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- S. Banisi,  and  J.A. Finch, “Reconciliation of Bubble Size Estimation Methods Using Drift Flux 
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- S. Banisi, J.A. Finch, and A.R. Laplante, “On-Line Gas and Solids Holdup Estimation in Solid-Liquid-
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زاده، صمد بنیسی؛ غالمعباس پارساپور، احسان ارغوانی، سعید درویش تفویضی، غالمرضا لنگری -

طریق بازرسی ز سرچشمه ا شکنی و سرندکنی مرحله سوم مجتمع مسهبری مدار سنگاستانداردسازی را"

 .34-25، صفحه 45، شماره 14دوره ، 1398، سال علمی پژوهشی مهندسی معدن، نشریه "فرآیند

افزایش "صمد بنیسی؛ زاده، غالمرضا لنگری، سعید درویش تفویضی، احسان ارغوانی، غالمعباس پارساپور -

، شماره سال هفدهم، 1398، سال شیمی ایران، نشریه مهندسی "کن مجتمع مس سرچشمهعملکرد خشک

 .33-22، صفحه 101

افزایش کارآیی آسیاهای نیمه خودشکن "صمد بنیسی؛ ، عرفان راضی، مقدممصطفی مالکی، علیرضا قاسمی -

، نشریه علمی و "سنگ آهن گل گهر و مس سرچشمه از طریق اصالح طرح آستر با روش اجزای گسسته

 .59-46صفحه ، 40، شماره یزدهمس، دوره 1397، سال منابع معدنیپژوهشی مهندسی 

بار و سرعت آسیا بررسی تاثیر شکل "صمد بنیسی؛ ، مقدممصطفی مالکی، رشاد حسامی، سعید رحمانی دهنوی -

، 39شماره  سیزدهم،، دوره 1397، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی معدن، سال "کشی آسیاهای گردانبر توان
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 .94-82صفحه 

بررسی تاثیر شکل آستر "مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛ الهام نعمت اللهی، علیرضا قاسمی، زهرا بی باک،  -

، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی معدن، سال "خودشکن با روش اجزای مجزابر حرکت بار در آسیای نیمه

 .19-11، صفحه 33، دوره یازدهم، شماره 1395

کشی شگاهی تأثیر دانسیته بار بر توانبررسی آزمای"رشاد حسامی، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛  -

 .8-1، صفحه 32، دوره یازدهم، شماره 1395، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی معدن، سال "آسیاهای گردان

ارائه مدل پیش بینی میزان سایش "ی؛ الهام نعمت اللهی، زهرا بی باک، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیس -

، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی معدن، سال "آسترهای جداره آسیاهای نیمه خودشکن سرچشمه و گل گهر

 .50-40، صفحه 30، دوره یازدهم، شماره 1395

 ؛صمد بنیسی، محمدرضا مهدوی، محمدرضا روزبهی، عبید فرشید، احسان ارغوانی، نژاد بهارمهدی محمدی -

نشریه  ،"های کاربرد صنعتی سلول فلوتاسیون ستونی در مرحله پرعیارکنی اولیه در مجتمع مس میدوکچالش"

 .66-57، صفحه 31، دوره یازدهم، شماره 1395علمی و پژوهشی مهندسی معدن، سال 

دو مارپیچ  -طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون"علیرضا حسنخویی، پرویز مظفری، صمد بنیسی؛  -

، دوره نهم، 1393، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی معدن، سال "مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند 

 .49-37، صفحه 23شماره 

های تشکیل شده در تیکنر باطله کارخانه   تعیین ابعاد و چگالی لخته "غالمعباس پارساپور، صمد بنیسی؛  -

، 22، دوره نهم، شماره 1393پژوهشی مهندسی معدن، سال ، نشریه علمی و "فرآوری مگنتیت گلگهر سیرجان

 .84-75صفحه 

مدل سازی مدارهای فلوتاسیون صنعتی با استفاده "امیر حاجی زاده عمران، غالمعباس پارساپور، صمد بنیسی؛  -

نشریه علمی و پژوهشی مهندسی  "از نرم افزارهای صفحه گسترده، مطالعه موردی: کارخانه ذغالشویی زرند

 .44-35، صفحه 19، دوره هشتم، شماره 1392دن، سال مع

مدار بهینه فلوتاسیون کارخانه ذغالشویی زرند بر مبنای روش "درنا پیروزان، محسن یحیایی، صمد بنیسی؛  -

نشریه علمی و پژوهشی مهندسی معدن، سال  "مجموع وزن دار با استفاده از الگوریتم وراثتی هدایت شده

 .44-35، صفحه 26ه ، شماردهم، دوره 1394

کاهش میزان گوگرد کنسانتره با بهبود کارآیی مدار آسیا تر "احسان ارغوانی، احمد حجتی، صمد بنیسی؛  -

، دوره دهم، 1394نشریه علمی و پژوهشی مهندسی معدن، سال  "کارخانه فرآوری مجتمع سنگ آهن گل گهر

 .67-61، صفحه 27شماره 

ذرات حرکت زی شبیه سادر قت نتایج دمانی بر م زتأثیر گا"؛ صمد بنیسی علیرضا قاسمی، سید امید موسوی، -

، نشریه علمی و پژوهشی روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، پاییز و "(راگ)گسسته ای جزروش ابه 

 .32- 23، صفحه  6، شماره 1392زمستان 



 10 

یاکنی کارخانه سافزایش کارآیی مدار آ"؛ مجید پورسعیدی، رضا شمس الدینی، احسان ارغوانی، صمد بنیسی -

، 2، نشریه علمی و پژوهشی روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، جلد "فرآوری مس شهر بابک

 .88- 93، صفحه  4، شماره1392

 مقاالت منتشره شده در كنفرانسهاي بين المللي
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 مقاالت منتشره شده در كنفرانسهاي داخلي

 

اندازی مدار سنگراه"صمد بنیسی؛ نیاز، مقدم، غالمرضا بیمصطفی مالکیمسعود رضایی، امیدرضا بشیری،  -

تا  بهمن 30، بیرجند، هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران "شکن بار برگشتی فاز دو مجتمع مس سرچشمه

 .98ماه  اسفند 1

سیستم کنترل پیشرفته  "نیاز، صمد بنیسی؛ مقدم، غالمرضا بیامیدرضا بشیری، مسعود رضایی، مصطفی مالکی -
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(ACT آسیای نیمه ) هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بیرجند،  "مجتمع مس سرچشمه 1خودشکن فاز

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30

صمد بنیسیی؛ زاده، محمد ابراهیم برزگر، احسان ارغوانی، امیر حاجی، مقدممصطفی مالکی، علیرضا حسنخویی -

نیمه خودشکن خشک، اصالح طراحی  خصوصیت سنجی عملکرد آسترهای دیواره ورودی و خروجی در آسیاهای"

هشتمین کنفرانس مهندسی معدن اییران، بیرجنید،  "صنعتی حاصله در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و نتایج

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30

( جهت SPHمعرفی روش هیدرودینامیک هموارشده ذرات )"صمد بنیسی؛ ، علیرضا قاسمی، محمد انصاری -

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بیرجند،  "سیالسازی جریان شبیه

تاثیر زمان مرده بر کارآیی کنترل پسخور مطالعه موردی: کنترل سطح آب در "، صمد بنیسی؛ علیرضا قاسمی -

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بیرجند،  "کارخانه های فرآوری

علیرضا حسینخویی، مهدییه صیدر، احسیان ارغیوانی، ، محسن مرادی، قاسمیعلیرضا ، امیرعلی پورخسروانی -

ای در مدار آسییاکنی استانداردسازی حلقه کنترل دمای قبل از غبارگیر کیسه"؛ غالمعباس پارساپور، صمد بنیسی

 30مهندسیی معیدن اییران، بیرجنید، هشتمین کنفرانس  "گهرگل سازی شرکت معدنی و صنعتیکارخانه گندله

 .98اسفند ماه  1بهمن تا 

کمیک موازنیه جیرم  یابی مدارهای فرآوری بهعیب"؛ سید رامین مرتضوی، صمد بنیسی، محمدرضا یاراحمدی -

هشیتمین کنفیرانس مهندسیی معیدن اییران،  "مطالعه موردی: کارخانه فرآوری مولیبدن مجتمع مس سرچشمه

 .98سفند ماه ا 1بهمن تا  30بیرجند، 

؛ علیرضا حسنخویی، احسان ارغوانی، حسن محمودآبادی، غالمعباس پارسیاپور، صیمد بنیسیی، محسن مرادی -

 "گهیرسازی شرکت معیدنی و صینعتی گیلای کارخانه گندلهکاهش تعمیرات دیافراگم ورودی آسیاهای گلوله"

 .98ماه  اسفند 1بهمن تا  30هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بیرجند، 

سیازی تیاثیر آمیاده"؛ محمدرضا گودرزی، غالمعباس پارساپور، بهروز مقصودی، صمد بنیسیی، حسین کاکائی -

هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بیرجنید،  "فلوکوالنت بر کارایی تیکنرهای باطله مجتمع مس سرچشمه

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30

چالش های کنترل "؛ پور، صمد بنیسیتفویضی، غالمعباس پارساپور، علی ترابیسعید درویش ، نیامهران عوض -

 1بهمین تیا  30هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بیرجند،  "فیلترهای فشاری در مجتمع مس سرچشمه

 .98اسفند ماه 

ایی، صیمد مقدم، سعید درویش تفویضی، سعید نیوروزی، محمید عطیمصطفی مالکی، زاده یادکوریآرمین ولی -

شیکنی مجتمیع میس های میدار سیرندکنی و سینگکنکج های کنترل خودکار نوارنقالهبررسی چالش"؛ بنیسی

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بیرجند،  "سرچشمه

افیزایش "؛ غالمعباس پارساپور، سعید درویش تفویضی، مازیار محمیودی، صیمد بنیسیی، سید میالد موسوی -
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هشتمین کنفرانس مهندسی معدن اییران،  "مجتمع مس سرچشمه 1کارایی مدار خردایش مجدد کارخانه تغلیظ 

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30بیرجند، 

، صمد بنیسی؛ ابراهیم فرهادی، احسان ارغوانی، زادهمسعود غریب، علیرضا قاسمی، محمدباقر سلیمانی ساردو -

هشتمین کنفرانس مهندسی  "گهرکارخانه تغلیظ مگنتیت شرکت معدنی و صنعتی گل های کنترلبررسی حلقه"

