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December 2003. 

- S. Banisi, S. Z. Shafaei, M. Karamoozyan, and A. Islami, “Optimization of the Sarcheshmeh Copper Ore 

Flotation Using Taguchi Method,” Modarres Technical and Engineering, No. 9, 53-62, 2003. 

- S Z. Shafaei. Banisi, S., M. Karamoozyan, and A. Islami, “Application of Taghuchi Method for 

Determination of Robust Operating Parameters against Disturbances in Flotation of Sarcheshmeh Copper 

Ore,” Modarres Technical and Engineering, No. 18, 77-87, 2005. 

- S. Banisi, and J.A. Finch, “Testing a Flotation Column at the Sarcheshmeh Copper Mine,” Minerals 

Engineering, Vol. 14, No. 7, 1177-1182, 2001. 

- S. Banisi, G. Langari-Zadeh, M. Poorkani, M. Kargar, and A.R. Laplante, “Measurement of Ball Size 

Distribution and Wear Kinetics in an 8m×5m Primary Mill of Sarcheshmeh Copper Mine,” CIM Bulletin, 

Vol. 93, No. 1042, 110-121, 2000. 

- S. Banisi, J.A. Finch, A.R. Laplante, and M.E. Weber, “Effect of Solid Particles on Gas Holdup in Flotation 

Columns - I. Measurement, Chemical Engineering Science, Vol. 50, No. 14, 2329-2334, 1995. 

- S. Banisi, J.A. Finch, A.R. Laplante, and M.E. Weber, “Effect of Solid Particles on Gas Holdup in Flotation 

Columns - II. Investigation of Mechanisms of Gas Holdup Reduction in Presence of Solids, Chemical 

Engineering Science, Vol. 50, No. 14, 2325-2342, 1995. 

- S. Banisi, and J.A. Finch, “Reconciliation of Bubble Size Estimation Methods Using Drift Flux Analysis, 

Minerals Engineering, Vol. 7, No. 12, 1555-1559, 1994. 

- S. Banisi, J.A. Finch, and A.R. Laplante, “On-Line Gas and Solids Holdup Estimation in Solid-Liquid-

Gas Systems, Minerals Engineering, Vol. 7, No. 9, 1099-1113, 1994. 

- S. Banisi, J.A. Finch, and A.R. Laplante, “Determination of Holdup of Flaked-Shaped Particles in Solid-

Water Systems Using Conductivity,” International Journal of Mineral Processing, Vol. 41,311-320, 1994. 

- S. Banisi, J.A. Finch, and A.R. Laplante, “Electrical Conductivity of Dispersions: A Review," Minerals 

Engineering, Vol. 6, No. 4, 369-385, and 1993. 

- S. Banisi, A.R. Laplante, and J. Marois, “The Behaviour of Gold in Hemlo Mines Ltd. Grinding Circuit," 

CIM Bulletin, Vol. 84, No. 955, 72-84, 1991. 

یز کنترل درصد جامد سرر"صمد بنیسی؛ پور، سعید زارع، حمیدرضا رحیمیمصطفی مالکی مقدم، حمزه امیری،  -

 ، نهییریه عنمی و"با اسییتفاده از حسییرر نرم مجتمع مس سییرمهییمه 1های کارخانه پرعیارکنی هیدروسیییکنو 

 .18- 10، صفحه 46شماره ، 15دوره ، 1399پژوههی مهندسی معد ، 

ه عنمی و ، نهری"فناوری بومی طراحی آستر برای آسیاهای گردا  صنعتی"بنیسی؛ مصطفی مالکی مقدم، صمد  -

 .106- 95، صفحه 22، شماره 1399پژوههی روش های تحنینی و عددی در مهندسی معد ، 
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؛ یسیبن صمد، محمد ابراهیم برزگر، امیر حاجی زاده، احسا  ارغوانیم، مصطفی مالکی مقد، عنیرضا حسنخویی -

سترهای دیواره ورودی و خروجی دارزیابی، " صنعتی آ صالح طراحی و نتایج  هک ر ا شکن خ سیاهای نیمه خود آ

صنعتی گل گهر هریه مهندسی "شرکت معدنی و  سال منابع ، ن شماره پنجم، دوره 1398معد ،  صفحه 1،   ،1-

22. 

شکنی و ار سنگاستانداردسازی راهبری مد"؛ ، صمد بنیسی محسن یحیاییمقدم، ، مصطفی مالکیسعید زارع -

 ،عنمی پژوههی مهندسی معد ، نهریه "طریق بازرسی فرآیندز سرمهمه ا سرندکنی مرحنه سوم مجتمع مس

 .34-25، صفحه 45، شماره 14دوره ، 1398سال 

زایش اف"صمد بنیسی؛ زاده، غالمرضا لنرری، سعید درویش تفویضی، احسا  ارغوانی، غالمعباس پارساپور -

، 101، شماره سال هفدهم، 1398، سال شیمی ایرا ، نهریه مهندسی "کن مجتمع مس سرمهمهعمنکرد خهک

 .33-22صفحه 

افزایش کارآیی آسیاهای نیمه خودشکن "صمد بنیسی؛ ، عرفا  راضی، مقدممصطفی مالکی، عنیرضا قاسمی -

، نهریه عنمی و پژوههی "سنگ آهن گل گهر و مس سرمهمه از طریق اصالح طرح آستر با روش اجزای گسسته

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

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

، 39شماره  سیزدهم،، دوره 1397، نهریه عنمی و پژوههی مهندسی معد ، سال "کهی آسیاهای گردا بر توا 

 .94-82صفحه 

کل آستر بررسی تاثیر ش"مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛ الهام نعمت النهی، عنیرضا قاسمی، زهرا بی باک،  -

، 1395، نهریه عنمی و پژوههی مهندسی معد ، سال "خودشکن با روش اجزای مجزابر حرکت بار در آسیای نیمه

 .19-11، صفحه 33دوره یازدهم، شماره 

کهی آسیاهای هراهی تأثیر دانسیته بار بر توا بررسی آزمای"رشاد حسامی، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛  -

 .8-1، صفحه 32، دوره یازدهم، شماره 1395، نهریه عنمی و پژوههی مهندسی معد ، سال "گردا 

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

، نهریه عنمی و پژوههی مهندسی معد ، سال "آسترهای جداره آسیاهای نیمه خودشکن سرمهمه و گل گهر

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

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

نهریه  ،"های کاربرد صنعتی سنول فنوتاسیو  ستونی در مرحنه پرعیارکنی اولیه در مجتمع مس میدوکمالش"

 .66-57، صفحه 31، دوره یازدهم، شماره 1395عنمی و پژوههی مهندسی معد ، سال 

و مرحنه دمارپیچ  -طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکنو "عنیرضا حسنخویی، پرویز مظفری، صمد بنیسی؛  -

، 23، دوره نهم، شماره 1393، نهریه عنمی و پژوههی مهندسی معد ، سال "ای در کارخانه ذغال شویی زرند 

 .49-37صفحه 
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رآوری های تهکیل شده در تیکنر باطنه کارخانه  ف تعیین ابعاد و مرالی لخته "غالمعباس پارساپور، صمد بنیسی؛  -

، صفحه 22، دوره نهم، شماره 1393پژوههی مهندسی معد ، سال ، نهریه عنمی و "مرنتیت گنرهر سیرجا 

75-84. 

