیهای 

 های ميزا سه چاهون بر اساس اطالعا  جديد به روش بلوك
16/54/1335  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 سلیمانیسیدابوالقاسم   .16
بررسی، طبقه بندی و روش سفارش دهی کا  در شرکت سنگ آهن 

 ارائه پیشنهاد برای چگونگی اصالحمرکزی و 
21/55/1335  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

21/55/1335 تدوين برنامه استراتژيك شرکت سنگ آهن مرکزی بافق سیدحیدر میرفخرالدينی  .11  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 داريوش پورسراجیان  .18
ارائه مطالعه ايياد منطقه ويژه فناوريهای معدنکاری در شهرستان بافق و 

 پیشنهاد ساختار مناسب
56/15/1335  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 آبادی خرم اصغر محمدی  .13
پیاده سازی برنامه ايمنی رفتاری در بین کارکنان شرکت سنگ آهن 

 مرکزی ايران
51/12/1335  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

21/12/1335چغار  و  –بافق مطالعه ساماندهی ترافیکی و اصالح مسیر و تقاطعا  مهدی فالح تفتی  .25  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 
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 احمد میرزايی  .21
مطالعاتی شبکه برق چغار  و پتانسیل سنيی نیروگاه  DECايياد 

 تولید پراکنده در آن
23/12/1335  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 حسین مهدوی پوربابکی  .22
بافق با رويکرد معماری بومی و تهیه و تدوين طرح جامع امامزاده عبداهلل 

 پايدار
11/53/1331  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 محمدصالح اولیا  .23
امکانسنيی احداث واحدهای تولیدی صنعتی مناسب جهت ارتقاء 

 ارزش افزوده و اقتصادی نمودن عملیا  معدنی و استخراجی
54/55/1331  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 احمد زندوانیان  .24

و اجرای راهکارهای مناسب تقويت بنیه علمی دانش آموزان و شناسايی 

  آهن دانش پژوهان شهرستان بافق و فرزندان کارکنان شرکت سنگ 

 مرکزی

23/51/1331  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 علی مروتی شريف آباد  .25
ارزيابی کارآفرينی دانش و تأثیر آن در بهبود مديريت ارتباط با مشتری 

 شرکت سنگ آهن مرکزیالکترونیك در 
51/11/1331  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 ولی کالنتر  .26
امکان سنيی احداث نیروگاه خورشیدی از نو  فتوولتائیك در شرکت 

 سنگ آهن مرکزی ايران
21/12/1332  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 یبافق یاراحمدي رضایعل  .21
آهن -اورانیومطراحی بهینه سازی و برنامه ريزی تولید معدن روباز 

 1ساغند شماره 
24/53/1333  

 شرکت نصر راه پاسارگاد

 یبافق یاراحمدي رضایعل  .28
مدلسازی آماری و زمین آماری شبکه ناپیوستگی ها جهت تخمین 

 هیدرولیکی منطقه معدن مس میدوك -های ژئوفیزيکی ويژگی
52/11/1335 زدي ريکو انيشرکت آبيو   

15/58/1336 برداری به طريق فازبندی در معدن سنگ آهن سراببهینه سازی باطله  علی دبا   .23  شرکت کیمیا معدن سپاهان 

 يزدی   محمدرضاصمدزاده  .35
شناسايی پژوهشگران، سازندگان و مشتريان فناوری های ماشین آ   

 اکتشافی، استخراجی و فراوری مواد معدنی
18/53/1336  شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 عبدالحمید انصاری  .31
مطالعا  مغناطیس سنيی تکمیلی معدن سنگ آهن سراب بیيار در 

 استان کردستان
18/56/1331  

 ایمیکاوان ک نیشرکت زم

مهر سيپرد  

 جواد غالم نژاد  .32
بلند مد  معدن سنگ  دیتول یزيو برنامه ر يینها نهیمحدوده به یطراح

 يیمحصول نها متیق تیبا در نظر گرفتن عدم قطع 2آهن شواز 
21/12/1331 گستران غرب دهيشرکت پد   

 جواد غالم نژاد  .33
بلند مد  معدن سنگ  دیتول یزيو برنامه ر نهیبه يیمحدوده نها یطراح

 سنگ آهن متینسبت به ق يیمحدوده نها تیحساس نییو تع دهياهن پد
21/12/1331 گستران غرب دهيشرکت پد   

 یبافق یاراحمدي رضایعل  .34
معدن  یها وارهيد داريپا نهیبه بیش نیو تخم یمقدمات یداريپا لیتحل

 راهان آهن کوه سه سنگ
54/54/1338 خرم دشت دیشرکت ام   

 یبافق یاراحمدي رضایعل  .35
در شرکت  نينو یها یپژوهش و فناور یساز یتوسعه، انتقال و بوم