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30معدن ایران، بیرجند، 

بررسی "، صمد بنیسی؛ علیرضا قاسمی، غالمعباس پارساپور، سعیدرضا نوروزی، حسین کاکائی، شیرکو شرفی -

 30هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بیرجند،  "سرچشمههای کنترلی تیکنرهای باطله مجتمع مس حلقه

 .98اسفند ماه  1بهمن تا 

اسیتاندارد سیازی "صیمد بنیسیی؛ زاده، احمید حسین، مقیدممصیطفی مالکی، مسعود رضیایی، سیعید زارع -

هشیتمین کنفیرانس  "مجتمیع میس سرچشیمه 1خوراکدهندههای آسیاهای گلولهای در کارخانیه پرعییارکنی 

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30عدن ایران، بیرجند، مهندسی م

تغیییر طیرح "صیمد بنیسیی؛ محمدحسیین دبیاغی، ، مقیدممصطفی مالکی، مسعود رضایی، امیدرضا بشیری -

هشیتمین کنفیرانس  "مجتمیع میس سرچشیمه 2 آسترهای دیواره ورودی و خروجی آسیای نیمه خودشکن فاز

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30مهندسی معدن ایران، بیرجند، 

، کاربرد الگوریتم ژنتیک در حیل مسیائل فیرآوری میواد معیدنی"صمد بنیسی؛ باک، اللهی، زهرا بیالهام نعمت -

 30هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بیرجنید،  "سازی کارآیی مدارهای فلوتاسیونمطالعه موردی: بهینه

 .98اسفند ماه  1بهمن تا 

استانداردسازی و " ؛نیاز، صمد بنیسیمقدم، مصطفی جهاندیده، غالمرضا بیمالکیامیدرضا بشیری، مصطفی  -

مین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی پنج "مجتمع مس سرچشمهاندازی مدار بار برگشتی فاز یک راه

 .97آبان ماه  13تا  12تهران، ، کنفرانس مهندسی معدن ایران هفتمینایران و 

یابی و عیب" ، صمد بنیسی؛محسن یحیایی، مازیار محمودی زرندیمقدم، سعید زارع، مصطفی مالکی -

مین کنگره بین پنج "مجتمع مس سرچشمهشکنی ثالثیه کارخانه پرعیارکنی یک استانداردسازی مدار سنگ

 .97آبان ماه  13تا  12تهران، ، کنفرانس مهندسی معدن ایران هفتمینالمللی معدن و صنایع معدنی ایران و 

کاهش " ، صمد بنیسی؛پورحمیدرضا رحیمی، سعید درویش تفویضی، غالمعباس پارساپور، زادهفرید مشهدی -

مین پنج "های ثانویه مجتمع مس سرچشمه با تغییر ابعاد مخزننوسانات سطح پالپ در مخازن هیدروسیکلون

آبان  13تا  12تهران، ، کنفرانس مهندسی معدن ایران هفتمینکنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و 

 .97ماه 

افزایش " پور، صمد بنیسی؛محمدرضا گودرزی، غالمعباس پارساپور، فرهاد ملحم، احسان ارغوانی، علی قاسم -

، هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران "باطله مجتمع مس سرچشمه 4بازیابی آب در تیکنر شماره 

 .97ماه  اردیبهشت 6و  5، یزد، یزددانشگاه 
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 پور، مصطفی جهاندیده، صمد بنیسی؛مقدم، حمیدرضا رحیمیگوشکی، سعید زارع، مصطفی مالکیحمزه امیری -

کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی  "ای مس سرچشمهاندازی کنترل نسبت آب به جامد آسیاهای گلولهراه"

 .96اسفند ماه  9، اهواز، دانشگاه شهید چمران، ایرانو معدن 

، امیرمسعود حیدری علیخانی، غالمعباس محمدیان، گوشکیمقدم، حمزه امیریسعید زارع، مصطفی مالکی -

وششمین سی "ای اولیه مجتمع مس سرچشمهطرح جدید مقسم دوغاب بین آسیاهای گلوله" صمد بنیسی؛

، شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمان زمینسا، المللی تخصصی علوم زمینگردهمایی و سومین کنگره بین

 .96اسفند ماه  8تا  6تهران، 

افزایش " مقدم، مازیار محمودی، محسن یحیایی، صمد بنیسی؛سعید زارع، فرشاد قربانی، مصطفی مالکی -

وششمین گردهمایی و سومین کنگره سی "های مخروطی ثالثیه مجتمع مس سرچشمهشکنکارآیی سنگ

 .96اسفند ماه  8تا  6تهران، ، شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین، تخصصی علوم زمینالمللی بین

تاثیر نیتروژن بر مصرف سولفید سدیم و " ننیز، موسی پورکانی، غالمعباس پارساپور، صمد بنیسی؛حسن قنبری -

گردهمایی و سومین کنگره وششمین سی "عیار مس کنسانتره نهایی کارخانه مولیبدن مجتمع مس سرچشمه

 .96اسفند ماه  8تا  6تهران، ، شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین، المللی تخصصی علوم زمینبین

افزایش " پور، صمد بنیسی؛محمدرضا گودرزی، غالمعباس پارساپور، سعید درویش تفویضی، حمیدرضا رحیمی -

همایش مدیریت آب در  "اندازی حلقه کنترل گشتاوری و راهکارایی تیکنر باطله مجتمع مس سرچشمه با طراح

 .96بهمن ماه  4، تهران، شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین، صنایع فرآوری مواد معدنی

طراحی و ساخت چاهک " ، صمد بنیسی؛نیازغالمرضا بیفرهاد ملحم، غالمعباس پارساپور، حمیدرضا منتظری،  -

وپنجمین گردهمایی سی "مجتمع مس سرچشمه 2مولیبدن کارخانه تغلیظ  –ای برای تیکنر مس دهی پرهخوراک

 .95ماه  اسفند 3 تا 1، شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین، ملی علوم زمین

 یحیایی، صمد بنیسی؛مقدم، مازیار محمودی، محسن سعید زارع، فرشاد قربانی، مصطفی مالکی -

 "های مخروطی مجتمع مس سرچشمهشکنها و تجهیزات جهت افزایش ظرفیت سنگاستانداردسازی روش"

 .95ماه  اسفند 3 تا 1، شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین، وپنجمین گردهمایی ملی علوم زمینسی

 ، صمد بنیسی؛زادهغالمرضا لنگری، ارغوانی احسان، غالمعباس پارساپور، محمدجواد رجبی، حمید بیدشهری -

 "مجتمع مس سرچشمه 1های انتقال مواد در مدار فلوتاسیون کاهش مصرف انرژی از طریق اصالح روش"

 .95ماه  اسفند 3 تا 1، شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین، وپنجمین گردهمایی ملی علوم زمینسی

افزایش بازیابی آب در " صمد بنیسی؛احسان ارغوانی، ، حمیدرضا منتظری، پارساپورغالمعباس ، فرهاد ملحم -

مولیبدن -دهی سازگار با تیکنرهای نسل جدید، مطالعه موردی: تیکنرهای مستیکنرها با اصالح چاهک خوراک

 بهمن 27 و 26، تهران، دانشگاه تهران، کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران "مجتمع مس سرچشمه

 .95ماه 

مقایسه مسیر حرکت بار در آسیای آزمایشگاهی و آسیای " ، صمد بنیسی؛عرفان راضی، علیرضا قاسمی -

، چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران "صنعتی
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 .95ماه  آبان 18 تا 16تهران، 

تعیین زمان مناسب " مقدم، صمد بنیسی؛علیرضا قاسمی، مصطفی مالکیباک، اللهی، زهرا بیالهام نعمت -

چهارمین  "خودشکن از طریق ترکیب تحلیل مسیر حرکت بار و مدل سایشتعویض آسترهای آسیاهای نیمه

آبان  18تا  16تهران، ، کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

 .95ماه 

جهت طراحی آستر آسیاهای نیمه  GMTنرم افزار صنعتی  کاربرد" مقدم، صمد بنیسی؛مصطفی مالکی -

، چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران "خودشکن

 .95آبان ماه  18تا  16تهران، 

، صمد پورعلی قاسم، علیرضا حسنخویی، احسان ارغوانی، غالمعباس پارساپور، حمیدرضا منتظری نائینی -

چهارمین  "بهبود عملکرد تیکنرهای باطله مجتمع مس سرچشمه با استفاده از روش بازرسی فرآیندی" بنیسی؛

آبان  18تا  16تهران، ، کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

 .95ماه 

 صمد بنیسی؛، محسن یحیایی، اهلل جوادی نسبحبیب، مقدممصطفی مالکی، احسان ارغوانی، قربانی فرشاد -

چهارمین کنگره بین  "مجتمع مس سرچشمه 1شکنی و سرندکنی کارخانه پرعیارکنیبازرسی فرآیند مدار سنگ"

 .95آبان ماه  18تا  16تهران، ، المللی معدن و صنایع معدنی ایران و ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

اندازی مجدد سیستم راه" ، صمد بنیسی؛موسی پورکانی، غالمعباس پارساپور، امیرمسعود حیدری علیخانی -

چهارمین کنگره بین  "کنترل سطح پالپ در مخازن آسیاهای مداربسته کارخانه مولیبدن مجتمع مس سرچشمه

 .95آبان ماه  18تا  16تهران، ، مهندسی معدن ایرانالمللی معدن و صنایع معدنی ایران و ششمین کنفرانس 

بازرسی فرآیند مدار آسیاکنی اولیه کارخانه " ، صمد بنیسی؛مقدممصطفی مالکی، احسان ارغوانی، حسین ارمش -

چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و ششمین  "مجتمع مس سرچشمه 1پرعیارکنی 

 .95آبان ماه  18تا  16تهران، ، رانکنفرانس مهندسی معدن ای

 ؛صمد بنیسیعباس اکبری، ، احسان ارغوانیمحمدجواد رجبی، سعید درویش تفویضی، ، غالمعباس پارساپور -

چهارمین  "مجتمع مس سرچشمه با توجه به کاهش عیار خوراک 2اصالح مدار فلوتاسیون کارخانه تغلیظ "

آبان  18تا  16تهران، ، ایران و ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایرانکنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی 

 .95ماه 

بررسی تاثیر توان فن مکنده بر دانه " علیرضا حسنخویی، محسن مرادی، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛ -

ی بندی محصول آسیاهای خشک، بازیابی و عیار گوگرد کنسانتره نهایی کارخانه مگنتیت شرکت معدنی و صنعت

شهریور  31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، های معدنکنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی فناوریدومین  "گل گهر

 .95مهر ماه  2تا 

بهبود فرآیند حذف گلوله های برگشتی " محسن مرادی، علیرضا حسنخویی، غالمعباس پارساپور، صمد بنیسی؛ -

کنفرانس ملی و نمایشگاه دومین  "در مدار آسیاکنی کارخانه گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
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 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، های معدنتخصصی فناوری

ی، صمد عباسعلی امینی خیر آبادی، احسان ارغوانی، مصطفی مالکی مقدم، محمد رضا یار احمدی، علی فاضل -

دومین  "پایش عملکرد طرح جدید آسترهای جداره آسیای نیمه خودشکن مجتمع مس سرچشمه" ؛بنیسی

مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، های معدنکنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی فناوری

95. 