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

عد ، منهریه عنمی و پژوههی مهندسی  "از نرم افزارهای صفحه گسترده، مطالعه موردی: کارخانه ذغالهویی زرند

 .44-35، صفحه 19، دوره ههتم، شماره 1392سال 

مدار بهینه فنوتاسیو  کارخانه ذغالهویی زرند بر مبنای روش "درنا پیروزا ، محسن یحیایی، صمد بنیسی؛  -

، 1394نهریه عنمی و پژوههی مهندسی معد ، سال  "مجموع وز  دار با استفاده از الروریتم وراثتی هدایت شده

 .44-35، صفحه 26اره ، شمدهمدوره 

کاهش میزا  گوگرد کنسانتره با بهبود کارآیی مدار آسیا تر کارخانه "احسا  ارغوانی، احمد حجتی، صمد بنیسی؛  -

، 27، دوره دهم، شماره 1394نهریه عنمی و پژوههی مهندسی معد ، سال  "فرآوری مجتمع سنگ آهن گل گهر

 .67-61صفحه 

به ذرات حرکت زی شبیه سادر قت نتایج دمانی بر م زتأثیر گا"؛ ی، صمد بنیسیعنیرضا قاسمی، سید امید موسو -

، نهریه عنمی و پژوههی روش های تحنینی و عددی در مهندسی معد ، پاییز و "(راگ)گسسته ای جزروش ا

 .32- 23، صفحه  6، شماره 1392زمستا  

رخانه یاکنی کاسافزایش کارآیی مدار آ"؛ مجید پورسعیدی، رضا شمس الدینی، احسا  ارغوانی، صمد بنیسی -

، 1392، 2، نهریه عنمی و پژوههی روش های تحنینی و عددی در مهندسی معد ، جند "فرآوری مس شهر بابک

 .88- 93، صفحه  4شماره

 هاي بين الملليمقاالت منتشره شده در كنفرانس
- S.M. Mousavi, Gh.A. Parsapour, S.D. Tafvizi, M. Mahmoudi and S. Banisi; “Increasing efficiency of the regrind circuit of the 

Sarcheshmeh copper complex” XXX International Mineral Processing Congress (IMPC), Cape Town, South Africa, 18-22 October, 

2020. 

- Z. Bibak and S. Banisi; “Practical impliations of assuming spherical shape for particles in discrete element method (DEM) 

simulations” XXX International Mineral Processing Congress (IMPC), Cape Town, South Africa, 18-22 October, 2020. 

- E. Nematollahi, A.R. Ghasemi and S. Banisi; “On the accuracy of discrete element method (DEM) simulations: Rolling friction 

effects” XXX International Mineral Processing Congress (IMPC), Cape Town, South Africa, 18-22 October, 2020. 

- M. Rezaei, M. Maleki Moghaddam, A.R. Ghasemi, A. Fazeli and S. Banisi; “Designing curved pulp lifters for the Sarcheshmeh 

Copper Complex SAG mill using discrete element method modelling” XXX International Mineral Processing Congress (IMPC), Cape 

Town, South Africa, 18-22 October, 2020. 

- M.R. Yarahmadi, S.R. Mortazavi and S. Banisi; “Detection of systematic errors in the data used for mass balancing using the 

Movazen© software” XXX International Mineral Processing Congress (IMPC), Cape Town, South Africa, 18-22 October, 2020. 

- S. Zare, M. Yahyaei, M. Mahmoudi, M. Maleki Moghaddam and S. Banisi; “Effect of crushing chamber filling on the performance 

of cone crushers  –  the Sarcheshmeh copper complex case” XXX International Mineral Processing Congress (IMPC), Cape Town, 

South Africa, 18-22 October, 2020. 

- O. R. Bashiri, M. Maleki Moghaddam, A. Akbari, M. Yazdani and S. Banisi; “Challenges of using advanced control tools (ACT) 

system at the Sarcheshmeh copper complex SAG mill circuit” SAG conference 2019 Vancouver, Canada, 22-26 September, 2019. 
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- Z. Bibak, S. Rahmani and S. Banisi; “An investigation of particle shape effects on load movement in tumbling mills by discrete 

element method (DEM)” XXIX International Mineral Processing Congress (IMPC), Russia, Moscow, 17-21 September, 2018. 

- A.R. Ghasemi, A.R. Hasankhoei, E. Razi, G.A. Parsapour and S. Banisi; “Increasing drying efficiency by modifying the design of 

feed chute of the Gol-E-Gohar pelletizing plant ball mill” XXIX International Mineral Processing Congress (IMPC), Russia, Moscow, 

17-21 September, 2018. 

- H. Bidshahri, Gh.A. Parsapour, M. Pourkani, M.J. Rajabi, E. Arghavani, Gh.A. Mohamadian, and S. Banisi; “Increasing final 

concentrate grade of the Sarcheshmeh copper complex flotation circuit by flowsheet modification” XXIX International Mineral 

Processing Congress (IMPC), Russia, Moscow, 17-21 September, 2018. 

- F. Molhem, Gh.A. Parsapour, H.R Montazari, E. Arghavani, Gh. R. Biniyaz and S. Banisi; “Improving performance of the 

Sarcheshmeh copper complex Cu-Mo thickener” XXIX International Mineral Processing Congress (IMPC), Russia, Moscow, 17-21 

September, 2018. 

- E. Nematollahi, S. Zare, F. Ghorbani, A. Ghasemi and S. Banisi; “An investigation of feed box shape effects on cone crusher 

performance by discrete element method (DEM) - the Sarcheshmeh copper complex cone crusher case” XXIX International Mineral 

Processing Congress (IMPC), Russia, Moscow, 17-21 September, 2018. 

- A.R. Hasankhoei, M. Maleki Moghaddam, A. Haji-Zadeh, S. Banisi; “Designing new feed and discharge end liners for dry AG mills 

at the Gol-e-Gohar iron ore concentration plant” XXVIII International Mineral Processing Congress (IMPC), Quebec City, Canada, 

11-15 September, 2016. 

- E. Nematollahi, Z. Bibak, A. Ghasemi, M. Maleki Moghaddam, S. Banisi; “A model to predict wear rate of shell liners in tumbling 

mills” XXVIII International Mineral Processing Congress (IMPC), Quebec City, Canada, 11-15 September, 2016. 

- Z. Bibak, E. Nematollahi, A. Ghasemi, M. Maleki Moghaddam, S. Banisi “Investigation of liner shape effects on load movement in 

tumbling mills by discrete element method (DEM)” XXVIII International Mineral Processing Congress (IMPC), Quebec City, 

Canada, 11-15 September, 2016. 

- M. Maleki Moghaddam, M. Yahyaei, S. Banisi; “GMT: a spreadsheet-based software to predict charge shape and trajectory in 

tumbling mills” XXVIII International Mineral Processing Congress (IMPC), Quebec City, Canada, 11-15 September, 2016. 

- Gh. A. Parsapour, S. Darvish Tafvizi, E. Arghavani, A. Akbari, S. Banisi; “Modification of the flotation circuit of the Sarcheshmeh 

copper complex in response to feed grade reduction” XXVIII International Mineral Processing Congress (IMPC), Quebec City, Canada, 

11-15 September, 2016. 

- Z. Bibak, E. Nematollahi, A. Ghasemi, M. Maleki Moghaddam, S. Banisi; “DEM study of liner shape effects on load movement in 

tumbling mills: the Sarcheshmeh copper complex and Gol-e-Gohar iron ore company sag mill cases” XXVIII International Mineral 

Processing Congress (IMPC), Quebec City, Canada, 11-15 September, 2016. 

- A. Ghasemi, - A.R. Hasankhoei, Gh. A. Parsapour, S. Banisi; “Modifying the design of drying chamber flights of the Gol-e-Gohar 

pelletizing plant ball mill” XXVIII International Mineral Processing Congress (IMPC), Quebec City, Canada, 11-15 September, 2016. 

- M. MalekiMoghaddam, A.R. Hasankhoei, A. Haji-Zadeh, M. Yahyaei, S. Banisi; “Evolution of AG Mill Shell Liner Design at the 

Gol-e-Gohar Iron Ore Concentration Plant”, SAG Conference, 2015. 

- A. Bahar, A. Arghavani, O. Farshid, M.R. Rozebahi, M. Mahdavi, S. Banisi; “Lesson learned from using column flotation cells as 

roughers: The Miduk copper concentration plant case” ", XXVII International Mineral Processing Congress (IMPC), 2014, Santiago, 

Chile, 20-24 October 2014, pp.1-12  

 

- M. Maleki- Moghaddam, A. Ghasemi, M. Yahyaei, S. Banisi: “The impact of end-wall effects on the charge trajectory in tumbling 

model mills” ", XXVII International Mineral Processing Congress (IMPC), 2014, Santiago, Chile, 20-24 October 2014, pp 34-43. 