 سنگ آهن فال  مرکزی ايران
58/51/1338  

 آهن فال  مرکزی شرکت سنگ

 ايران

 یانصار دیعبدالحم  .36
در محدوده معدن ( كيو ژئوالکتر یمگنتومتر) یکيزیژئوف قا یتحق

 گل گهر 6شماره 
11/58/1338  شرکت گلفام معدن پرند کرمان 

 یانصار دیعبدالحم  .31
در  یمواد معدن لیبا پتانس یکيزیژئوف یها یدر مورد ارتباط آنومال قیتحق

 تو  اردکان یمحدوده اکتشاف
28/58/1338 تو  ريشرکت الماس کو   
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 یبافق یاراحمدي رضایعل  .38

بر اساس مطالعا   یآبکش یها چاه يیمناطق آبدار و جانما نییتع

 یآنومال)آهن سه چاهون  منطقه معدن سنگ یکیا ژئوتکن یکيزیژئوف

11) 

23/52/1333 رانيا یشرکت سنگ آهن مرکز   

 یانصار دیعبدالحم  .33
در معدن مس کوه کا  منطقه انارك به  IP-RS یکيزیژئوف قا یتحق

 و سولفوره مس دهیاکس یساز یکان یبخش ها يیمنظور شناسا
15/54/1333  شرکت توسعه معادن مبدا 

 یانصار دیعبدالحم  .45

و  دیاکس یساز یکان یبا هدف شناخت زون ها یاکتشاف یپژوهش ها

 ونیزاسيپالر یها كیبا تکن نيیبالباد نا یسولفور مس در محدوده معدن

 ژهيو مقاومت و يیالقا

24/54/1333 ايشرکت تالش گران مصمم پو   

23/55/1333 معدن سنگ آهن تو  اردکان يیدر مورد پرتوزا قیتحق یانصار دیعبدالحم  .41  
تو   ريشرکت الماس کو

 اردکان

 علی دبا   .42
معدن سنگ آهن  دیتول یزيو برنامه ر یمحدوده نهائ نهیبه یطراح

 2ندوشن 
56/58/1333  

معدنکاران خاك  یشرکت معدن

 سرخ ندوشن

 احمد قربانی  .43

دستگاه  یورود میمتناوب به مستق انيو ساخت مبدل جر یطراح

اکتشاف  یکيزیژئوف یبا هدف برداشت ها syscall R2 كيژئوالکتر

 یمعادن فلز

53/15/1333   شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 

 
 زغالسنگ های یفناورگروه پژوهشی ( ب

ف
ردي

مجرینام    عنوان طرح 
تاریخ 

 شروع
 طرف قرارداد

 پروده طبس يیکارخانه زغالشو 24/52/1335 (پیچ سنگ)ساخت راك بولت  یمشرق رضایعل  .44

 یمکانیرضا دهقان س  .45
بررسی امکان بهینه سازی عملکرد مدار فلوتاسیون در کارخانه 

 زغالشويی طبس
 پروده طبس يیکارخانه زغالشو 18/54/1335

 یمکانیرضا دهقان س  .46
بررسی امکان بهینه سازی عملیا  در مدار جدايش ثقلی کارخانه 

 زغالشويی طبس
 پروده طبس يیکارخانه زغالشو 18/54/1335

 یمکانیرضا دهقان س  .41
میلیمتری کارخانه زغالشويی  155بهینه سازی عملکرد تری فلو 

 پروده طبس
 پروده طبس يیکارخانه زغالشو 23/15/1335

 یمکانیرضا دهقان س  .48
بررسی الگوی اختالط در ستونهای فلوتاسیون کارخانه زغالشويی 

 پروده طبس و ساخت سلول فلوتاسیون ستونی نیمه صنعتی
 پروده طبس يیکارخانه زغالشو 53/56/1333

 عبدالحمید انصاری  .43
تخمین مشخصا  زيرسطحی مرمر معدن سفیدکوه با استفاده از 

 روش های ژئو فیزيکی
 باف زدي یعمرانشرکت  54/56/1331

 میرزائیان وسفي  .55
توده سنگ بستر کارخانه فو د  یکیژئومکان یها یژگيو نیتخم

 سقز
 اردکان نینگ انيشرکت آزما پو 52/51/1331

 مهدی ميفی  .51
دو پهنه در روش جبهه کار  نیب یها هيامکان کاهش عرض پا یبررس

 سنگ طبس معدن زغال زهیبلند مکان
 پروده طبسشرکت زغالسنگ  24/51/1338

 شهيتعهد اند انیشرکت دانش بن 51/51/1333در  كيو سونداژالکتر كيمگنتوتلور یداده ها ریپردازش و تفس یانصار دیعبدالحم  .52