رهای نو و ساییده شده مجتمع بررسی تاثیر آست" ؛سعید رحمانی دهنوی، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی -

های کنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی فناوریدومین  "مس سرچشمه بر توان کشی در آسیای آزمایشگاهی

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، معدن

باالبرهای خشک کن  حاصالح طر" ؛علیرضا قاسمی، علیرضا حسنخویی، غالمعباس پارساپور، صمد بنیسی -

کنفرانس ملی و دومین  "آسیاهای گلوله ای کارخانه گندله سازی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، های معدننمایشگاه تخصصی فناوری

افزایش کارآیی " ؛وانی، صمد بنیسیسعید درویش تفویضی، سعید رحمانی، غالمعباس پارساپور، احسان ارغ -

کنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی دومین  "کارخانه فرآوری شرکت کیان مس جوزم به روش بازرسی فرآیند

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، های معدنفناوری

دلی جهت پیش بینی میزان سایش م" الهام نعمت اللهی، زهرا بی باک، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛ -

 "مطالعه موردی: آسترهای جداره آسیاهای نیمه خودشکن سرچشمه و گل گهر -آسترهای جداره آسیاهای گردان

مهر  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، های معدنکنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی فناوریدومین 

 .95ماه 

بررسی تاثیر شکل آستر " ؛اللهی، علیرضا قاسمی، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسیزهرا بی باک، الهام نعمت  -

بر حرکت بار در آسیاهای گردان با روش اجزای گسسته )راگ(، مطالعه موردی: آسترهای جداره آسیای نیمه 

کنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی دومین  "خودشکن مجتمع مس سرچشمه و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، های معدنوریفنا

بررسی ویژگی های کنترل تناسبی و انتگرالی با نرم افزار " ؛علیرضا قاسمی، علیرضا حسنخویی، صمد بنیسی -

KMPCCS- کنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی دومین  "مطالعه موردی: کنترل سطح پالپ در حوضچه پمپ

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، های معدنفناوری

تغییر طرح " ؛سعید درویش تفویضی، محمد جواد رجبی، حسین برهانی، غالمعباس پارساپور، صمد بنیسی -

دومین  "بهبود بازیابی مدارپاروهای کف سلول های فلوتاسیون مجتمع مس سرچشمه با هدف افزایش عمر و 

مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، های معدنکنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی فناوری

95. 

رویکردی نوین در استفاده از " ؛حسین ارمش، حمید رضا رحیمی پور، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی -

کنفرانس ملی و دومین  "مجتمع مس سرچشمه 1انه پرعیار کنی سیستم های کنترلی مدار آسیا کنی اولیه کارخ
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 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، های معدننمایشگاه تخصصی فناوری

مهدی محمدی نژاد بهار، سعید درویش تفویضی، احسان ارغوانی، غالمعباس پارساپور، محمد علی محمدی،  -

عیب یابی و راه اندازی مجدد سیستم کنترل سطح سلول فلوتاسیون ستونی مجتمع مس " صمد بنیسی؛

 31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، های معدنکنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی فناوریدومین  "سرچشمه

 .95مهر ماه  2شهریور تا 

 ؛مالکی مقدم، صمد بنیسی فرشاد قربانی، حمید رضا رحیمی پور، محسن یحیایی، احسان ارغوانی، مصطفی -

مجتمع  1ل سنگ شکن های مخروطی کارخانه پرعیارکنی راندازی مجدد سیستم کنتمالحظاتی در خصوص راه"

 31آهن شهر، ، بافقکاری ایران، های معدنکنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی فناوریدومین  "مس سرچشمه

 .95مهر ماه  2شهریور تا 

روشی برای کاهش کدورت آب " ، صمد بنیسی؛احسان ارغوانی، غالمعباس پارساپور، حمیدرضا منتظری نائینی -

ششمین کنفرانس ملی  "مولیبدن مجتمع مس سرچشمه-مطالعه موردی: تیکنرهای مس بازیابی شده در تیکنرها

 .95اردیبهشت ماه  3تا  1مدیریت منابع آب، سنندج، 

ررسی مسیر حرکت تک گلوله با استفاده از مدل فیزیکی ب"سعید رحمانی، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛  -

 9تا  7یزد، ، ISMEبیست و چهارمین همایش ساالنه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،  "آسیای گردان

 .95اردیبهشت ماه 

تصحیح و کاربرد روابط تعیین کننده رفتار بار در آسیاهای نیمه خودشکن، "مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛  -

بیست و چهارمین همایش ساالنه بین المللی  "مطالعه موردی: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

 .95اردیبهشت ماه  9تا  7، یزد، ISMEمهندسی مکانیک ایران، 

بازرسی فرآیندی مدار آبگیری " ، صمد بنیسی؛احسان ارغوانی، غالمعباس پارساپورظری نائینی، حمید رضا منت -

اردیبهشت ماه  9تا  7دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران، کاشان،  "کنسانتره مجتمع سرچشمه

95 . 

عیب یابی و استاندارد " صمد بنیسی؛مصطفی مالکی مقدم، محسن یحیایی، ، احسان ارغوانی، فرشاد قربانی -

دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی  "سرچشمهمس مجتمع  سازی خوراک دهنده سنگ شکن های مخروطی

 . 95اردیبهشت ماه  9تا  7معدن ایران، کاشان، 

روشی " ، صمد بنیسی؛احسان ارغوانی، غالمعباس پارساپور، امیر مسعود حیدری علیخانی، موسی پورکانی -

دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن  "خوراک کارخانه مولیبدن مجتمع مس سرچشمهبرای همگن سازی 

 . 95اردیبهشت ماه  9تا  7ایران، کاشان، 

عیب یابی و استاندارد سازی مدار کنترلی  " ، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛احسان ارغوانیحسین ارمش،  -

دهمین کنفرانس دانشجویی  "جتمع مس سرچشمهم 1درصد جامد آسیاهای اولیه کارخانه پرعیارسازی 

 . 95اردیبهشت ماه  9تا  7مهندسی معدن ایران، کاشان، 
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بازرسیی " ، صیمد بنیسیی؛احسیان ارغیوانی، سعید درویش تفویضی، غالمعباس پارساپورمحمد جواد رجبی،  -

دهمین  "مع مس سرچشمهمجت 1فرآیند و استانداردسازی بخش پرعیارکنی اولیه فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی 

 .95اردیبهشت ماه  9تا  7کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران، کاشان، 

سازی حرکت بار در آسیاهای  اعتبارسنجی نتایج شبیه"علیرضا قاسمی، سید امید موسوی، صمد بنیسی؛  -

تا  22، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، تهران، "DEMKMPC افزار جزای گسسته با نرماگردان به روش 

 .936-931، صفحه 93مهر ماه  24

تأثیر روش آماده سازی پالپ در   "صمد بنیسی؛ غالمعباس پارساپور، مرضیه حسینی نسب، محسن یحیایی،  -

، صفحه 93مهر ماه  24تا  22، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، تهران، "نشینی ناپیوسته نتایج آزمایشهای ته

982-987. 

، پنجمین "SIMKMPC شبیه سازی مدار آسیاهای گلوله ای با نرمافزار "صمد بنیسی؛ سعید گل نژاد،  -

 .1019-1014، صفحه 93مهر ماه  24تا  22کنفرانس مهندسی معدن، تهران، 

، پنجمین کنفرانس مهندسی "یه لاو نشکگ سن باخافزاری برای انت نرم"صمد بنیسی؛ سید رامین مرتضوی،  -

 .1038-1032، صفحه 93مهر ماه  24تا  22معدن، تهران، 

ن کشی در وای بار بر ته سیتنی تأثیر دااهبررسی آزمایشگ"صمد بنیسی؛ رشاد حسامی، مصطفی مالکی مقدم،  -

 .1134-1128، صفحه 93مهر ماه  24تا  22، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، تهران، "ای گردانهآسیا

، "بررسی تأثیر سرعت آسیا بر توان کشی"صمد بنیسی؛ سعید رحمانی، رشاد حسامی، مصطفی مالکی مقدم،  -

 .1172-1166، صفحه 93مهر ماه  24تا  22پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، تهران، 

های کنترلی در  مکارگیری سیست توجیه اقتصادی به"صمد بنیسی؛ غالمعباس پارساپور، مصطفی مالکی مقدم،  -

، 93ماه  شهریور 7تا  5، تهران، دومین کنگره ملی ذغالسنگ ایران، "واحد فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند

 .9-1صفحه 

بهبود عملکرد تیکنر کارخانه " ؛غالمعباس پارساپور، احسان ارغوانی، سید محسن موسوی، صمد بنیسی -

و  11، کنفرانس ملی علوم معدنی، مازندران، ساری، "سیرجانفرآوری مگنتیت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

 .93شهریور  12

، "تصحیح روابط تعیین کننده شکل و مسیر حرکت بار در آسیاهای گردان"مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛  -

 .93شهریور  12و  11کنفرانس ملی علوم معدنی، مازندران، ساری، 

مارپیچ دو  -سیکلون شایدار جدازی مدطراحی و راه ان"بنیسی؛  علیرضا حسنخویی، پرویز مظفری، صمد -

 .93شهریور  12و  11، کنفرانس ملی علوم معدنی، مازندران، ساری، "دویی زرنشغال ذمرحله ای در کارخانه 

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل بار "سعید رحمانی دهنوی، رشاد حسامی، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛  -

 .93شهریور  12و  11، کنفرانس ملی علوم معدنی، مازندران، ساری، "ر بر توان کشی آسیاهاو شکل آست
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ش وسازی حرکت ذرات در ره ی در شبینگام زما نتعیی "علیرضا قاسمی، سید امید موسوی، صمد بنیسی؛  -

شهریور  12و  11 ، کنفرانس ملی علوم معدنی، مازندران، ساری،"تایجنتاثیر آن بر دقت  و)راگ(  های گسستزاج

93. 