 

- A. Ghasemi, S. O. Musavi, S. Banisi; “Effect of time step on the accuracy of DEM calculations” ", XXVII International Mineral 

Processing Congress (IMPC), 2014, Santiago, Chile, 20-24 October 2014, pp 1-10. 

 

- G. Parsapour, E. Arghavani, S. Banisi, S. Mousavi; “Improving performance of the Gol-E-Gohar iron ore concentration plant 

thickener” ", XXVII International Mineral Processing Congress (IMPC), 2014, Santiago, Chile, 20-24 October 2014, pp 1-10. 

 

- M. Maleki- Moghaddam, M. Yahyaei, Haji-Zadeh, H. Asadi, S. Banisi; “Optimization of the design of AG Mill shell liners at the 

Gol-E-Gohar concentration plant” ", XXVII International Mineral Processing Congress (IMPC), 2014, Santiago, Chile, 20-24 

October 2014, pp 1-10. 

 

- Hassnkhoei, A., Yahyaei, M., Mahdavi, A., Banisi, S., " Improving Efficiency of the Shahre-Babak Copper Complex Deep Cone 

Thickeners", XXVI International Mineral Processing Congress (IMPC), 2012, New Delhi, India, 24 - 28 September 2012, pp. 1935-

1943. 
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- Maleki Moghaddam, M., Yahyaei, M., Banisi, S., "A Method to Predict Shape and Trajectory of Charge in Industrial Mills", XXVI 

International Mineral Processing Congress (IMPC), 2012, New Delhi, India, 24 - 28 September 2012, pp. 3189-3203. 

 

- Parsapour, Gh. A., Hossininasab, M., Yahyaei, M., Banisi, S., " Effect of Mode of Flocculation on Flocs Sedimentation Behavior in 

Various Regions of Thickeners", XXVI International Mineral Processing Congress (IMPC), 2012, New Delhi, India, 24 - 28 September 

2012, pp. 4151-4162. 

 

- Parsapour, Gh. A., Maleki, M., Banisi, S., " A Method to Justify Process Control Systems in Mineral Processing Applications", XXVI 

International Mineral Processing Congress (IMPC), 2012, New Delhi, India, 24 - 28 September 2012, pp. 4136-4150. 

 

- Pirozan, D., M., Yahyaei, M., Banisi, S., " Pareto Based Optimization of Flotation Cells Configuration Using an Oriented Genetic 

Algorithm", XXVI International Mineral Processing Congress (IMPC), 2012, New Delhi, India, 24 - 28 September 2012, pp. 4239-

4251. 

 

- Yahyaei, M., Banisi S., "Improving AG and SAG mills performance by optimizing liner design -The Sarcheshmeh copper mine case", 

International Mining Congress & Expo 2012, 26-29 October 2012, Tehran International Fairground, Paper Number 133. 

 

- A. Iranmanesh, S. Banisi, “An Investigation of the Efficiency of Various Filtering Media in the Filtration Circuit of 

Zarand Coal Washing Plant,” International Mining congress & Expo 2010, 18 – 21 October, 2010, Tehran, Iran. 

 

- P. Ghobadi, M. Yahyaei and S. Banisi, “Optimization of the Performance of Flotation Circuits Using a Process Based 

Rules Oriented Genetic Algorithm”, XXV International Mineral Processing Congress, 6-10 Sept. Australia, 2010. 

 

- M. Yahyaei and S. Banisi, “Modeling the Effect of Liner Wear on Charge Behavior in Tumbling Mills with a Spread 

Sheet Software Case Study: SAG Mill of the Sarcheshmeh Copper Concentration Plant”, XXV International Mineral 

Processing Congress, 6-10 Sept. Australia, 2010. 

 

- S. Banisi, M. Yahyaei, Feed Dilution Based Design of a Thickener for Refuse of a Coal Preparation Plant, XXIV 

International Mineral Processing Conference, 24-28 September, 2008. 

 

- M. Yahyaei, S. Banisi, M. Hadizadeh, Modification of SAG mill liner shape based on 3-D liner wear profile 

measurement at the Sarcheshmeh copper mine, XXIV International Mineral Processing Conference, 24-28 September, 

2008. 

 

- S. Banisi, M. Hadizadeh, H. Mohmoodabadi, and A. Eilkhany, "SAG Mill Liner Wear and Breakage at the New 

Concentration Plant of the Sarcheshmeh Copper Complex," SAG 2006, Vancouver, B.C., Canada, 2006. 

 
- M. Yahyaei, S. Banisi, abd H. Javani, "Replacing Mechanical Flotation Cells by a Flotation Column at the Pilot Plant 

of the Sarcheshmeh Copper mine," 20th World Mining Congress & EXPO2005, Tehran, Iran, 7-11 November 2005.  

 

- S. Banisi, and M. Poorkani “A Strategy to Reduce the Consumption of Sodium Sulfide in Flotation of Molybdenite at 

the Sarcheshmeh Copper Mine,” 37 the Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference”, Ottawa, Canada, 

January 18-20, 2005. 

 

- S. Banisi, H.R. Iran-Manesh, H. Shekarchiyan, M.R. Shayestehfar “Mineralogical Tracing of Metallurgical Results - 

The Sarcheshmeh Copper Mine Case,” 35 th Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference”, Ottawa, 

Canada, January 23-25, 2003. 

 

- S. Banisi, M. Farzaneh, M. Askari, and Poorkani “Effect of Ball Size Change on the Performance of Grinding and 

Flotation Circuits of the Sarcheshmeh Copper Mine,” 34 the Annual Canadian Mineral Processors Operators 

Conference”, Ottawa, Canada, January 22-24, 2002. 

 

- S. Banisi, A. Kargar, M. Pourkani, M. Sarvi, and D. Hamidi “Recent Changes at the Sarcheshmeh Copper Mine Flotation 

Circuit,” 33nd Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference”, Ottawa, Canada, January 23-25, 2001. 

 

- S. Banisi, M. Tajdari, and H, Shekarchian, “Determination of Error of Liberation Analysis at the Sarcheshmeh Copper 

Mine,” Applied Mineralogy ’01, Brisbane, Australia, 26-28 May, 2001. 

 

- S. Banisi, M. Askari, B. Rezaei, M. Poorkani and Langari-Zadeh, “Effect of Ball Type and Size on the Performance of 

Primary Mills of the Sarcheshmeh Copper Mine,” Comminution ‘01, Brisbane, Australia, 21-23 May, 2001. 

 

- S. Banisi, M. Yahyaei, H. Javani and A. Parto-Azar, “Testing a Flotation Column at the Sarcheshmeh Copper Mine,” 

Minerals Engineering 2000, Cape Town, South Africa, 13-15 November, 2000. 
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- S. Banisi, A. Kargar, and M. Pourkani, “Improvements at the Sarcheshmeh Copper Mine Flotation Circuits,” Flotation 

2000, Adelide, Australia, 29 May - 1 April, 2000. 

 

- S. Banisi, M. Nesari, H. Javani, N. Nobari, “Column Flotation Experiences at the Sarcheshmeh Copper Mine,” 32 nd 

Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference”, Ottawa, Canada, January 18-21, 2000.  

 

- S. Banisi, G. Langari-Zadeh, M. Pourkani, M. Kargar, and A.R. Laplante, “Measurement of Ball Size Distribution in an 

8m×5m Primary Mill of Sarcheshmeh Copper Mine” 31st Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference”, 

Ottawa, Canada, January 19-21, 1999.  

 

- S. Banisi, A. Kargar, and J.A. Finch, “Effect of Mineral Surface Oxidation on Efficiency of Concentration Plant of 

Sarcheshmeh Copper Mine,” Minerals Engineering ‘98, Scotland, 14-16 September, 1998. 