 

 

های معدنکاری پژوهشکده فناوری   

Mining Technologies Research Center 
 

 :تاريخ:                  شماره 11 از 11 صفحه
 

ف
ردي

مجرینام    عنوان طرح 
تاریخ 

 شروع
 طرف قرارداد

 (سیتال)سالمت اقتیل گسله آبدار یزون ها يیمنطقه فو د مبارکه به منظور شناسا
 

 گروه پژوهشی فراوری مواد معدنی ( ج

ف
ردي

 عنوان طرح نام مجری 
تاریخ 

 شروع
 طرف قرارداد

 علی دهقانی  .53
بررسی عملکرد جداکننده های مغناطیسی کارخانه فرآوری معدن 

 13/51/1381 چغار 
 رانيا یشرکت سنگ آهن مرکز

 اديب نیا... فضل ا  .54
طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه منیتورينگ سالنهای سنگ 

 13/51/1381 شکن
 رانيا یشرکت سنگ آهن مرکز

 رانيا یشرکت سنگ آهن مرکز 13/51/1381 بررسی عملکرد مدار آسیای کارخانه فرآوری معدن چغار  دهقانیعلی   .55

56.  
 خداکرم غريبی

تدوين دانش فنی حذف مرحله تشويه در تولید اکسید باريم با 

 13/53/1388 استفاده از روش احیای مکانیکی نانو ذرا  باريت
 و معادن عيوزار  صنا

 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 18/51/1383 بهبود کارآئی آسیای خودشکن چغار  علی دهقانی  .51

 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 15/55/1383 بهینه سازی مدار آسیای گلوله ای خط سه چاهون مهدی خسروی  .58

 یمکانیرضا دهقان س  .53
بررسی عملیا  نمونه برداری در کارخانة فرآوری سنگ آهن 

 اجرايی برای اصالحچغار  و ارائه راهکارهای 
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 14/55/1383

 سید عباس دشتی  .65
تعیین روش مناسب پرعیارسازی باطله کارخانه فراوری چغار  

 موجود در سد باطله و طراحی فلوشیت مربوطه
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 54/56/1383

 سید منصور بیدکی  .61
فلوکو نت قابل مصرف در تولید و بهینه سازی فرمو سیونهای مواد 

 صنايع معدنی
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 24/56/1383

 آهن فال  مرکزی ميتمع سنگ 31/51/1335 مطالعا  آزمايشگاهی فرآوری سنگ آهن چاه گز علی دهقانی  .62

 احمدرضا مختاری  .63
مطالعا  مینرالوژيکی و ژئوشیمیايی کانسار آهن چغار  به منظور 

 فازهای مختلف در برگیرنده عنصر فسفرتعیین و جدايش 
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 16/54/1335

 یاعظم نيشرو  .64
بررسی و تحلیل مهندسی جهت انيام اصالحا  اصولی 

 ريکاليمرهای کارخانه فرآوری چغار 
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 12/52/1331

 رضا دهقان سیمکانی  .65
در کارخانه تولید کنسانتره امکانسنيی بهینه سازی مدار بازيابی اب 

 ميتمع سنگ اهن سنگان
 ميتمع سنگ آهن سنگان 54/54/1332

 علیرضا مشرقی  .66
ساخت دستگاه اندازه گیری قدر  سردکنندگی محیط های کوئنچ 

 ASTMمطابق با استاندارد 
 شرکت فو د آلیاژی ايران 15/54/1334

 یمکانیرضا دهقان س  .61
دستیابی به اطالعا  پايه موردنیاز انيام مطالعا  مهندسی به منظور 

 جهت احداث واحد هیپ بیولیچینگ در ميتمع مس شهربابك
 ميتمع مس شهربابك 24/54/1334

 یزدي محمدرضاصمدزاده  .68
بررسی قابلیت فرآوری بخش ريزتر از سه میلی متر خاك نسوز 

 سمیرم با هدف حذف آهن
 رمینسوزسم یشرکت معدن 15/51/1331

 یزدي محمدرضاصمدزاده  .63
سبز فسفر دار معدن فسفا   یسنگ ها یفرآور یروش ها یبررس

 بافق یاسفورد
18/52/1338 

فسفا   یو معدن یميتمع صنعت

 یاسفورد
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ف
ردي

 عنوان طرح نام مجری 
تاریخ 

 شروع
 طرف قرارداد

 حيت نادری  .15

 نيو تدو یمرکز رانيبلوك ا رياز ذخا یاستحصال عناصر راهبرد

آهن  معدن سنگ یبر رو یمطالعه مورد:آن؛ فاز اول یدانش فن

 چغار 

 و پژوهشکده یجهاد دانشگاه 22/54/1338

 بنیاد نخبگان استان يزد 35/56/1338 كیکائولن جهت کاربرد در لعاب سرام یفرآور یزدي محمدرضاصمدزاده  .11