صفحه باالبر آستر با روش  ی هیزاو شیافزا لیتحل"ی؛ سیصمد بن ،مقدم یمالک یمصطف ی،قاسم رضایعل -

کنفرانس  نینهم "گل گهر یو صنعت یخودشکن شرکت معدن یاهای: آسیمورد مطالعه گسسته یاجزا

 .9759، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانشگاه ب، رانیمعدن ا یمهندس ییدانشجو

با روش  یساز هیرات در شبذبرخورد  صیتشخ متیدو الگور "ی؛ سیبن مد، صمیقاس رضای، علاینژاد آر الدمی -

، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانشگاه ب، رانیمعدن ا یمهندس ییکنفرانس دانشجو نینهم، "گسسته یازاج

9761. 

کنفرانس  نینهم، "SimGrindبا نرم افزار  یگلوله ا یاهایمدار آس یساز هیشب"ی؛سیصمد بن ،نژاد گل دیسع -

 .10377، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانشگاه ب، رانیمعدن ا یمهندس ییدانشجو

مجتمع مس  قیمخروط عم یکنرهایت ییکارآ شیافزا"ی؛ سی، صمد بنییایحی، محسن ییحسنخو رضایعل -

 .12374، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانشگاه ب، رانیمعدن ا یمهندس ییکنفرانس دانشجو نینهم، "شهربابک

 ییکنفرانس دانشجو نی، نهم"هیانتخاب سنگ شکن اول یبرا یارائه روش"ی؛ سیصمد بنی، مرتضو نیرام دیس

 .13171، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانشگاه ب ران،یمعدن ا یمهندس

اعتبارسنجی صنعتی دو مدل تجربی  "؛ حکمتی، صمد بنیسیمجید پورسعیدی، احسان ارغوانی، محمود  -

 ییکنفرانس دانشجو نینهم ،"مطالعه موردی: کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس شهربابک -هیدروسیکلون

 .13372، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانشگاه ب ران،یمعدن ا یمهندس

افزایش کارآیی مدار آسیاکنی اولیه  "؛ ، رضا شمس الدینی، احسان ارغوانی، صمد بنیسییمجید پورسعید -

دانشگاه  ران،یمعدن ا یمهندس ییکنفرانس دانشجو نینهم ، "مجتمع مس شهربابک کارخانه پرعیارکنی

 .13373، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یب

حرکت تک گلوله در  ریمس یبررس"ی؛ سیمقدم، صمد بن یمالک ی، مصطفی، سجاد محمدیرشاد حسام -

، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانشگاه ب ران،یمعدن ا یمهندس ییکنفرانس دانشجو نینهم ، "نگردا یاهایآس

14899. 

 یسلولها یابی بیع"ی؛ سی، صمد بنییحسن خو رضای، علی، محمود حکمتی، احسان ارغواندیفرش دیعب -

 یمهندس ییکنفرانس دانشجو نینهم ،"مس شهربابک مجتمعی ارسازیکارخانه پرع یریبخش رمقگ ونیفلوتاس

 .161114، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانشگاه ب ران،یمعدن ا

عیب یابی و راه اندازی ستون  "مهدی محمدی نژاد بهار، احسان ارغوانی، محمدرضا روزبهی، صمد بنیسی؛  -

 ییانس دانشجوکنفر نی، نهم "های فلوتاسیون پرعیارکنی اولیه کارخانه پرعیارسازی مجتمع مس شهر بابک

 .202176، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانشگاه ب ران،یمعدن ا یمهندس
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رعیار کننده اولیه پرسی نحوه بازیابی مس در سلولهای بر "ی، ک خواجوی، ع کامکار و ص بنیسی ، سم طهمور -

آبان  10 -8، 7مقاله شماره "ی فلزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "شمهچمجتمع مس سر

 شمه، کرمان.چ، مجتمع مس سر1375ماه 

یهای مس در کاهش یر اکسیداسیون سطحی کانثتا "، ح رضوی زاده و ص بنیسی ، ر، م ج حبیبیانرگع کا -

ی فلزات غیر ژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "شمهچرعیار کنی مجتمع مس سرپکارایی کارخانه 
 شمه، کرمان.چ، مجتمع مس سر1375آبان ماه  10 -8، 9مقاله شماره "آهنی

ای مدار آسیای اولیه مجتمع مس مدلسازی سیکلونه "ورکانی، م ج حبیبیان و ص بنیسی ، پح مرادی، م  -

، 1375آبان ماه  10 -8، 11مقاله شماره "ی فلزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "شمهچسر

 شمه، کرمان.چمجتمع مس سر

ی مجتمع مس اابی مس از سرباره کوره های شعله بازی "رحمتی، م ش بافقی، ج و خاکی و ص بنیسی ، ب  -

، 1375آبان ماه  10 -8، 16مقاله شماره "ی فلزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "شمهچسر

 شمه، کرمان.چمجتمع مس سر

 رعیار کننده اولیهپیری زمان ماند در سلولهای فلوتاسیون گاندازه  "یان و ص بنیسی ، چر آتش دهقان ، ح شکر -

مقاله "ی فلزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "شمهچرعیار کنی مجتمع مس سرپکارخانه 

 شمه، کرمان.چ، مجتمع مس سر1375آبان ماه  10 -8، 1شماره 

یه مجتمع ردش مدار آسیای اولگو محاسبه بار در ای موازنه جرم نرم افزاری بر "ح ارواحی  و ص بنیسی ،  -

آبان ماه  10 -8، 2مقاله شماره "ی فلزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "شمهچمس سر

 شمه، کرمان.چ، مجتمع مس سر1375

آسیای  یی مداریر افزایش خوراک ورودی در کاراثتا "یان و ص بنیسی ، چورکانی ، ع ر غفوری ، ح شکرپم  -

 10 -8، 4مقاله شماره "ی فلزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "شمهچاولیه مجتمع مس سر

 شمه، کرمان.چ، مجتمع مس سر1375آبان ماه 

 "شمهچر سلولهای فلوتاسیون مجتمع مس سرمدلسازی مخلوط شدن ثالث د "ف جوادی و ص بنیسی ،  -

، مجتمع مس 1375آبان ماه  10 -8، 5مقاله شماره "ی فلزات غیر آهنیژتالوراولین سمینار م"مجموعه مقاالت 

 شمه، کرمان.چسر

سمینار تحقیق و "مجموعه مقاالت  "ن ،پاژیهای مدیریت تحقیق و توسعه در ژگوی "ع صالحی و ص بنیسی ،  -
 .، مشهد مقدس1375آذر ماه  7 - 6،  85 -89، صص " توسعه در واحد های صنعتی

مجموعه   "اه ، گبه زبان مشترک بین صنعت و دانش دستیابی"رتو آذر، پص بنیسی، ع سام ، ن نوبری و آ  -

 ، مشهد مقدس .1375آذر ماه  7 - 6،  14 -15، صص " سمینار تحقیق و توسعه در واحد های صنعتی"مقاالت 

 "شمه چدر مجتمع مس سر ختار بخش تحقیقاتبررسی سا "رتو آذر، پع سام ، ص بنیسی، ن نوبری و آ  -

، 1375آذر ماه  7 - 6،  263 -273، صص " سمینار تحقیق و توسعه در واحد های صنعتی، "مجموعه مقاالت 
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 مشهد مقدس .

همایش صاحب "وری، مجموعه مقاالت  نقش تحقیق در بهره "رتوآذر،پو آ ع سام، ص بنیسی ، ع سعید  -
 .1375آذر  4،  302 -310صص  "دست اندارکاران معدندنظران و

مجموعه مقاالت  "رد و غبار در معادن گماریهای شاخص تنفسی حاصل از بررسی بی"ع صالحی و ص بنیسی،  -
 .1376اردیبهشت  12-10،  ، نخستین سمینار ایمنی در معادن

 بینکنگره   یندوم "شبیه سازی توزیع زمان ماند ذرات در راکتورهای باز و بسته "ف جوادی و ص بنیسی  -
،  1376شهریور  11-9،  342-341، صص ملی شیمی و مهندسی شیمی ایران کنگره المللی و دوازدهمین

 کرمان. 

اتیت از کانه های آهن به روش پیر کلکتور جدید بر جداسازی آثتابررسی  "م رنجبر ، ع سام و ص بنیسی  -

،  364-365، صص ملی شیمی و مهندسی شیمی ایران کنگره بین المللی و دوازدهمینکنگره دومین  "فلوتاسیون

 ، کرمان. 1376شهریور  9-11

کارخانه کانه آرایی  ی و فرسایش در تجهیزاتگمعرفی انواع خورد "م تمیزی فر  ر ، ص بنیسی وگع کار -

 .1376شهریور  13-11، ایران دگیملی خور گرهنجمین کنپ "شمه چمجتمع مس سر

 "یر دانسیته کانیها بر دقت تعیین درجه آزادی از مقاطع صیقلیثتا "ص بنیسی ، یان و چرم تاجداری، ح شک -

 . 1376آبان  21-18:  ششمین سمینار بلور شناسی و کانی شناسی ایران

رعیارکنی پی برای موازنه جرم مواد در مدار نرم افزار "رضاییان و ص بنیسی ، ه  م ر یار احمدی، ح جوانی ،  -

اسفند  19تا  17،  ره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشکده صنعت نفتگسومین کن،  "شمهچمعدن مس سر

 ، اهواز. 1376

 بررسی شیو ه های اتخاذ شده در برقراری ارتباط "رتوآذر، پسام ، س ح خوشرو ، ن نوبری و آ  ص بنیسی ، ع -

سراسری همکاریهای  هگرهارمین کنچره بین المللی و گاولین کن، "شمهچاه در مجتمع مس سرگصنعت و دانش
،  225 -216اه صنعتی امیر کبیر ، مجموعه مقاالت صصگ، دانش "اه و صنعت برای توسعه ملیگلت ، دانشدو

 .  1377اردیبهشت  31-29

ن دومی"شمهچبررسی شاخص های ایمنی در معدن مس سر"ور، پیسی ، م رضایی زاده و ع ر احمدی ص بن -
 .1377آذر  3-2، 16-1مقاالت  صص ، مجموعه "دهمایی ایمنی در معادنگر