 

- S. Banisi, M. Tahmouresi, M. Poorkani, “An Investigation of the Copper Recovery in Rougher Flotation Cells of 

Sarcheshmeh Copper Complex,” CIM’ 98, 3-7 May, 1998. 

 

- S. Banisi, S. Zyed-Abadi, and G. Langari-Zadeh,” Effect of Internal Classification on Modelling Ball Milling at the 

Sarcheshmeh Copper Mine,” Comminution ‘98, Brisbane, Australia, February 16-18, 1998. 
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- E. Salehi and S. Banisi, “An Investigation on Respiratory Effects of Dust Occupation Exposure in Coal and Copper 
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- S. Banisi, J.A. Finch, and A.R. Laplante, “On-line Gas and Solids Holdup Estimation in Solid-Liquid-Gas Systems” 

26th Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference”, Ottawa, Canada, January 18-20, Paper #15, 1994. 

  

- S. Banisi, A.R. Laplante, and J. Marois “A Study of the Behavior of Gold in Industrial and Laboratory Grinding” 23rd 

Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference”, Ottawa, Canada, January 22-24, Paper #25, 1991. 
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 هاي داخليسمقاالت منتشره شده در كنفران
ضایی - سعود ر هیری، م ضا ب صطفی مالکیامیدر سین دباغی، مقدم، ، م سی؛ محمدح  یتتاثیر ظرف"صمد بنی

کنرره  نشهمی "سرمهمه دستراه جابجاکننده آستر بر طرح آسترهای بدنه آسیای نیمه خودشکن مجتمع مس

 .99ماه  اسفند 5تا  3را ، کنفرانس مهندسی معد  ای نهمینبین المننی معد  و صنایع معدنی ایرا  و 

شرفی - هیری، نیامهرا  عوض، شیرکو  ضا ب ضا نوروزی، ، امیدر ساپور، محمدر سی؛ غالمعباس پار صمد بنی

سی دالیل پارگی پارمه" همهبرر سرم هاری در مجتمع مس  همین "های فینتر ف کنرره بین المننی معد  و  ش

 .99ماه  اسفند 5تا  3کنفرانس مهندسی معد  ایرا ،  نهمینصنایع معدنی ایرا  و 

هیری، نیامهرا  عوض - ضا ب ضا نوروزی، ، امیدر ساپور، محمدر سی؛ غالمعباس پار افزایش کارایی "صمد بنی

همه سرم سازی مجتمع مس  شیر آهک  همین "کارخانه  صنایع معدنی ایرا  و  ش کنرره بین المننی معد  و 

 .99ماه  اسفند 5تا  3کنفرانس مهندسی معد  ایرا ،  نهمین
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ر افزایش بازداشت مس د"صمد بنیسی؛ کیش، غالمعباس پارساپور، بهروز مقصودی، عنی پاک، موسی امیری -

سازی ستاندارد  همه با ا سرم صنا شهمین "یندآفر کارخانه مولیبد  مجتمع مس  یع کنرره بین المننی معد  و 

 .99ماه  اسفند 5تا  3کنفرانس مهندسی معد  ایرا ،  نهمینمعدنی ایرا  و 

تاثیر "نیسی؛ صمد باهلل پورامینایی، غالمعباس پارساپور، امیدرضا بهیری، حسین کاکائی، حجت، شیرکو شرفی -

سییومین کنرره عنوم و  "سییرمهییمه کنترل خودکار ارتفاع گل بر بازیابی آب در تیکنرهای باطنه مجتمع مس

 .99ماه  آذر 6تا  4، ب ایرا مهندسی آب و فاضال

ود کارآیی بهب"صمد بنیسی؛ زاده، مجتبی فتحی، غالمعباس پارساپور، سعید درویش تفویضی، نیامهرا  عوض -

ناوری فبین المننی  نفرانسک شهمین "های دوار کنسانتره مس در مجتمع مس سرمهمههای دوار کنکنخهک

 .99 ماه شهریور 20، مدیریت انرژی

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

تا  بهمن 30، بیرجند، ههتمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا  "شکن بار برگهتی فاز دو مجتمع مس سرمهمه

 .98ماه  اسفند 1

نترل پیهرفته سیستم ک "نیاز، صمد بنیسی؛ غالمرضا بیمقدم، امیدرضا بهیری، مسعود رضایی، مصطفی مالکی -

(ACT آسیای نیمه خودشکن فاز )ههتمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بیرجند،  "مجتمع مس سرمهمه 1

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30

سی؛ بنی صمدزاده، محمد ابراهیم برزگر، احسا  ارغوانی، امیر حاجی، مقدممصطفی مالکی، عنیرضا حسنخویی -

خصوصیت سنجی عمنکرد آسترهای دیواره ورودی و خروجی در آسیاهای نیمه خودشکن خهک، اصالح طراحی "

صنعتی گل گهر و نتایج شرکت معدنی و  صنه در  سی معد  ایرا ، بیرجند،  "صنعتی حا هتمین کنفرانس مهند ه

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30

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

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30ههتمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بیرجند،  "سازی جریا  سیال

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

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30ههتمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بیرجند،  "کارخانه های فرآوری

سروانی - ضا ، امیرعنی پورخ سمیعنیر سن مرادی، قا سا  ارغوانی، ، مح صدر، اح سنخویی، مهدیه  ضا ح عنیر

نی ای در مدار آسیاکاستانداردسازی حنقه کنترل دمای قبل از غبارگیر کیسه"؛ غالمعباس پارساپور، صمد بنیسی

صنعتیکارخانه گندله شرکت معدنی و  سی معد  ایرا ، بیرجند،  "گهرگل سازی  هتمین کنفرانس مهند  30ه

 .98اسفند ماه  1بهمن تا 

ضا یاراحمدی - سی، محمدر صمد بنی ضوی،  کمک موازنه جرم  یابی مدارهای فرآوری بهعیب"؛ سید رامین مرت

ههییتمین کنفرانس مهندسییی معد  ایرا ،  "سییرمهییمهمطالعه موردی: کارخانه فرآوری مولیبد  مجتمع مس 

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30بیرجند، 
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سی، محسن مرادی - صمد بنی ساپور،  ضا حسنخویی، احسا  ارغوانی، حسن محمودآبادی، غالمعباس پار  ؛عنیر

 "هرگسییازی شییرکت معدنی و صیینعتی گلای کارخانه گندلهکاهش تعمیرات دیافراگم ورودی آسیییاهای گنوله"

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30ههتمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بیرجند، 

سین کاکائی - سی، ح صمد بنی صودی،  ساپور، بهروز مق ضا گودرزی، غالمعباس پار سازی تاثیر آماده"؛ محمدر

یرجند، بههتمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ،  "فنوکوالنت بر کارایی تیکنرهای باطنه مجتمع مس سرمهمه

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30

ی کنترل مالش ها"؛ پور، صمد بنیسیسعید درویش تفویضی، غالمعباس پارساپور، عنی ترابی، نیامهرا  عوض -

همه سرم هاری در مجتمع مس  سی معد  ایرا ، بیرجند،  "فینترهای ف هتمین کنفرانس مهند  1بهمن تا  30ه

 .98اسفند ماه 

صطفی مالکی، کوریزاده یادآرمین ولی - صمد م سعید نوروزی، محمد عطایی،  ضی،  سعید درویش تفوی مقدم، 

شییکنی مجتمع مس های مدار سییرندکنی و سیینگکنکج های کنترل خودکار نوارنقالهبررسییی مالش"؛ بنیسییی

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30ههتمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بیرجند،  "سرمهمه

سوی - سی، سید میالد مو صمد بنی ضی، مازیار محمودی،  سعید درویش تفوی ساپور،  ایش افز"؛ غالمعباس پار

ههتمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ،  "مجتمع مس سرمهمه 1کارایی مدار خردایش مجدد کارخانه تغنیظ 