 رضا دهقان  .12
معدن سنگ رود  اسپوریيد تیبوکس یها مطالعه فرآوری نمونه

 نایآلوم دیلوشان و تول
 انياعتماد دیسع 14/54/1333

 55/56/1333 معدن خاك سرخ ندوشن یو کارخانه فرآور نديفرآ یطراح رضا دهقان  .13
معدنکاران خاك  یشرکت معدن

 سرخ ندوشن

 يیرزایمحمدم یمحمدعل  .14
به  یآهن اسفني دیتول نديفرا یساز هیشب یو پژوهش یطرح مطالعات

 مگامدول چادرملو میمستق ایدر کارخانه اح درکسیروش م
 نیشرکت فناوران فو د آبت 51/58/1333

 يیرزایمحمدم یمحمدعل  .15
طرح توسعه  یرنگرز لیپات هیفشار و تخل میتنظ ستمیس یطراح

 زديکرك  عيشرکت صنا
 زديکرك  عيشرکت صنا 13/15/1338

 یمشرق رضایعل  .16

و  354در فو د زنگ نزن  یسیمغناط یعلت حضور فازها یبررس

مؤثر با  یو ارائه راهکارها رانيا یاژیشرکت فو د آل یدیتول 316

 بیع نيهدف رفع ا

 رانيا یاژیشرکت فو د آل 35/51/1333

 

 حمایت از پایان نامه تحصیالت تکمیلی

باشند  میقرارداد  نو شامل چند پژوهشکده خود از طرف  ياپايان نامه های حمايت شده از طرف معادن و صنايع وابسته و 

 .نامه ها را نشان می دهدنیز عناوين اين پايان  1جدول . که در زير آمده است

 .اين قراردادها دانشيو همکار طرح استدر : قرارداد طرح پژوهشی برون دانشگاهی: 1نو 

موسسا  دولتی و خصوصی بعضا در کنار طرح های پژوهشی موردی به ناام  : قرارداد دانشيويی منعقده با دانشگاه: 2نو 

 .گردد پژوهشی و معاونت پژوهش فناوری دانشگاه منعقد میقرارداد تحصیال  تکمیلی دارند که معمو  با مراکز 

مستقیما با استاد راهنما منعقد مای گاردد ولای بعضاا تايیدياه       هااين قرارداد: قراداد دانشيويی منعقده با استاد راهنما: 3نو 

 . موسسه آموزش عالی مرجع استاد راهنما، مبنی بر تايید استاد نیز اخذ می شود

در ايان شارايط بعضاا تايیدياه     . اين قرارداد مستقیما با دانشيو منعقد می گاردد : شيويی منعقده با دانشيوقراداد دان: 4نو 

استاد راهنما و موسسه نیز در خصوص دانشيو اخذ می شود و کارفرما ارتباطی ديگاری باا دانشاگاه ياا بعضاا اساتاد       

 زم به ذکر اسات همکااری کامال    ). ريز می گرددکند و مبلغ قراداد مستقیما به حساب دانشيو وا راهنما برقرار نمی

 (کارفرما برقرار استاستاد و دانشيو و 
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در اين قراردادهاا فرايناد باا درخواسات اساتاد راهنماا و تايیاد        : قراداد دانشيويی با ستادهای معاونت علم و فناوری: 5نو 

 . د منعقد شده تلقی می گردددانشکده يا مرکز پژوهشی آغاز و بعد از تايید در پورتال معاونت، قراردا

شايو برقارار   و دان ، استاد راهنماتحصیال  تکمیلی داخلی که بین پژوهشکده، معاونت پژوهشی دانشگاه قرادادهای :6نو 

 .میلیون قابل پرداخت است 4می شود و تا سقف 

، تامین غذا پروژه های دانشيويیمورد نیاز قرادادهای ديگر دانشيويی مثل حمايت از تيهیزا  پژوهشی و فناوری  :6نو 

  .که در اين صور  استاد و دانشيو تعهد کمتری نسبت به کارفرمای قراردادهای قبلی دارند است و اسکان دانشيو