بررسی نحوه جداسازی مس در سلولهای فلوتاسیون  "م طهمورسی، ص بنیسی، ع کامکار و ک خواجوی،  -

 1375،اسفند ماه 6-8، 327 - 330،  "ملی مهندسی شیمی  گرهومین کند "شمهچاولیه مجتمع مس سر

 اه صنعتی امیر کبیر  تهران.گدانش

،  "موازنه جرم در مدارهای جدایشروشی برای آزمون مستقل بودن معادالت  "بنیسی ،  م ر یار احمدی و ص  -

 8تا  5، 2-48 اه شیراز،گمهندسی شیمی ایران، دانشه بین المللی گرهارمین کنچملی و کنگره نجمین پ
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 ، شیراز. 1379اردیبهشت 

نجمین پ،  "عی در مدل سازی عملیات جدایشکاربرد شبکه های عصبی مصنو"آ درویشی و ص بنیسی ،   -

اردیبهشت  8تا  5، 2-49اه شیراز، گمهندسی شیمی ایران، دانشبین المللی  گرههارمین کنچملی و گره کن

 ، شیراز. 1379

یوسته پده اشعه ایکس اه آنالیز کننگیه مدلی برای کالیبراسیون دستئاار"فوری راینی و ص بنیسی ، غع ر   -

اه گمهندسی شیمی ایران، دانشه بین المللی گرهارمین کنچه ملی و گرنجمین کنپ،  "شمهچمجتمع مس سر
 ، شیراز. 1379اردیبهشت  8تا  5، 5-9شیراز، 

یوتر پنخستین کنفرانس کاربرد کام، "ه اطالعاتی فرآوری مواد معدنی گاایپهمت :  "ف جوادی و ص بنیسی،  -
 .1377مهر  30، میمه اصفهان، در معادن

نخستین ، "موازن : نرم افزاری برای موازنه جرم مدارهای جدایش فیزیکی "ر یار احمدی و ص بنیسی، م -
 .1377مهر  30، میمه اصفهان، وتر در معادنپیکنفرانس کاربرد کام

، "شمهچدش در آسیاهای اولیه مجتمع مس سررگ نرم افزاری برای محاسبه بار در "ح ارواحی و ص بنیسی،  -

 .1377مهر  30، میمه اصفهان، یوتر در معادنپکنفرانس کاربرد کامنخستین 

نخستین کنفرانس کاربرد ، "نرم افزاری برای شبیه سازی خردایش در آسیاها  "آبادی و ص بنیسی،  گیح زن -
 .1377مهر  30، میمه اصفهان، یوتر در معادنپکام

وهشی در پژنونمند نمودن فعالیتهای ویج و قایی جهت ترگوال "سی، س ح خوشرو و ع مصطفوی ص بنی -

و آموزش هنگ وهشی کشور، مرکز تحقیقات علمی وزارت فرپژل ئاولین کنفرانس علمی بررسی مسا "ههاگادانش

 .1378اردیبهشت  30-29عالی، 

، همایش علم در "یل علمی و فنیئشبکه های عصبی مصنوعی در حل مسا کاربرد"آ درویشی و ص بنیسی ، -

 .1378، مشهد مقدس ، مرکز علمی دارالفنون، 1378آذر  18-16بیست یکم، آستانه قرن 

معدن  گدر فلوتاسیون سن ثرزی عوامل موی جهت بهینه ساچوگکاربرد روش تا "ان و ص بنیسی ، م کارآموزی -

، صص 1379اردیبهشت  22تا  20ه فلزات غیر آهنی ایران، گر،مجموعه مقاالت دومین کن "شمهچمس سر

277-287 ،1379. 

کارخانه نیمه  طراحی و ساخت سلول فلوتاسیون ستونی برای "اری ، ح جوانی ، ن نوبری و ص بنیسی ، ثم ن -

اردیبهشت  22تا  20ره فلزات غیر آهنی ایران، گ،مجموعه مقاالت دومین کن "شمهچصنعتی مجتمع مس سر

 .1379، 305-287، صص 1379

شمه بر چدن مس سرمعگ سانی سنگرنقش د "بنیسی ، ریمی نسب  و ص ا اسالمی ، م سعدلو ، س ک -

، صص 1379اردیبهشت  22تا  20ه فلزات غیر آهنی ایران، گر،مجموعه مقاالت دومین کن "سیونعملیات فلوتا

305-315 ،1379. 
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اولیه کارخانه نیمه صنعتی  بررسی طبقه بندی مواد داخل آسیای "ری زاده و ص بنیسی ، گص زیدآبادی ، غ ر لن -

، صص 1379اردیبهشت  22تا  20ه فلزات غیر آهنی ایران، گرمین کن،مجموعه مقاالت دو "شمهچسر مس

315-323 ،1379. 

کارخانه نیمه صنعتی یری توزیع زمان ماند در آسیاها و مدارهای فلوتاسیون گاندازه  "ح جوانی و ص بنیسی ، -

، 1379اردیبهشت  22تا  20آهنی ایران، ه فلزات غیر گر،مجموعه مقاالت دومین کن "شمهچمجتمع  مس سر

 .1379، 343-333صص 

سلولهای فلوتاسیون  بهینه سازی نحوه توزیع مواد شیمیایی در "ص زیدآبادی، ه رضاییان و ص بنیسی ،  -

، 1379اردیبهشت  22تا  20ره فلزات غیر آهنی ایران، گ،مجموعه مقاالت دومین کن "شمهچمجتمع  مس سر

 .1379، 353-343صص 

اولیه کارخانه  رعیارکنیپهار سلول اول چبررسی انتقال مستقیم کنسانتره  "ورکانی ، ع مددی و ص بنیسی ، پم  -

اردیبهشت  22تا  20ه فلزات غیر آهنی ایران، گر،مجموعه مقاالت دومین کن "شمه چرعیار کنی مس سرپ

 .1379، 361-353، صص 1379

رعیارکنی په کارخانه ر بر تولید دورریز در آسیاهای اولیثعوامل مو "، رستانی و ص بنیسی گاخ ر ابراهیمی ، ا ن -

، 1379اردیبهشت  22تا  20ره فلزات غیر آهنی ایران، گ،مجموعه مقاالت دومین کن "شمهچمجتمع مس سر

 .1379، 371-361صص 

یوسته پشعه ایکس ه آنالیز کننده اگایه مدلی برای کالیبراسیون دستئارا "ر غفوری راینی و ص بنیسی ، ع  -

، 1379اردیبهشت  22تا  20ره فلزات غیر آهنی ایران، گ،مجموعه مقاالت دومین کن "شمه چتمع مس سرمج

 .1379، 381-371صص 

لوله مصرفی گیر نوع و ابعاد ثتا"ی زاده ، ب رضایی و ص بنیسی ،گرورکانی ، غ ر لنپیی ، م ئی سیاهوگرم عس -

تا  20ه فلزات غیر آهنی ایران، گر،مجموعه مقاالت دومین کن،   "شمهچمس سرارآیی آسیاهای اولیه مجتمع بر ک

 .1379، 389-381، صص 1379اردیبهشت  22

رعیار کنی مجتمع مس پکارآیی سرند های اولیه کارخانه  بررسی "م ج حبیبیان، م ترابی و ص بنیسی ،  -

-399، صص 1379اردیبهشت  22تا  20 ره فلزات غیر آهنی ایران،گ،مجموعه مقاالت دومین کن  "شمه،چسر

409 ،1379. 

،مجموعه   "زن ،موازنه جرم مدارهای فرآوری مواد معدنی با نرم افزار موا "م ر یار احمدی  و ص بنیسی ،  -

 .1379، 857-847، صص 1379اردیبهشت  22تا  20ره فلزات غیر آهنی ایران، گمقاالت دومین کن

  "لوله در کارآیی آسیاها،گیر اندازه ثنرم افزاری برای تعیین تا "ان،گفرزانری زاده ،  ص بنیسی و ا گع لن  -

 .1379، 877-867، صص 1379اردیبهشت  22تا  20ره فلزات غیر آهنی ایران، گموعه مقاالت دومین کن،مج

،مجموعه   "تی ،شگواد در مدارهایی با جریانهای برشبیه سازی توزیع زمان ماند م "ف جوادی و ص بنیسی ،  -

 .1379، 887-877، صص 1379اردیبهشت  22تا  20ره فلزات غیر آهنی ایران، گمقاالت دومین کن
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 دومین“ اه با صنعت گجهت ترویج و تعمیق ارتباط دانش وییگال“ ، س ح خوشرو و ع مصطفوی ،  ص بنیسی -

 31 "ت برای توسعه ملی اه و صنعگلی همکاریهای سراسری دولت ،دانشره مگنجمین کنپره بین المللی و گکن

 .1379، 135-125اه خواجه نصرالدین طوسی ، صص گخرداد، دانش 2اردیبهشت تا 

ر کارخانه د IMHOFLOTآزمایش سلول فلوتاسیون هوایی  "ری زاده گص بنیسی ، م ج حبیبیان، غ ر لن -

-21اه صنعتی اصفهان، گمهندسی شیمی ایران، دانشره ملی گ، ششمین کن” شمهچرعیارکنی مجتمع مس سرپ

 ، اصفهان.1380اردیبهشت  18

میایی بر کارآیی مدار فلوتاسیون یر نحوه توزیع مواد شیثتا "دآبادی و ص بنیسی ر، ص زیگد حمیدی ، ع کار -

اه صنعتی اصفهان، شگمهندسی شیمی ایران، دانره ملی گ، ششمین کن” شمهچیه مجتمع مس سررعیارکنی اولپ
 ، اصفهان.1380اردیبهشت  21-18

ره ملی گ، ششمین کن” نرم افزار موازن رعیارکنی باپموازنه جرم مدارهای  "و ص بنیسی م ر یاراحمدی  -

 ، اصفهان.1380اردیبهشت  18-21صنعتی اصفهان،  دانشگاهمهندسی شیمی ایران، 

گیری درجه اندازهحداقل نمونه الزم جهت تعیین  "و ص بنیسی  فر، م بهروزح ر ایران منش، م ر شایسته -

همایش انجمن زمین شناسی ششمین مجموعه مقاالت ، ” آزادی کانیهای حاوی مس در معدن مس سرچشمه

 . کرمان. 1381،  98 -93ایران، دانشگاه کرمان، 

افزایش خلوص کنسانتره کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس سرچشمه  "و ص بنیسی ع فاضلی پیر اجل، ع کارگر  -