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30بیرجند، 

ی؛ ، صمد بنیسابراهیم فرهادی، احسا  ارغوانی، زادهمسعود غریب، عنیرضا قاسمی، محمدباقر سنیمانی ساردو -

ههتمین کنفرانس مهندسی  "گهرهای کنترل کارخانه تغنیظ مرنتیت شرکت معدنی و صنعتی گلبررسی حنقه"

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30معد  ایرا ، بیرجند، 

بررسی "؛ ، صمد بنیسییعنیرضا قاسم، غالمعباس پارساپور، سعیدرضا نوروزی، حسین کاکائی، شیرکو شرفی -

 30ههتمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بیرجند،  "های کنترلی تیکنرهای باطنه مجتمع مس سرمهمهحنقه

 .98اسفند ماه  1بهمن تا 

اسییتاندارد سییازی "صییمد بنیسییی؛ زاده، احمد حسیین، مقدممصییطفی مالکی، مسییعود رضییایی، سییعید زارع -

ههتمین کنفرانس مهندسی  "مجتمع مس سرمهمه 1خوراکدهندههای آسیاهای گنولهای در کارخانه پرعیارکنی 

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30معد  ایرا ، بیرجند، 

آسترهای  تغییر طرح"صمد بنیسی؛ محمدحسین دباغی، ، مقدممصطفی مالکی، مسعود رضایی، امیدرضا بهیری -

ههتمین کنفرانس مهندسی معد   "مجتمع مس سرمهمه 2 رودی و خروجی آسیای نیمه خودشکن فازدیواره و

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30ایرا ، بیرجند، 

 ،کاربرد الروریتم ژنتیک در حل مسییائل فرآوری مواد معدنی"صییمد بنیسییی؛ باک، النهی، زهرا بیالهام نعمت -

سیو سازی کارآیی مطالعه موردی: بهینه سی معد  ایرا ، بیرجند،  "مدارهای فنوتا هتمین کنفرانس مهند  30ه

 .98اسفند ماه  1بهمن تا 
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مد ص، غالمعباس پارساپور، پیما  مرادپور، محسن مرادی، احسا  ارغوانی، عنیرضا حسنخویی، پیما  خادمی -

سی؛  سی پارامتر های موثر بر کارایی جداکننده هوایی دینامیکی کارخانه"بنی شرکت معدنی و گندله برر سازی 

 .98اسفند ماه  1بهمن تا  30ههتمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بیرجند،  "صنعتی گل گهر

دسازی و استاندار" ؛نیاز، صمد بنیسیمقدم، مصطفی جهاندیده، غالمرضا بیامیدرضا بهیری، مصطفی مالکی -

 مین کنرره بین المننی معد  و صنایع معدنی ایرا پنج "مجتمع مس سرمهمهاندازی مدار بار برگهتی فاز یک راه

 .97آبا  ماه  13تا  12تهرا ، ، کنفرانس مهندسی معد  ایرا  هفتمینو 

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

ره بین المننی مین کنرپنج "مجتمع مس سرمهمهشکنی ثالثیه کارخانه پرعیارکنی یک استانداردسازی مدار سنگ

 .97آبا  ماه  13تا  12تهرا ، ، کنفرانس مهندسی معد  ایرا  هفتمینمعد  و صنایع معدنی ایرا  و 

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

مین نجپ "های ثانویه مجتمع مس سرمهمه با تغییر ابعاد مخز نوسانات سطح پالپ در مخاز  هیدروسیکنو 

آبا   13تا  12تهرا ، ، کنفرانس مهندسی معد  ایرا  هفتمینکنرره بین المننی معد  و صنایع معدنی ایرا  و 

 .97ماه 

ش افزای" پور، صمد بنیسی؛معباس پارساپور، فرهاد منحم، احسا  ارغوانی، عنی قاسممحمدرضا گودرزی، غال -

 ،هفتمین کنفرانس منی مدیریت منابع آب ایرا  "باطنه مجتمع مس سرمهمه 4بازیابی آب در تیکنر شماره 

 .97ماه  اردیبههت 6و  5، یزد، یزددانهراه 

 پور، مصطفی جهاندیده، صمد بنیسی؛مقدم، حمیدرضا رحیمیمالکیگوشکی، سعید زارع، مصطفی حمزه امیری -

کنفرانس منی مهندسی مواد، متالورژی و  "ای مس سرمهمهاندازی کنترل نسبت آب به جامد آسیاهای گنولهراه"

 .96اسفند ماه  9، اهواز، دانهراه شهید ممرا ، ایرا معد  

، امیرمسعود حیدری عنیخانی، غالمعباس محمدیا ، صمد گوشکیمقدم، حمزه امیریسعید زارع، مصطفی مالکی -

ایی وشهمین گردهمسی "ای اولیه مجتمع مس سرمهمهطرح جدید مقسم دوغاب بین آسیاهای گنوله" بنیسی؛

 8تا  6هرا ، ت، شناسی و اکتهافات معدنی کهورسازما  زمین، المننی تخصصی عنوم زمینو سومین کنرره بین

 .96اسفند ماه 

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

المننی وشهمین گردهمایی و سومین کنرره بینسی "های مخروطی ثالثیه مجتمع مس سرمهمهشکنسنگ

 .96اسفند ماه  8 تا 6تهرا ، ، شناسی و اکتهافات معدنی کهورسازما  زمین، تخصصی عنوم زمین

د سدیم و تاثیر نیتروژ  بر مصرف سولفی" ننیز، موسی پورکانی، غالمعباس پارساپور، صمد بنیسی؛حسن قنبری -

وشهمین گردهمایی و سومین کنرره سی "عیار مس کنسانتره نهایی کارخانه مولیبد  مجتمع مس سرمهمه

 .96اسفند ماه  8تا  6تهرا ، ، اکتهافات معدنی کهورشناسی و سازما  زمین، المننی تخصصی عنوم زمینبین
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افزایش " پور، صمد بنیسی؛محمدرضا گودرزی، غالمعباس پارساپور، سعید درویش تفویضی، حمیدرضا رحیمی -

ر همایش مدیریت آب د "اندازی حنقه کنترل گهتاورکارایی تیکنر باطنه مجتمع مس سرمهمه با طراحی و راه

 .96بهمن ماه  4، تهرا ، شناسی و اکتهافات معدنی کهورسازما  زمین، معدنیصنایع فرآوری مواد 

ک طراحی و ساخت ماه" ، صمد بنیسی؛نیازغالمرضا بیفرهاد منحم، غالمعباس پارساپور، حمیدرضا منتظری،  -

گردهمایی وپنجمین سی "مجتمع مس سرمهمه 2مولیبد  کارخانه تغنیظ  –ای برای تیکنر مس دهی پرهخوراک

 .95ماه  اسفند 3 تا 1، شناسی و اکتهافات معدنی کهورسازما  زمین، منی عنوم زمین

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

وپنجمین سی "های مخروطی مجتمع مس سرمهمهشکنها و تجهیزات جهت افزایش ظرفیت سنگروش

 .95ماه  اسفند 3 تا 1، شناسی و اکتهافات معدنی کهورسازما  زمین، گردهمایی منی عنوم زمین

 ؛، صمد بنیسیزادهغالمرضا لنرری، احسا  ارغوانی، غالمعباس پارساپور، محمدجواد رجبی، حمید بیدشهری -

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

 .95ماه  اسفند 3 تا 1، شناسی و اکتهافات معدنی کهورسازما  زمین، وپنجمین گردهمایی منی عنوم زمینسی

ر افزایش بازیابی آب د" صمد بنیسی؛احسا  ارغوانی، ، حمیدرضا منتظری، غالمعباس پارساپور، فرهاد منحم -

د  مولیب-ازگار با تیکنرهای نسل جدید، مطالعه موردی: تیکنرهای مسدهی ستیکنرها با اصالح ماهک خوراک

ماه  بهمن 27 و 26، تهرا ، دانهراه تهرا ، کنرره عنوم و مهندسی آب و فاضالب ایرا  "مجتمع مس سرمهمه

95. 