 انوا  پايان نامه های حمايت شده از طرف پژوهشکده :1جدول

ف
دی

ر
 

 نام مجری

 و دانشجو
 عنوان طرح

تاریخ 

 شروع
 طرف قرارداد

1 
 کمالیغالمرضا 

 یزهرا فتح آباد
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 21/51/1383 بررسی های هیدروژئولوژيکی معدن سنگ آهن چغار 

2 
 محمدرضا شايسته فر

 ندا عباسی

طبقه بندی هیدروژئوشیمیايی آب های زيرزمینی منطقه معدنی 

 سنگ آهن چغار 
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 22/51/1383

3 
 محمد فاتحی

 حمیدرضا بهاالدينی

نمونه های سنگ آهن ميتمع  Iتعیین چغرمگی شکست مود 

 معدنی چغار 
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 25/12/1383

4 
 محمد تقی صادقی

 ميید مبینی

دار با  بهبود فرايند درزه نگاری در توده سنگ های درزه

بلوك : مورد مطالعاتی )بکارگیری تکنیکهای پردازش تصوير 

 (معدن چغار  Іتکتونیکی 

 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 25/12/1383

5 
  اورعی سیدکاظم 

 رزادین شايما

اندازه گیری و تحلیل بهره وری در شرکت سنگ آهن مرکزی 

 (ميتمع چغار )ايران 
 ايرانشرکت سنگ آهن مرکزی  56/15/1335

6 
 سعیدا اردکانی

 مريم رنيبر

ارزيابی عملکرد سازمان با رويکرد کار  امتیازی متوازن 

 (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ايران)
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 25/12/1335

1 
 محمد حسین ابويی

 یبافق یفتوح هیزک

شرکت سنگ آهن  ارزيابی  و تحلیل عملکرد زنيیره تأمین

 SCORمرکزی ايران با استفاده از مدل 
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 24/51/1331

8 
 علی مروتی شريف آباد

 یبافق یعباس بیط

ارزيابی کارآفرينی دانش و تأثیر آن در بهبود مديريت ارتباط با 

 مشتری الکترونیك در شرکت سنگ آهن مرکزی
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 51/11/1331

3 
 علیرضا ياراحمدی

 میمند وحید ابراهیمی

های ژئومکانیکی توده سنگ معدن  تعیین و تحلیل ويژگی

 میدوك
 ميتمع مس میدوك 51/53/1332

15 
 حيت نادری

 الهه حسینی

مطالعا  الکتروشیمیايی مکانیزم عمل افزودی پراکسید دی 

 سولفا  برای بهبود لیچینگ کالکوپیريت
 سرچشمهميتمع مس  51/56/1332

11 
 حيت نادری

 حمیدرضا ايزدی

لیچینگ شیمیايی کانه سولفیدی معدن مس میدوك به منظور 

 تعیین شرايط بهینه عملیاتی فرايند هیپ لیچینگ
 ميتمع مس میدوك 51/56/1332

12 
 رضا دهقان سیمکانی

 پورزاوه احمدرضا حسین

بررسی تاثیر افزايش سلول های اسکاونير و افزايش دبی 

 خوراك
 ميتمع مس میدوك 25/55/1332
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ف
دی

ر
 

 نام مجری

 و دانشجو
 عنوان طرح

تاریخ 

 شروع
 طرف قرارداد

13 
 یبافق یاراحمدي رضایعل

 جلیل خلیلی برکويی

تعیین و مقايسه قابلیت انفيار در سنگ های خشك و آب دار 

 معدن چغار 
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 14/58/1332

14 
 غالمحسین حلوانی

 مهديه شفیعی زاده بافقی

در مرحله ارزيابی ريسك و تعیین شاخص های عملکرد ايمنی 

 ساخت پروژه  آگلومراسیون
 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 25/12/1332