 8-6ششمین کنگره انجمن مهندسین متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ، ”شستشوی کفبا استفاده از 

 ، تهران. 1381آبان، 

های بهینه سازی توزیع مواد شیمیایی در سلول "و ا پرتوآذربنیسی حمیدی، ع کارگر، ص زیدآبادی، ص  د -

دومین کنقرانس دانشجوی مهندسی  مجموعه مقاالت، ”پرعیارکننده اولیه کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

 .1380، 261-255معدن، دانشگاه شاهرود، صص 

مجموعه مقاالت  "کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی عملیات خردایش "آ درویشی، ص بنیسی،  -

 .1380، 269-261دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه شاهرود، صص 

افزایش بازیابی مس در کارخانه پرعیارکنی مجتمع  "م پورکانی، آ پرتوآذر م سروی ، ص بنیسی، ب رضائی،  -

مجموعه مقاالت دومین کنفرانس  "مس سرچشمه با تغییر مسیر کنسانتره سلولهای پرعیارسازی اولیه 

 .1380، 289-279دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه شاهرود، صص 

مجموعه مقاالت دومین  "سبه تابع توزیع شکست سنگ نرم افزاری برای محا "ع لورک آقا، ص بنیسی،  -

 .1380کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه شاهرود، صص ، 

مروری بر قابلیتها و اصول پایداری نرم افزار موازن جرم موازن و مقایسه آن با نرم  "م یاراحمدی، ص بنیسی،  -

یی مهندسی معدن، دانشگاه شاهرود، صص ، مجموعه مقاالت دومین کنفرانس دانشجو "افزارهای خارجی

340-349،1380. 
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 "کاربرد سلول فلوتاسیون ستونی در کارخانه نیمه صنعتی مجتمع مس سرچشمه "م یحیایی، ص بنیسی،  -

 .1380، 356-349مجموعه مقاالت دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه شاهرود، صص  

بدست آوردن تعداد آزمایش مناسب در آزمایشهای  " بنیسی و ا اسالمی، ص م کارآموزیان،  س ض شفایی -

اه شگداندانشکده فنی، مهندسی شیمی ایران، ره ملی گین کنهفتم، ” صنعتی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی
 .1381 ، 544-7، 539-7آبان، صص  6-9، تهران

طرح آزمایشی پایدار در برابر عوامل محیطی ارائیه  " سی و ا اسالمیبنی، ص م کارآموزیان،  س ض شفایی -

دانشکده فنی، مهندسی شیمی ایران، ره ملی گین کنهفتم، ” برای عملیات فلوتاسیون مجتمع مس سرچشمه
 .1381 ، 234-7، 229-7آبان، صص  6-9، تهراناه شگدان

یون ستونی نیمه بررسی الگوی اختالط و زمان ماند در سلول فلوتاس "م یحیایی، ح جوانی، ص بنیسی،  -

 .1381، 272 -263مجموعه مقاالت سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه امیرکبیر  "صنعتی

 "تعیین شاخص شستشوپذیری زغالسنگ های کرمان "ر کازرانی نژاد، ص  بنیسی، ع سام و ع کاشیگر  -

 .1381، 237 -225بیر مجموعه مقاالت سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه امیرک

غالشویی فلوتاسیون کارخانه ذارزیابی کارآیی مدار  "م اسکندری سیاه کوهی، ص بنیسی، ع سام و ع کاشیگر  -

 .1381، 196 -183مجموعه مقاالت سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه امیرکبیر  "زرند

گ معدن کالکوسیتی تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون سن "ض شفایی، م کارآموزیان، ص بنیسی و ا اسالمی  -

مجموعه مقاالت بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین،  "مجتمع مس سرچشمه در مقیاس آزمایشگاهی مدار 

 .1381بهمن، 29-27تهران ، سازمان زمین شناسی کشور ، 

ی مدار آسیاکنی اولیه کارخانه افزایش کارآیی هیدروسیکلونها "ص بنیسی م پورکانی و ، ع کارگر، فاضلی ع -

هفتمین کنگره ساالنه انجمن مهندسین متالورژی ایران، مجموعه مقاالت  "پرعیارکنی مجتمع مس سرچشمه

 ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، تهران. 1382مهر ماه  23-21

مجموعه  " غلیظ مجتمع مس سرچشمهاجرای پژوهش مشارکتی در امور ت" ص بنیسی، م پورکانی و ع کارگر -

دانشگاه صنعتی ، هفتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملیمقاالت 

 .1382 ،آذر  26-27 اصفهان،

های ایمنی کارخانه فرآوری ذغالسنگ شاخص بررسی" ر کازرانی نژاد، ص بنیسی، ع کاشیگر و محمد شمسی -

 ، شرکت ذغالسنگ کرمان، کرمان.1382همایش ایمنی در معادن، آذر مجموعه مقاالت  "زرند

تعیین رابطه بین سختی سنگ و توان مصرفی آسیاهای "ا اکبری نسب، ص بنیسی، ع سام و ف زمانی  -

 یزد. بافق، ، شرکت سنگ آهن 1382، بهمن 82فوالد مجموعه مقاالت "خودشکن معدن سنگ آهن گل گهر

 "روشی جهت تعیین شاخص توان آسیاههای نیمه خودشکن"ری نسب، ع سام ، ص بنیسی، و ف زمانی ا اکب -

 ، شرکت سنگ آهن بافق،  یزد.1382، بهمن 82فوالد مجموعه مقاالت 
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ییر طرح مدار فلوتاسیون کارخانه افزایش کارآیی و تغ "کوهی، ص بنیسی و ع سام، م اسکندری سیاه -

-154، 1383مهر  21-23مقاالت چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن،لشویی زرند، مجموعه ذغا

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.143

اهمیت کاربرد روش آنالیز خطوط رگراسیون برای ارزیابی کارآیی کارخانه  "م بهاالدینی و ص بنیسی، -

چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی ، مجموعه مقاالت مطالعه موردی: کارخانه ذغالشویی زرند –ذغالشویی 

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.154-165، 1383مهر  21-23معدن،

بررسی تاثیر نحوه افزودن مواد شیمیایی بر مدار فلوتاسیون کارخانه ذغالشویی  "ح ر وکیلی و ص بنیسی، -

، دانشگاه 165-174، 1383ر مه 21-23زرند، مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن،

 شهید باهنر کرمان، کرمان.

 "های نامطلوب بررسی سایش گلوله و ارائه معیاری برای تشخیص گلوله "ع افضلی ننیز و ص بنیسی، -

، دانشگاه شهید 174-183، 1383مهر  21-23مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن،

 باهنر کرمان، کرمان.

های مختلف برای مدار فیلتراسیون کارخانه ذغالشویی بررسی کارآیی پارچه فیلتر "ان منش و ص بنیسی،ا ایر -

، دانشگاه 183-191، 1383مهر  21-23مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، "زرند

 شهید باهنر کرمان، کرمان.

 "ذغالشویی زرندسازی و آنالیز نمونه در کارخانه ی نحوه آمادهمقایسه "،و ح رنجبر ص بنیسی ح نوبخت، -

، دانشگاه شهید 191-199، 1383مهر  21-23مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن،

 باهنر کرمان، کرمان.

های مس بررسی نقش عوامل کانی شناسی در فرآوری کانسنگ "،فرم ر شایستهص بنیسی و  صاحبی،ح  -

-207، 1383مهر  21-23مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، "پورفیری سرچشمه

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.199

 "سازی مدار دیناویرپول کارخانه ذغالشویی زرندبهینه "س م صلحی، ص بنیسی و ح حاجی امین شیرازی، -

، دانشگاه شهید 207-217، 1383مهر  21-23مهندسی معدن، مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس دانشجویی

 باهنر کرمان، کرمان.

مجموعه مقاالت چهارمین  "تعیین شاخص قابلیت شناوری برای فلوتاسیون کانیها "م یحیایی و ص بنیسی، -

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.217-227، 1383مهر  21-23کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن،

مجموعه  "های منطقه همکار از نظر فرآوری سنگخصوصیت سنجی ذغال "کازرانی نژاد و ص بنیسی،ر  -

، دانشگاه شهید باهنر 227-237، 1383مهر  21-23مقاالت چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن،

 کرمان، کرمان.

ال شویی زرند ، غکارخانه ذ مطالعه موردی : -معدنی وری موادعیب یابی کارخانه های فرآ"نیسی،  صمد ب -
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 .28-63، 1383آذر،  3تا  1وری موادمعدنی ایران، نخستین همایش فرآ"

در مدار فیلتراسیون  Aerodri 104بررسی نحوه افزایش کمک فیلتر "احد ایران منش و صمد بنیسی،   -

 .119-129، 1383آذر،  3تا  1وری موادمعدنی ایران، نخستین همایش فرآ"ال شویی زرند ، کارخانه ذغ

ی عملیات فیلتراسیون در کارخانه یی تاثیر افزایش کمک فیلتر بر کارآبررس"منش، ص بنیسی، ا ایران -

، دانشگاه تربیت 759-768، 1383، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معدن ایران، بهمن "غالشویی زرندذ

 ، تهران.مدرس

های حاوی مس در بازیابی شدگی کانیآزادی و نوع قفل درجهتاثیر "منش، م بهروز و ص بنیسی، ح م ر ایران -

، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معدن ایران، بهمن "سرچشمهمدار فلوتاسیون کارخانه فرآوری مجتمع مس

 ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.780-768، 1383

انه ژیکی بر کاهش بازیابی در کارخرالوعوامل مینتاثیر "فر و ب شفیعی، م ر شایسته، ص بنیسی، ح صاحبی -

، 983-997، 1383، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معدن ایران، بهمن "کنی مولیبدنیت سرچشمهپرعیار

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

پذیری زغالسنگ مطالعه موردی: صی جهت تعیین میزان شستشومعرفی شاخ"نژاد و ص بنیسی، زرانیر کا -

-1181، 1383، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معدن ایران، بهمن "غالشویی زرندخوراک کارخانه ذ

 ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.1171

های پرعیارکنی اولیه تعیین حداکثر بازیابی قابل دستیابی در سلول"و ص بنیسی، م ج حبیبیان زاده، غ ر لنگری -

، 1207-1221، 1383معدن ایران، بهمن ، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی "سرچشمه مجتمع مس

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

ارزیابی عملکرد واحد واسطه سنگین کارخانه "الهی آقا، ص بنیسی، ح حاجی امین شیرازی و م یوسفغ لورک -

، دانشگاه 1221-1237، 1383، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معدن ایران، بهمن "شویی زرندزغال

 مدرس، تهران.تربیت 

برداری در کارخانه سازی میزان دقت سیستم نمونهبررسی و بهینه "احمدی، ه رضائیان و ص بنیسیم ر یار -

، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معدن ایران، بهمن "صنعتی فرآوری مواد مجتمع مس سرچشمهنیمه

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران.، 1323-1305، 1383

صنعتی مجتمع مس نحوه کنترل سطح در سلول فلوتاسیون ستونی کارخانه نیمه "بنیسیم یحیایی و ص  -

دانشگاه تربیت ، 1333-1349، 1383سرچشمه: مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معدن ایران، بهمن 

 مدرس، تهران.