 "مقایسه مسیر حرکت بار در آسیای آزمایهراهی و آسیای صنعتی" ، صمد بنیسی؛عرفا  راضی، عنیرضا قاسمی -

 تا 16ا ، تهر، مهارمین کنرره بین المننی معد  و صنایع معدنی ایرا  و شهمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا 

 .95ماه  آبا  18

تعویض  تعیین زما  مناسب" مقدم، صمد بنیسی؛باک، عنیرضا قاسمی، مصطفی مالکیالنهی، زهرا بیالهام نعمت -

ین مهارمین کنرره ب "ب تحنیل مسیر حرکت بار و مدل سایشخودشکن از طریق ترکیآسترهای آسیاهای نیمه

 .95آبا  ماه  18تا  16تهرا ، ، المننی معد  و صنایع معدنی ایرا  و شهمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا 

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

 ،مهارمین کنرره بین المننی معد  و صنایع معدنی ایرا  و شهمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا  "خودشکن

 .95آبا  ماه  18تا  16تهرا ، 

 مد بنیسی؛، صپورعنی قاسم، عنیرضا حسنخویی، احسا  ارغوانی، غالمعباس پارساپور، حمیدرضا منتظری نائینی -

رره بین مهارمین کن "د عمنکرد تیکنرهای باطنه مجتمع مس سرمهمه با استفاده از روش بازرسی فرآیندیبهبو"

 .95آبا  ماه  18تا  16تهرا ، ، المننی معد  و صنایع معدنی ایرا  و شهمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا 

 سی؛صمد بنی، محسن یحیایی، اهلل جوادی نسبحبیب، مقدممصطفی مالکی، احسا  ارغوانی، فرشاد قربانی -

مهارمین کنرره بین  "مجتمع مس سرمهمه 1شکنی و سرندکنی کارخانه پرعیارکنیبازرسی فرآیند مدار سنگ"

 .95آبا  ماه  18تا  16تهرا ، ، المننی معد  و صنایع معدنی ایرا  و شهمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا 
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م کنترل اندازی مجدد سیستراه" ، صمد بنیسی؛موسی پورکانی، پارساپورغالمعباس ، امیرمسعود حیدری عنیخانی -

 مهارمین کنرره بین المننی "سطح پالپ در مخاز  آسیاهای مداربسته کارخانه مولیبد  مجتمع مس سرمهمه

 .95آبا  ماه  18تا  16تهرا ، ، معد  و صنایع معدنی ایرا  و شهمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا 

ه بازرسی فرآیند مدار آسیاکنی اولیه کارخان" ، صمد بنیسی؛مقدممصطفی مالکی، احسا  ارغوانی، ارمشحسین  -

مهارمین کنرره بین المننی معد  و صنایع معدنی ایرا  و شهمین کنفرانس  "مجتمع مس سرمهمه 1پرعیارکنی 

 .95آبا  ماه  18تا  16تهرا ، ، مهندسی معد  ایرا 

 ؛یصمد بنیسعباس اکبری، ، احسا  ارغوانیمحمدجواد رجبی، سعید درویش تفویضی، ، غالمعباس پارساپور -

مهارمین کنرره  "مجتمع مس سرمهمه با توجه به کاهش عیار خوراک 2اصالح مدار فنوتاسیو  کارخانه تغنیظ "

 .95با  ماه آ 18تا  16تهرا ، ، بین المننی معد  و صنایع معدنی ایرا  و شهمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا 

نه بررسی تاثیر توا  فن مکنده بر دا" عنیرضا حسنخویی، محسن مرادی، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛ -

بندی محصول آسیاهای خهک، بازیابی و عیار گوگرد کنسانتره نهایی کارخانه مرنتیت شرکت معدنی و صنعتی گل 

شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، د های معکنفرانس منی و نمایهراه تخصصی فناوریدومین  "گهر

 .95مهر ماه  2

ی بهبود فرآیند حذف گنوله های برگهت" محسن مرادی، عنیرضا حسنخویی، غالمعباس پارساپور، صمد بنیسی؛ -

خصصی کنفرانس منی و نمایهراه تدومین  "در مدار آسیاکنی کارخانه گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، های معد فناوری

عباسعنی امینی خیر آبادی، احسا  ارغوانی، مصطفی مالکی مقدم، محمد رضا یار احمدی، عنی فاضنی، صمد  -

دومین  "جتمع مس سرمهمهپایش عمنکرد طرح جدید آسترهای جداره آسیای نیمه خودشکن م" ؛بنیسی

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، های معد کنفرانس منی و نمایهراه تخصصی فناوری

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

های کنفرانس منی و نمایهراه تخصصی فناوریدومین  "مس سرمهمه بر توا  کهی در آسیای آزمایهراهی

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، معد 

ن باالبرهای خهک ک حاصالح طر" ؛عنیرضا قاسمی، عنیرضا حسنخویی، غالمعباس پارساپور، صمد بنیسی -

کنفرانس منی و دومین  "آسیاهای گنوله ای کارخانه گندله سازی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجا 

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، های معد نمایهراه تخصصی فناوری

ارآیی افزایش ک" ؛وانی، صمد بنیسیسعید درویش تفویضی، سعید رحمانی، غالمعباس پارساپور، احسا  ارغ -

کنفرانس منی و نمایهراه تخصصی دومین  "کارخانه فرآوری شرکت کیا  مس جوزم به روش بازرسی فرآیند

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، های معد فناوری

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

 "مطالعه موردی: آسترهای جداره آسیاهای نیمه خودشکن سرمهمه و گل گهر -آسترهای جداره آسیاهای گردا 
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مهر  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، های معد کنفرانس منی و نمایهراه تخصصی فناوریدومین 

 .95ماه 

کل آستر بررسی تاثیر ش" ؛النهی، عنیرضا قاسمی، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسیزهرا بی باک، الهام نعمت  -

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

 کنفرانس منی و نمایهراه تخصصیدومین  "خودشکن مجتمع مس سرمهمه و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، های معد وریفنا

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

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

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، های معد فناوری

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

 دومین "بهبود بازیابی مدارپاروهای کف سنول های فنوتاسیو  مجتمع مس سرمهمه با هدف افزایش عمر و 

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، های معد کنفرانس منی و نمایهراه تخصصی فناوری

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

کنفرانس منی و نمایهراه دومین  "مجتمع مس سرمهمه 1انه پرعیار کنی های کنترلی مدار آسیا کنی اولیه کارخ

 .95مهر ماه  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، های معد تخصصی فناوری

مهدی محمدی نژاد بهار، سعید درویش تفویضی، احسا  ارغوانی، غالمعباس پارساپور، محمد عنی محمدی،  -

 "عیب یابی و راه اندازی مجدد سیستم کنترل سطح سنول فنوتاسیو  ستونی مجتمع مس سرمهمه" صمد بنیسی؛

مهر  2شهریور تا  31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، های معد کنفرانس منی و نمایهراه تخصصی فناوریدومین 

 .95ماه 

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

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

 31آهن شهر، ، بافقکاری ایرا ، های معد کنفرانس منی و نمایهراه تخصصی فناوریدومین  "مس سرمهمه

 .95مهر ماه  2شهریور تا 

ب روشی برای کاهش کدورت آ" ، صمد بنیسی؛احسا  ارغوانی، غالمعباس پارساپور، حمیدرضا منتظری نائینی -

س منی شهمین کنفران "مولیبد  مجتمع مس سرمهمه-مطالعه موردی: تیکنرهای مس بازیابی شده در تیکنرها

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

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

 9تا  7یزد، ، ISMEبیست و مهارمین همایش ساالنه بین المننی مهندسی مکانیک ایرا ،  "آسیای گردا 

 .95اردیبههت ماه 
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تصحیح و کاربرد روابط تعیین کننده رفتار بار در آسیاهای نیمه خودشکن، "مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛  -

بیست و مهارمین همایش ساالنه بین المننی مهندسی  "مطالعه موردی: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجا 

 .95اردیبههت ماه  9تا  7، یزد، ISMEمکانیک ایرا ، 

ریری بازرسی فرآیندی مدار آب" ، صمد بنیسی؛احسا  ارغوانی، غالمعباس پارساپورظری نائینی، حمید رضا منت -

اردیبههت ماه  9تا  7دهمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد  ایرا ، کاشا ،  "کنسانتره مجتمع سرمهمه

95 . 