15 
 حيت نادری

 مريم قنبری

بازيابی مس از محلول حاصل از لیچینگ آمونیاکی کنسانتره 

 کالکوپیريتی مس سرچشمه به روش استخراج با حالل
 ميتمع مس سرچشمه 51/56/1333

16 
 فرهاد محمدتراب

 میراسمعیلینداسادا  

های زمین آماری و ساختاری در تفکیك  استفاده از روش

های مختلف کانی سازی و آلتراسیون در کانسار مس   يون

 پورفیری میدوك

 ميتمع مس میدوك 35/51/1334

11 
 حيت نادری

 حمید رفیعی

های مختلف کانی شناسی کانه کم عیار معدن  بررسی رفتار گونه

 مس میدوك در بیولیچینگ
 ميتمع مس میدوك 51/56/1334

18 
 یانصار دیعبدالحم

 يیقلعه نو نیمحمدحس

 یمدل ساز یبرا یروش:  لیپتانس دانیم یداده ها یوارون ساز

مطالعه )  یشناس نیزم یتوده ها و ساختارها یشکل هندس

 ( معدن سه چاهون 12 یآنومال:  یمورد

 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران 15/53/1334

13 
 یبافق یاراحمدي رضایعل

 آبدار امیر کريمیان

 تیفیو شاخص ک یدرزه دار یچگال یآمار نیزم یمدلساز

 دوكیمعدن مس م(  RQD) توده سنگ 
 ميتمع مس میدوك 53/11/1335

25 
  یمکانیرضا دهقان س

 یمحمد نيف آباد

 4بازرسی فنی، عیب يابی و شبیه سازی مدار سنگ شکنی خط 

 تولید کنسانتره
 گل گهر یشرکت معدن 51/56/1336

21 
 بافقی علیرضا ياراحمدی

 سبحان احمديه

مدلسازی ژئومکانیکی و تحلیل پايداری ديواره های معدن مس 

 میدوك به روش پیوستار
 ميتمع مس میدوك 58/56/1336

22 
 بافقی علیرضا ياراحمدی

 محمدرضا حسنی

تعیین ويژگی های ژئومکانیکی توده سنگ معدن مس میدوك 

 داده های سطحی و زير سطحیبراساس 
 ميتمع مس میدوك 58/56/1336

23 
  یمکانیرضا دهقان س

 یعیمحسن شف

معدن مس  ظیباطله کارخانه تغل یکنرهایعملکرد ت یساز نهیبه

 یاتیعمل یمنطبق بر پارامترها یکنترل کرديبا رو دوكیم
 ميتمع مس میدوك 51/58/1336

24 
 مهدی کالنتر

 زهرا انصاری

مشخصه يابی پوشش نانوکامبوزيتی بر پايه سنتز و 

پلی کاپرو کتون به روش سل پل به /فلوئورهیدروکسی آپاتیت

 منظور بهبود زيست سازگاری و آنتی باکتريال زير يه

 های معدنکاری فناوری پژوهشکده 15/58/1336

25 
 سیدحسین ميتهدزاده

 زاده مريم محمدی

سیرجان -سنندج بررسی ژئوشیمیايی گرانیتوئیدهای پهنه ی

 جهت تفکیك توده های بارور از عقیم
 یمعدنکار یها یپژوهشکده فناور 51/53/1336

26 

 یمرج یمحمد فاتح

 یمزروع نیرحسیام

 یسبدان

نفوذ  زمیمکان یسنگ بر رو یکیاثر رفتار مکان یعدد یمدلساز

 چاه نفت یدر حفار PDCمته 
 جنوب زیمناطق نفتخ یشرکت مل 26/53/1336

21 
 نادریحيت 

 سیدحمید ابوالبقايی

بررسی تاثیر حضور يون کلريد بر فرايند استخراج با حالل مس 

از محلول کلريدی سولفاته حاصل از لیچینگ کانه کم عیار مس 

 میدوك در حضور افزودنی نمك در محیط سولفاته

 دوكیميتمع مس م 55/15/1336
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ف
دی

ر
 

 نام مجری

 و دانشجو
 عنوان طرح

تاریخ 

 شروع
 طرف قرارداد

28 
 حيت نادری

 مرضیه زنديان قهفرخی

يون کلريد بر انحالل مس از کانه کم  بررسی تاثیر افزودن

 عیارمس میدوك در محیط مس اسید سولفوريك
 دوكیميتمع مس م 55/15/1336

23 
 یکوهسارامیرحسین 

 پور نیحس یخایک دیمي

 یمیژئوش ینمونه ها یتخصص لیشبکه برداشت و تحل یطراح

دهسلم،  یدر پهنه اکتشاف يیایمیتوژئوشیو ل یا رسوبا  آبراهه

 رانياکتشاف معادن متروکه کو ا یموضو  قرارداد عمل

 چکاد کاوش یشرکت مهندس 25/15/1336

35 
 بافقی علیرضا ياراحمدی

 عارف حیدری

راستی آزمايی و افزايش دقت مدلهای ژئوفیزيکی سطحی و 

 چگالی درزه داری منطقه معدن مس میدوك
 دوكیميتمع مس م 16/11/1336

31 
 علیرضا مشرقی

 محمدرضا کمالی 

ارزيابی و بهینه سازی خواص مکانیکی و مغناطیسی يك آلیاژ 

 از طريق فرايند ترمودينامیکی fe-co-vنیمه سخت بر پايه 
 یمعدنکار یها یپژوهشکده فناور 22/12/1336