هش اثرات نقش مدیریت مواد زائد در افزایش سوددهی و کا "حسینیع ر غفوری راینی، ص بنیسی و ع مال -

: مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معدن ایران، بهمن "مجتمع مس سرچشمهتغلیظ  جاترخانبار کازیان

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران.، 1917-1905، 1383
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های برخی از معادن کرمان، مجموعه مطالعه میکروسکوپی ذغال"فر ، ص بنیسی و م ایزدی م ر شایسته -

 ، تهران. 1333-1349، 1382دهمایی ساالنه علوم زمین، بهمن مقاالت بیست و دومین گر

سنگ بر افزایش های فرآوری ذغالتاثیر خردایش محصول میانی کارخانه "م نوری بیلندی و صمد بنیسی  -

، مجموعه مقاالت نهمین همایش انجمن زمین شناسی "کارآیی عملیات: مطالعه موردی کارخانه ذغالشویی زرند

 . 1384ایران، دانشگاه تربیت معلم، تهران، 

شویی زرند ارزیابی فرآوری محصول میانی کارخانه ذغال "آقا و صمد بنیسیم نوری بیلندی، غالمعباس لورک -

سفند ، اصفهان، دانشگاه ا 10و  9، 84، مجموعه مقاالت سمپوزیم فوالد "جهت تولید کنسانتره قابل فروش

 . 1384صنعتی اصفهان، 

بررسی نحوه هدرروی ذغال در مدار فلوتاسیون کارخانه "خشک، م نوری بیلندی و ص بنیسی ع آب -

لوم وابسته، دانشگاه آزاد واحد طبس، اول ای معدن و عت دومین همایش منطقه، مجموعه مقاال"شویی زرندذغال

 .1385خرداد 

شویی سنجی فرآوری مجدد محصول میانی کارخانه ذغالامکان"خشک و ص بنیسی ی، ع آبم نوری بیلند  -

لوم وابسته، دانشگاه آزاد واحد ای معدن و عت دومین همایش منطقه، مجموعه مقاال"شویی زرندکارخانه ذغال

 .1385طبس، اول خرداد 

بررسی شکست و سایش آسترها  "ایلخانی، صمد بنیسی، مهدی هادی زاده، حسن محمود آبادی و محمد علی  -

مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی  "در کارخانه جدید پرعیارکنی مجتمع مس سرچشمه

 .1385، آبان 451-460معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، 

عوامل  شناسایی و نحوه مقابله با "حسن صاحبی، صمد بنیسی، محمد رضا شایسته فر و بهنام شفیعی،  -

مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس  "مینرالوژیکی نامطلوب در کارخانه فرآوری مجتمع مس سرچشمه،

 .1385، آبان 461-468دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، 

 "مرضیه شهر آشوبی، صمد بنیسی، حسن حاجی امین شیرازی، محمد جواد حبیبیان و صدیقه زیدآبادی،  -

مجموعه  "کاهش بازیابی در سلول های پرعیارکنی اولیه کارخانه جدید مجتمع مس سرچشمهبررسی علل 

 .1385، آبان 486-494مقاالت پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، 

مقایسه عملکرد سنگ شکن فکی و غلتکی در خردایش محصول میانی  "مسعود نوری بیلندی و صمد بنیسی -

مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی  "خانه ذغال شویی زرندکار

 .1385، آبان 495-500اصفهان، 

تاثیر طبقه بندی خوراک ورودی به مدار فلوتاسیون کارخانه  "عماد آب خشک، محمود اسکندری و صمد بنیسی، -

مقاالت پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، مجموعه  "ذغالشویی زرند  در افزایش کارآیی مدار

 .1385، آبان 515-523دانشگاه صنعتی اصفهان، 

ارائه روش نرم افزاری جهت پیش بینی کارآیی جدایش روش های ثقلی به  "مصطفی مارکی و صمد بنیسی،   -
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انشگاه صنعتی مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، د "جای روش سنتی ترسیمی میر

 .1385، آبان 740اصفهان، 

بررسی کارآیی مدار آسیاکنی ثانویه  "سیاوش قاقازانیان، صمد بنیسی، غالمرضا لنگری زاده و محمد رضا،  -

مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی  "مجتمع مس سرچشمه 1کارخانه پرعیارکنی شماره 

 .1386، آبان 217-228معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 

یحیایی و صمد بنیسی ، تاثیر غلظت اولیه پالپ بر سرعت ته نشینی ذرات در  مرضیه حسینی نسب، محسن -

 .1387آبان ، 299-306نواحی مختلف تیکنر، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، 

ا روش رقیق سازی محسن یحیایی و صمد بنیسی، اصالح طرح تیکنر کارخانه زغالشویی شرکت اینترکاربن ب -

 .1387آبان ، 323-331خوراک، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، 

محمد جاوری، صمد بنیسی،  بررسی تاثیر استفاده از جداکننده مارپیچی بر عملکرد مدار ریز دانه کارخانه  -

 .1387آبان  ،315-321زغالشویی، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران،

جواد اسماعیلی، محمد صلحی، صمد بنیسی، مدل سازی عملکرد هیدروسیکلون کارخانه زغالشویی اینترکربن  -

آبان ، 341-348)زرند( بر اساس مدل های پیلیت و ناکسوارا رائو، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، 

1387. 

فیلتراسیون کارخانه زغالشویی زرند، دومین رضا کارزانی نژاد و صمد بنیسی،  انتخاب پارچه فیلتر مناسب مدار  -

 .1387آبان ، 445-450کنفرانس مهندسی معدن ایران، 

حسن صاحبی، محمد رضا شایسته فر و صمد بنیسی، روش شناسایی و نحوه مقابله با عوامل مینرالوژیکی  -

آبان ، 481-488نامطلوب در کارخانه فرآوری مجتمع مس سرچشمه، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، 

1387. 

مهدی هادی پناه، جواد کلینی و صمد بنیسی، مدلسازی تاثیر اندازه دریچه خروجی کنسانتره بر کارآیی مارپیچ  -

 .1387آبان ، 730 کارخانه زغالشویی زرند، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

یی جدایش روشهای ثقلی به جای مصطفی مارکی و صمد بنیسی، ارائه روش نرم افزاری جهت پیش بینی کارآ -

 .1387آبان ، 741(، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، Mayerروش سنتی ترسیمی میر )

مرضیه حسینی نسب، محس یحیایی و صمد بنیسی، تاثیر غلظت اولیه پالپ بر ساختار لخته های تشکیل شده  -

 .1387در تیکنر، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، مهر 

به جای روغن کاج در مقیاس  A65بررسی امکان جایگزینی کف ساز "جتبی بهاالدینی و صمد بنیسی، م -

 .1387، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، مهر "آزمایشگاهی در کارخانه زغالشویی زرند

کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی ترکیب سلول های مدار "پریسا قبادی، محسن یحیایی و صمد بنیسی،  -
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 . 1388اردیبهشت  29-31"های فلوتاسیون، اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، 

ی سلول بررسی کارآیی سیستم شستشو"علی حضرتی، صمد بنیسی، محمد جواد حبیبیان و اسماعیل قنبری،  -

-31اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، "فلوتاسیون ستونی کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس سرچشمه، 

 . 1388اردیبهشت  29

مارپیچ  –ارائه مدلی برای کارآیی جدایش سیکلون  "علی فقیه ملکی، سید محمد صلحی و صمد بنیسی،   -

 .1388اردیبهشت  29-31فرانس علوم و مهندسی جداسازی، اولین کن"کارخانه ذغال شویی اینترکربن )زرند(،  

افزایش ظرفیت کارخانه ذغالشویی زرند "آقا و صمد بنیسی،   مهران فروتن, محمد جاوری،  غالمعباس لورک -

 .1388اردیبهشت  29-31اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، "با استفاده ار جداکننده مارپپچی ، 

تاثیر درصد جامد خوراک در اعتبار نتایج روش های "محسن یحیایی و صمد بنیسی،   مرضیه حسینی نسب، -

 .1388اردیبهشت  29-31اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، "طراحی تیکنر ، 

 23و  22 " 1404کنفرانس آموزش مهندسی در  "آموزش مشتری مدار در قرن بیست و یکم  "صمد بنیسی،   -

 . 1388تهران،  اردیبهشت، دانشگاه

افزارهای سازی تاثیر سایش آستر بر رفتار بار در آسیاهای گردان با نرممدل"محسن یحیائی، صمد بنیسی:  -

 2216-2211، 1388بهمن  9-7، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران،یزد، "صفحه گسترده

روشی جهت تعیین کارآیی و عمر مفید ارائه "علی حضرتی، محمدجواد حبیبیان، اسماعیل قنبری، صمد بنیسی:  -

، سومین کنفرانس مهندسی معدن "های فلوتاسیون ستونیسازهای نوع مخلوط کننده ثابت در سلولحباب

 1810-1805، 1388بهمن  9-7ایران،یزد، 

های نقش جداکننده مارپیچی در کارخانه"آقا، محمد جاوری، صمد بنیسی: مهران فروتن، غالمعباس لورک -

بهمن  9-7، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران،یزد، "شویی مطالعه موردی: کارخانه زغالشویی زرند زغال

1388 ،2005-2010 

تعیین توزیع زمان ماند مواد در مدارهای آسیاکنی و فلوتاسیون با "علیرضا فرمد، محسن یحیائی، صمد بنیسی:  -

، 1388بهمن  9-7نس مهندسی معدن ایران،یزد، ، سومین کنفرا"افزارهای صفحه گستردهاستفاده از نرم

1998-2003 

بینی راندمان و کیفیت محصوالت مدلی برای پیش"علی فقیه ملکی، سید محمد صلحی، صمد بنیسی:  -