ندارد عیب یابی و استا" صمد بنیسی؛مصطفی مالکی مقدم، محسن یحیایی، ، احسا  ارغوانی، فرشاد قربانی -

دهمین کنفرانس دانهجویی مهندسی  "سرمهمهمس مجتمع  سازی خوراک دهنده سنگ شکن های مخروطی

 . 95اردیبههت ماه  9تا  7معد  ایرا ، کاشا ، 

وشی برای ر" ، صمد بنیسی؛احسا  ارغوانی، غالمعباس پارساپور، امیر مسعود حیدری عنیخانی، موسی پورکانی -

دهمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد  ایرا ،  "خوراک کارخانه مولیبد  مجتمع مس سرمهمههمرن سازی 

 . 95اردیبههت ماه  9تا  7کاشا ، 

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

دهمین کنفرانس دانهجویی مهندسی  "جتمع مس سرمهمهم 1درصد جامد آسیاهای اولیه کارخانه پرعیارسازی 

 . 95اردیبههت ماه  9تا  7معد  ایرا ، کاشا ، 

ساپورمحمد جواد رجبی،  - ضی، غالمعباس پار سعید درویش تفوی سا  ارغوانی،  سی؛اح صمد بنی سی" ،   بازر

دهمین  "مع مس سرمهمهمجت 1فرآیند و استانداردسازی بخش پرعیارکنی اولیه فنوتاسیو  کارخانه پرعیارکنی 

 .95اردیبههت ماه  9تا  7کنفرانس دانهجویی مهندسی معد  ایرا ، کاشا ، 

ی گردا  سازی حرکت بار در آسیاها اعتبارسنجی نتایج شبیه"عنیرضا قاسمی، سید امید موسوی، صمد بنیسی؛  -

مهر  24تا  22، پنجمین کنفرانس مهندسی معد ، تهرا ، "DEMKMPC افزار جزای گسسته با نرمابه روش 

 .936-931، صفحه 93ماه 

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

، صفحه 93مهر ماه  24تا  22، پنجمین کنفرانس مهندسی معد ، تهرا ، "نهینی ناپیوسته نتایج آزمایههای ته

982-987. 

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

 .1019-1014، صفحه 93مهر ماه  24تا  22مهندسی معد ، تهرا ، 

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

 .1038-1032، صفحه 93مهر ماه  24تا  22معد ، تهرا ، 

  کهی در اوی بار بر ته سیتنی تأثیر دااهبررسی آزمایهر"صمد بنیسی؛ رشاد حسامی، مصطفی مالکی مقدم،  -

 .1134-1128، صفحه 93مهر ماه  24تا  22، پنجمین کنفرانس مهندسی معد ، تهرا ، "ای گردا هآسیا
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، "بررسی تأثیر سرعت آسیا بر توا  کهی"صمد بنیسی؛ سعید رحمانی، رشاد حسامی، مصطفی مالکی مقدم،  -

 .1172-1166، صفحه 93مهر ماه  24تا  22پنجمین کنفرانس مهندسی معد ، تهرا ، 

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

، 93ماه  شهریور 7تا  5، تهرا ، دومین کنرره منی ذغالسنگ ایرا ، "واحد فنوتاسیو  کارخانه زغالهویی زرند

 .9-1صفحه 

ری بهبود عمنکرد تیکنر کارخانه فرآو" ؛غالمعباس پارساپور، احسا  ارغوانی، سید محسن موسوی، صمد بنیسی -

 12و  11، کنفرانس منی عنوم معدنی، مازندرا ، ساری، "سیرجا مرنتیت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

 .93شهریور 

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

 .93شهریور  12و  11کنفرانس منی عنوم معدنی، مازندرا ، ساری، 

رحنه مارپیچ دو م -سیکنو  شایدار جدازی مدطراحی و راه ان"بنیسی؛  عنیرضا حسنخویی، پرویز مظفری، صمد -

 .93شهریور  12و  11، کنفرانس منی عنوم معدنی، مازندرا ، ساری، "دویی زرنشغال ذای در کارخانه 

ار بررسی آزمایهراهی تأثیر شکل ب"سعید رحمانی دهنوی، رشاد حسامی، مصطفی مالکی مقدم، صمد بنیسی؛  -

 .93شهریور  12و  11، کنفرانس منی عنوم معدنی، مازندرا ، ساری، "ر بر توا  کهی آسیاهاو شکل آست

ای زش اجوسازی حرکت ذرات در ره ی در شبینگام زما نتعیی "عنیرضا قاسمی، سید امید موسوی، صمد بنیسی؛  -

 .93شهریور  12و  11 ، کنفرانس منی عنوم معدنی، مازندرا ، ساری،"تایجنتاثیر آ  بر دقت  و)راگ(  هگسست

 یاجزا صفحه باالبر آستر با روش ی هیزاو شیافزا لیتحن"ی؛ سیصمد بن ،مقدم یمالک یمصطف ی،قاسم رضایعن -

 ییکنفرانس دانهجو نینهم "گل گهر یو صنعت یخودشکن شرکت معدن یاهای: آسیمورد مطالعه گسسته

 .9759، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانهراه ب، را یمعد  ا یمهندس

ا روش ب یساز هیرات در شبذبرخورد  صیتهخ متیدو الرور "ی؛ سیبن مد، صمیقاس رضای، عناینژاد آر الدمی -

، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانهراه ب، را یمعد  ا یمهندس ییکنفرانس دانهجو نینهم، "گسسته یازاج

9761. 

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

 .10377، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانهراه ب، را یمعد  ا یمهندس ییدانهجو

س مجتمع م قیمخروط عم یکنرهایت ییکارآ شیافزا"ی؛ سی، صمد بنییایحی، محسن ییحسنخو رضایعن -

 .12374، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانهراه ب، را یمعد  ا یمهندس ییکنفرانس دانهجو نینهم، "شهربابک

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

 .13171، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانهراه ب را ،یمعد  ا یمهندس
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اعتبارسنجی صنعتی دو مدل تجربی  "؛ حکمتی، صمد بنیسیمجید پورسعیدی، احسا  ارغوانی، محمود  -

 یمهندس ییکنفرانس دانهجو نینهم ،"مطالعه موردی: کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس شهربابک -هیدروسیکنو 

 .13372، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانهراه ب را ،یمعد  ا

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

 رجند،یب دانهراه را ،یمعد  ا یمهندس ییکنفرانس دانهجو نینهم ، "مجتمع مس شهربابک کارخانه پرعیارکنی

 .13373، مقاله 1392آذر  6-8

 یاهایحرکت تک گنوله در آس ریمس یبررس"ی؛ سیمقدم، صمد بن یمالک ی، مصطفی، سجاد محمدیرشاد حسام -

 .14899، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانهراه ب را ،یمعد  ا یمهندس ییکنفرانس دانهجو نینهم ، " گردا

 یسنولها یابی بیع"ی؛ سی، صمد بنییحسن خو رضای، عنی، محمود حکمتی، احسا  ارغواندیفرش دیعب -

 یمهندس ییکنفرانس دانهجو نینهم ،"مس شهربابک مجتمعی ارسازیکارخانه پرع یریبخش رمقر و یفنوتاس

 .161114، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانهراه ب را ،یمعد  ا

عیب یابی و راه اندازی ستو  های  "مهدی محمدی نژاد بهار، احسا  ارغوانی، محمدرضا روزبهی، صمد بنیسی؛  -