32 
 امیر سیف الدينی

 زهرا جعفری ندوشن

پايه بررسی و ارزيابی تاثیر مس بر مکانیزم تبلور در آلیاژ آمورف 

 آهن و تولید نانو ساختار از آن
28/12/1336 

 یتوسعه فناور ژهيستاد و

 یجمهور استير معاونت

33 
 امیر سیف الدينی

 این یمهسا انصار

تاثیر اضافه شدن نیکل در ايياد ساختار نانوکامپوزيتی در آلیاژ 

و 11Mo5P9C7.5B1.5(Fe1-xNix )ای حيیم  شیشه

 بررسی مکانیزم تبلور آن

28/12/1336 
 ستاد ويژه توسعه فناوری

 معاونت رياست جمهوری

34 
 علیرضا مشرقی

 افسانه رجبی
 ti-6a1-4v 21/52/1331بررسی مکانیزم و سینتیك اکسیداسیون آلیاژ 

 یتوسعه فناور ژهيستاد و

 یجمهور استير معاونت

35 
 جواد غالم نژاد

 سعیده قائدرحمت

مد  در معدن مس میدوك ارائه مدل برنامه ريزی تولید کوتاه 

 با استفاده از مدلسازی رياضی
 دوكیميتمع مس م 53/55/1331

36 
 محمدرضا صمدزاده 

 یصحت نیرام

 ونیفلوتاس نديدر فرآ تیمگنت یرو و نحوه دنباله زانیم یبررس

 گهر از کنسانتره سنگ آهن گل تيریحذف پ
 گل گهر یو صنعت یشرکت معدن 51/56/1331

31 
 بافقی ياراحمدیعلیرضا 

 رضا پوريزدان پناه

طراحی سیستم اطالعا  مديريت عملیا  بارگیری و باربری 

 میدوك معدن مس
 دوكیميتمع مس م 13/56/1331

38 
 بافقی علیرضا ياراحمدی

 بهروز ظهوری

طراحی سیستم اطالعا  مديريت عملیا  حفاری و آتشباری در 

 معدن مس میدوك
 دوكیميتمع مس م 13/56/1331

33 
 یبيخداکرم غر

 سروش ناصرپور

ميتمع  تیبدنیدر کارخانه مول بدنیمول یابيعلل افت باز یبررس

 مس سرچشمه
 ميتمع مس سرچشمه 51/58/1331

45 
 یصادق قاسم دیس

 پشنگه مایش

 شنیو پارت نچیکوئ یحرارت ا یعمل  یندهايفرآ ریتاث یبررس

 میسیلیس اژیفو د کم آل یکیساختار و خواص مکان زيبر ر یبند

 DIN 1.5025با  

 یمعدنکار یها یپژوهشکده فناور 55/53/1331

41 
 یدکیب دمنصوریس

 نسب یمحمد مومن

 جوهر یبا استفاده از فناور یسیالکترومغناط یها چاپ جاذب

 دهنده واکنش یبا جوهرها یافشان
 یمعدنکار یها یپژوهشکده فناور 15/11/1331

42 
 یمشرق رضایعل

 یمهدو زهيعز

-Ni-Fe هيبر پا یاژیآل یکیو مکان یسیخواص مغناط یساز نهیبه

cU-Mo یکیناميترمود نديبا استفاده از فرآ 
 یمعدنکار یها یپژوهشکده فناور 15/11/1331

43 
 یزديپور يیمسعود مصال

 یسياد طاهر

شده از سنگ  استحصال یمصنوع لیاستفاده از روت تیقابل یبررس

 یجوشکار یدر ساخت الکترودها تیلمنيمعدن ا
 یمعدنکار یها یپژوهشکده فناور 25/12/1331
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 :تاريخ:                  شماره 11 از 16 صفحه
 

ف
دی

ر
 

 نام مجری

 و دانشجو
 عنوان طرح

تاریخ 

 شروع
 طرف قرارداد

44 
 یحيت نادر

 یصدرآباد یحسن دیسع

با استفاده از  نگیچیل یها استحصال مس از محلول یبررس

ساخت سلول )شده  اصالح يیایمیوالکتروشیرآکتور ب

 ( یجهت استحصال عناصر راهبرد يیایمیوالکتروشیب

 یمعدنکار یها یپژوهشکده فناور 25/12/1331

45 
 یزديپور يیمسعود مصال

 فرد يیرضا دهیسع

فلز  ا یفالکس فعال سطح بر خصوص يیایمیش بیترک ریتاث

 گیوتیبه روش اکت l316فو د زنگ نزن  یجوش در جوشکار
 شرکت بهسازان پوشش آتروپا   25/12/1331