 2027-2022، 1388بهمن  9-7، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران،یزد، "های زغالشوییکارخانه

تجربه ساخت جداکننده مارپیچی برای صنعت "رانی نژاد، صمد بنیسی: محمد جاوری، حسین حیدری، رضا کاز -

 1747-1740، 1388بهمن  9-7، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران،یزد، "فرآوری زغالسنگ کشور

بندی ذرات در افزایش کارآیی نقش طبقه"رضا کازرانی نژاد، عماد آبخشک، محمد جاوری، صمد بنیسی:  -

، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران،یزد، "ی مطالعه موردی: کارخانه زغالشویی زرندهای زغالشویکارخانه
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 2067-2062، 1388بهمن  7-9

سازی ترکیب مدارهای فلوتاسیون با ترکیب اصول فیزیکی بهینه"پریسا قبادی، محسن یحیائی، صمد بنیسی:  -

 2035-2029، 1388بهمن  9-7، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران،یزد، "و الگوریتم وراثتی

ای بر بررسی تاثیر سایش آستر بر رفتار بار در آسیاهای گردان بوسیله برنامه"محسن یحیائی، صمد بنیسی:  -

، "مطالعه موردی: آسیای نیمه خودشکن کارخانه پرعیارکنی جدید سرچشمه –های صفحه گسترده افزارپایه نرم

 .319-311، 88آبان  7-5ایران، تبریز، هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن 

تاثیر افزایش دانسیته کف بر عملکرد "علی حضرتی، محمد جواد حبیبیان، اسماعیل قنبری، صمد بنیسی:  -

، هفتمین کنفرانس "سیستم تعیین ارتفاع کف سلول ستونی کارخانه پرعیارکنی جدید مجتمع مس سرچشمه

 .3327-321، 88آبان  7-5دانشجویی مهندسی معدن ایران، تبریز، 

شکنی با استفاده از سازی مدار سنگطراحی و مدل" ،زاده، محسن یحیائی، صمد بنیسیعلی جمال -

 .88آبان  7-5، هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران، تبریز، "های صفحه گستردهافزارنرم

 

وراثتی با جهش ژنی ابتکاری برای بکارگیری الگوریتم "،پریسا قبادی، محسن یحیائی، صمد بنیسی -

آبان  7-5، هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران، تبریز، "سازی ترکیب مدارهای فلوتاسیونبهینه

88 ،321-3327 

"، های دانشگاهیمدلی برای صیانت از اصول اخالقی در انتشار پژوهش "محسن یحیایی ، صمد بنیسی،  - 

آبان  10-11، 1-11، 43مقاله ، دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندسی با نگرش به آیندهدومین کنفرانس آموزش 

1390. 

دومین کنفرانس آموزش "، کاهش شکاف بین صنعت و دانشگاه با آموزش مهندسی هدفمند "صمد بنیسی،  - 

 .1390آبان  10-11، 1-14، 43مقاله  ، دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندسی با نگرش به آینده

خودشکن و نیمه  یمسیر حرکت بار در آسیاها یبررس "ی ، سیصمد بن ،ییایحیمحسن  مقدم، یمالک یفمصط -

، کنگره و نمایشگاه بین المللی معدن، تهران، "گل گهر یمعدن -ی: شرکت صنعتیمورد مطالعه - خودشکن

 .170مقاله شماره .  1391ماه، آبان 8-5المللی، نمایشگاه بین

کاهش نوسان در عملکرد آسیای  "ی ، صمد بنیس ،یرضا شمس الدین ،یاحسان ارغوان ،یولی اله قوهستان -

، کنگره و نمایشگاه بین المللی معدن، تهران، " خودشکن کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس شهر بابکنیمه

 .195مقاله شماره .  1391ماه، آبان 8-5المللی، نمایشگاه بین

خودشکن شرکت سنگ  اییآس لیتبد "ی ، سیصمد بن احمد حجتی، ،ییایحیمحسن  مقدم، یمالک یمصطف -

ماه، مهر 20-18، چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه تهران، " نخودشکمهنی به گهرآهن گل

 .123-115ص .  1391
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 خودشکنمهین اییآس ییکارا شیافزا "ی ، سیصمد بن ،یاحسان ارغوان ،یمحمود حکمت ،یاهلل قوهستان یول -

 20-18، چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه تهران، " مس شهربابک یارکنیکارخانه پرع

 .144-138ص .  1391ماه، مهر

 یایآس لیبا تبد شیخردا یمدارها ییکارا شیافزا "ی، سیصمد بن ،ییایحیمحسن  مقدم،یمالک یمصطف -

 شگاهیو نما یکنفرانس مل نیاول، "سنگ آهن گل گهر: شرکت یخودشکن، مطالعه مورد مهیخودشکن به ن

 .1353-1347، ص 1391شهریور،  17-15، زدیدانشگاه  زد،، یرانیا یکارمعدن یهایفناوری تخصص

 مهین یایدر آس شیخردا ییکارآ شیافزا "ی، سیصمد بن ،یاحسان ارغوان ،یمحمود حکمت ،یاله قوهستان یول -

معدن یهایفناوری تخصص شگاهیو نما یکنفرانس مل نیاول، " مس شهر بابک یارکنیخودشکن کارخانه پرع

 .1304-1297، ص 1391شهریور،  17-15، زدیدانشگاه  زد،، یرانیا یکار

کارخانه  یاکنیمدار آس ییکارآ شیافزا "ی، سیصمد بن ،یاحسان ارغوان ،ینالدیرضا شمس ،یدیپورسع دیمج -

 زد،، یرانیا یکارمعدن یهایفناوری تخصص شگاهیو نما یکنفرانس مل نیاول، "مس شهربابک یارکنیپرع

 .989-983، ص 1391شهریور،  17-15، زدیدانشگاه 

مجتمع مس  قیمخروط عم یکنرهایت ییکارآ شیافزا "ی، سیصمد بن ،ییایحیمحسن  ،ییحسنخو رضایعل -

 17-15، زدیدانشگاه  زد،، یرانیا یکارمعدن یهایفناوری تخصص شگاهیو نما یکنفرانس مل نیاول، " شهربابک

 .1099-1092، ص 1391شهریور، 

 یریبدست آمده از به کارگ نهیبه ونیمدار فلوتاس یاجرا "ی، سیصمد بن ،ییایحیمحسن  روزان،یدرنا پ -

یفناوری تخصص شگاهیو نما یکنفرانس مل نیاول، " زرند ییشده در کارخانه زغالشو تیهدا یوراثت تمیالگور

 .1099-1069، ص 1391شهریور،  17-15، زدیدانشگاه  زد،، یرانیا یکارمعدن یها

تیکنرهای  ییافزایش کارآ "ی، سیصمد بن ،ییایحیمحسن  نسب،ینیحس هیغالمعباس پارساپور، مرض -

 یکارمعدن یهایفناوری تخصص شگاهیو نما یکنفرانس مل نیاول، "سازی خوراکهای فرآوری با رقیقکارخانه

 .1053-1045، ص 1391شهریور،  17-15، زدیدانشگاه  زد،، یرانیا

، "گهرمدار آسیاکنی تر مجتمع سنگ آهن گل ییافزایش کارآ "ی، سیصمد بن ،احمد حجتی، احسان ارغوانی -

شهریور،  17-15، زدیدانشگاه  زد،، یرانیا یکارمعدن یهایفناوری تخصص شگاهیو نما یکنفرانس مل نیاول

 .989-983، ص 1391

 ،زغالسنگ، شاهرود یمل کنگره نیاول، "آموزش هدفمند مهندسین معدن: از خیال تا واقعیت "ی، سیصمد بن -

 .109، مقاله شماره 1391شهریور،  10-8شاهرود، دانشگاه 

شستشوی زغال به جای روش  تیقابل نییارائه روش نرم افزاری تع "ی، سیصمد بن مقدم،یمالک یمصطف -

، مقاله 1391شهریور،  10-8شاهرود، دانشگاه  ،زغالسنگ، شاهرود یمل کنگره نیاول، " ریم یمیترس یسنت

 .44شماره 

مجدد مدار  اندازیراه "،  یرازیش نیحسن حاج ام ،یسیصمد بن ،یالله وسفی یغالمعباس پارساپور، مهد -
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شاهرود، دانشگاه  ،زغالسنگ، شاهرود یمل کنگره نیاول، " زرند شوییکارخانه زغال نیواحد واسطه سنگ یانیم

 .45، مقاله شماره 1391شهریور،  8-10

 ییعوامل مؤثر بر کارا ریتأث یبررس "ی، سیصمد بن ،یمظفر زیپرو زاده عمران،یحاج رامی اخالق،خوش رضایعل -

-8شاهرود، دانشگاه  ،زغالسنگ، شاهرود یمل کنگره نیاول، " زرند شویی: کارخانه زغال یمطالعه مورد چیمارپ

 .55، مقاله شماره 1391شهریور،  10

زغالسنگ مطالعه  ونیمدلسازی مدارهای فلوتاس "ی، سیغالمعباس پارساپور، صمد بن عمران،زادهیحاج ریام -

شهریور،  10-8شاهرود، دانشگاه  ،زغالسنگ، شاهرود یمل کنگره نیاول، "زرند شویی: کارخانه زغال یمورد

 .56شماره ، مقاله 1391

دو  چیمارپ -کلونیس شجدای مدار اندازیهو را یطراح"ی، سیصمد بن ،یمظفر زیپرو ،ییحسنخو رضایعل -

شهریور،  10-8شاهرود، دانشگاه  ،زغالسنگ، شاهرود یمل کنگره نیاول، "زرند شوییزغال کارخانه در ایمرحله

 .47، مقاله شماره 1391

درمدار  لینفت با گازوئ ینیگزیامکان جا یبررس "غالمعباس پارساپور،  ی،سبنی صمد پرست،معصومه حق -

شهریور،  10-8شاهرود، دانشگاه  ،زغالسنگ، شاهرود یمل کنگره نیاول، " زرند شوییلکارخانه زغا ونیفلوتاس

 .48، مقاله شماره 1391

برای  چیمارپ -کلونیس رایس شیو ساخت واحدجدا یطراح"،  یسیصمد بن ،یمظفر زپروی اخالق،خوش رضایعل -

، مقاله 1391شهریور،  10-8شاهرود، دانشگاه  ،زغالسنگ، شاهرود یمل کنگره نیاول، "زرند ییکارخانه زغالشو

 .51شماره 

 