 یمهندس ییانس دانهجوکنفر نی، نهم "فنوتاسیو  پرعیارکنی اولیه کارخانه پرعیارسازی مجتمع مس شهر بابک

 .202176، مقاله 1392آذر  8-6 رجند،یدانهراه ب را ،یمعد  ا

یه رعیار کننده اولپرسی نحوه بازیابی مس در سنولهای بر "ی، ک خواجوی، ع کامکار و ص بنیسی ، سم طهمور -

آبا   10 -8، 7مقاله شماره "ی فنزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "همهممجتمع مس سر

 همه، کرما .م، مجتمع مس سر1375ماه 

ارایی یهای مس در کاهش کیر اکسیداسیو  سطحی کانثتا "، ح رضوی زاده و ص بنیسی ، ر، م ج حبیبیا رگع کا -

قاله م"ی فنزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "همهمرعیار کنی مجتمع مس سرپکارخانه 

 همه، کرما .م، مجتمع مس سر1375آبا  ماه  10 -8، 9شماره 

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

، 1375آبا  ماه  10 -8، 11مقاله شماره "ی فنزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "همهمسر

 همه، کرما .ممجتمع مس سر

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

، 1375آبا  ماه  10 -8، 16مقاله شماره "ی فنزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "همهمسر

 همه، کرما .ممجتمع مس سر

 اولیه رعیار کنندهپیری زما  ماند در سنولهای فنوتاسیو  گاندازه  "یا  و ص بنیسی ، مر آتش دهقا  ، ح شکر -

قاله م"ی فنزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "همهمرعیار کنی مجتمع مس سرپکارخانه 

 همه، کرما .م، مجتمع مس سر1375آبا  ماه  10 -8، 1شماره 
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یه مجتمع مس ردش مدار آسیای اولگو محاسبه بار در ای موازنه جرم نرم افزاری بر "ح ارواحی  و ص بنیسی ،  -

، 1375آبا  ماه  10 -8، 2مقاله شماره "ی فنزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "همهمسر

 همه، کرما .ممجتمع مس سر

لیه آسیای او یی مداریر افزایش خوراک ورودی در کاراثتا "یا  و ص بنیسی ، مورکانی ، ع ر غفوری ، ح شکرپم  -

آبا   10 -8، 4مقاله شماره "ی فنزات غیر آهنیژاولین سمینار متالور"مجموعه مقاالت  "همهممجتمع مس سر

 همه، کرما .م، مجتمع مس سر1375ماه 

 "همهمر سنولهای فنوتاسیو  مجتمع مس سرمدلسازی مخنوط شد  ثالث د "ف جوادی و ص بنیسی ،  -

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

 همه، کرما .مسر

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

موعه مقاالت مج  "اه ، ربه زبا  مهترک بین صنعت و دانه دستیابی"رتو آذر، پص بنیسی، ع سام ،   نوبری و آ  -

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

 "همه مدر مجتمع مس سر ختار بخش تحقیقاتبررسی سا "رتو آذر، پع سام ، ص بنیسی،   نوبری و آ  -

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

 مههد مقدس .

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

ت ، مجموعه مقاال "رد و غبار در معاد  گماریهای شاخص تنفسی حاصل از بررسی بی"ع صالحی و ص بنیسی،  -
 .1376اردیبههت  12-10،  نخستین سمینار ایمنی در معاد 

المننی  ینبکنرره   یندوم "شبیه سازی توزیع زما  ماند ذرات در راکتورهای باز و بسته "ف جوادی و ص بنیسی  -
 ، کرما .  1376شهریور  11-9،  342-341، صص منی شیمی و مهندسی شیمی ایرا  کنرره و دوازدهمین

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

،  364-365، صص منی شیمی و مهندسی شیمی ایرا  کنرره بین المننی و دوازدهمینکنرره دومین  "فنوتاسیو 

 ، کرما . 1376شهریور  9-11

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

 .1376شهریور  13-11، ایرا  دگیمنی خور ررهنجمین کنپ "همه ممس سر

 "یر دانسیته کانیها بر دقت تعیین درجه آزادی از مقاطع صیقنیثتا "ص بنیسی ، یا  و مرم تاجداری، ح شک -

 . 1376آبا   21-18:  شهمین سمینار بنور شناسی و کانی شناسی ایرا 
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رعیارکنی پی برای موازنه جرم مواد در مدار نرم افزار "رضاییا  و ص بنیسی ، ه  م ر یار احمدی، ح جوانی ،  -

، 1376اسفند  19تا  17،  ره منی مهندسی شیمی ایرا ، دانهکده صنعت نفترسومین کن،  "همهممعد  مس سر

 اهواز. 

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

 سراسری همکاریهای هررهارمین کنمره بین المننی و راولین کن، "همهماه در مجتمع مس سررصنعت و دانه
-31،  225 -216اه صنعتی امیر کبیر ، مجموعه مقاالت صصر، دانه "اه و صنعت برای توسعه منیرلت ، دانهدو

 .  1377اردیبههت  29

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

بررسی نحوه جداسازی مس در سنولهای فنوتاسیو  اولیه  "م طهمورسی، ص بنیسی، ع کامکار و ک خواجوی،  -

اه ردانه 1375،اسفند ماه 6-8، 327 - 330،  "منی مهندسی شیمی  ررهومین کند "همهممجتمع مس سر

 صنعتی امیر کبیر  تهرا .

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

اردیبههت  8تا  5، 2-48 اه شیراز،رمهندسی شیمی ایرا ، دانهه بین المننی ررهارمین کنممنی و کنرره نجمین پ

 ، شیراز. 1379

رره کن نجمینپ،  "عی در مدل سازی عمنیات جدایشکاربرد شبکه های عصبی مصنو"آ درویهی و ص بنیسی ،   -

 ، شیراز. 1379اردیبههت  8تا  5، 2-49اه شیراز، رمهندسی شیمی ایرا ، دانهبین المننی  ررههارمین کنممنی و 

یوسته مجتمع پده اشعه ایکس اه آنالیز کننریه مدلی برای کالیبراسیو  دستئاار"فوری راینی و ص بنیسی ، غع ر  -

 5-9یراز، اه شرمهندسی شیمی ایرا ، دانهه بین المننی ررهارمین کنمه منی و ررنجمین کنپ،  "همهممس سر

 ، شیراز. 1379اردیبههت  8تا  5،

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

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

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

 .1377مهر  30، میمه اصفها ، یوتر در معاد پکنفرانس کاربرد کامنخستین 

رد نخستین کنفرانس کارب، "نرم افزاری برای شبیه سازی خردایش در آسیاها  "آبادی و ص بنیسی،  ریح زن -
 .1377مهر  30، میمه اصفها ، یوتر در معاد پکام
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وههی در پژنونمند نمود  فعالیتهای ویج و قایی جهت ترروال "سی، س ح خوشرو و ع مصطفوی ص بنی -

آموزش  وهنگ وههی کهور، مرکز تحقیقات عنمی وزارت فرپژل ئاولین کنفرانس عنمی بررسی مسا "ههارادانه

 .1378اردیبههت  30-29عالی، 

 ، همایش عنم در"یل عنمی و فنیئشبکه های عصبی مصنوعی در حل مسا کاربرد"آ درویهی و ص بنیسی ، -

 .1378، مههد مقدس ، مرکز عنمی دارالفنو ، 1378آذر  18-16بیست یکم، آستانه قر  

عد  م گدر فنوتاسیو  سن ثرزی عوامل موی جهت بهینه ساموگکاربرد روش تا "ا  و ص بنیسی ، م کارآموزی -

-277، صص 1379اردیبههت  22تا  20ه فنزات غیر آهنی ایرا ، رر،مجموعه مقاالت دومین کن "همهممس سر

287 ،1379. 

یمه کارخانه ن طراحی و ساخت سنول فنوتاسیو  ستونی برای "اری ، ح جوانی ،   نوبری و ص بنیسی ، ثم ن -

اردیبههت  22تا  20