46 
 ینيف یمهد

 یمحمدرضا شهباز

 یها هياثر دما و فشار گاز بر انتشار ترك در   یعدد لیتحل

 ینیرزميگاز کردن ز نديفرآ یزغالسنگ ط
58/51/1338 

از پژوهشگران و  تيصندوق حما

 فناوران کشور

41 
 محمدرضا صمدزاده 

 یمظفر یحسن هاشم

در  لکونیدروسیه-یاکنیمدار آس یساز نهیو به يیکارا یابيارز

 گل گهر 6خط 
 گل گهر یو صنعت یمعدنشرکت  54/53/1338

48 
 احمد قربانی

 نسیم سادا  مو يی

تخمین تخلخل و نفوذپذيری يکی از مخازن پارس جنوبی با 

 استفاده از نگار تشديد مغناطیسی هسته ای
 شرکت نفت ايران 51/12/1338

 یعلم یها یو سخنران ها شهمای ، ها کارگاه

با معادن و صنايع وابسته برگزاری کارگااه هاا و ساخنرانی هاای علمای      ايياد شناخت و ارتباط يکی از بهترين روش های 

اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه و سخنرانی نموده اسات کاه در جادول زيار      31است که در اين زمینه نیز پژوهشکده از سال 

 :آمده است

ف
دی

ر
 

 پژوهشگر و سخنرانی علمی  ، همایشعنوان کارگاه 

 همایش

 اهگکار

  سخنرانی

زمان 

 برگزاری
 برگزاری محل

1 
قطبش  یکيزیسنگ ها با روش ژئوف ونیمطالعه آلتراس

 يیالقا
 احمد قربانی

فرصت گزارش 

 مطالعاتی فرانسه
 دانشکده معدن و متالورژی 31ماه  آبان

 حيت نادری مدل سازی الکتروشیمیايی انحالل کانی های سولفیدی 2

فرصت گزارش 

مطالعاتی 

 آفريقای جنوبی

 دانشکده معدن و متالورژی 31 آذرماه

 روش های تولید و کاربردها: منیزيم 3
مرحوم 

حمیدرضا 

 کريمی

گزارش فرصت 

 مطالعاتی ژاپن
 دانشکده معدن و متالورژی 31ماه  دی

 (از دانشگاه لولئو سوئد) فرآوری عناصر نادر خاکی 4
سعید چهره 

 چلگانی
 دانشکده معدن و متالورژی 31ماه  دی کارگاه

 XPSو  TOFSIMS یسطح زیآنال یها كیتکن 5
سعید چهره 

 چلگانی
 دانشکده معدن و متالورژی 31ماه  دی کارگاه

6 

 بلند مد  در معادن با در نظر گرفتن دیتول زیيبرنامه ر

 زیيبا استفاده از روش برنامه ر یمواد معدن ليپا استوك

 یتصادف

 

 گزارش علمی

فرصت مطالعاتی 

 ايتالیا

خردادماه 

38 
 دانشکده معدن و متالورژی
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 :تاريخ:                  شماره 11 از 11 صفحه
 

 دانشکده معدن و متالورژی 38ماه  دی کارگاه مهندس حیسنی (از پارك علم و فناوری يزد) یفکر تیبا مالک يیآشنا 1

 مدل سازی ژئومکانیکی مقدماتی 8
علی رضا 

 ياراحمدی 
 شرکت سنگ آهن مرکزی 38آذر ماه  کارگاه

 شرکت سنگ آهن مرکزی 38آبان ماه  کارگاه احمد قربانی كيژئوالکتر یدوره مقدمات 3

 شرکت سنگ آهن مرکزی 38آذر ماه  کارگاه جواد غالم نژاد معدن دیتول یزير و برنامه یطراح یدوره آموزش 15

 مدل سازی زمین آماری درزه داری معدن مس میدوك 11
علی رضا 

 ياراحمدی 
 دانشکده معدن و متالورژی 38ماه  آبان سمینار داخلی

 دانشکده معدن و متالورژی 38آذرماه  سمینار داخلی رضا دهقان ژئومتالورژی 12

 اختیارا  حقیقی و کاربرد در معدنکاری 13
يوسف 

 میرزايیان
 دانشکده معدن و متالورژی 38ماه  دی سمینار داخلی

 مدل سازی ژئومکانیکی پیشرفته 14
علی رضا 

 ياراحمدی 
 شرکت سنگ آهن مرکزی 33تیرماه  کارگاه

 شرکت سنگ آهن مرکزی 33تیرماه  کارگاه احمد قربانی یسني سیمغناط یعملدوره  15

 شرکت سنگ آهن مرکزی 33مهرماه  کارگاه احمد قربانی یسني سیمغناط یتئوردوره  16

 

 پژوهشکده فناوری های معدنکاری

 علی رضا ياراحمدی بافقی


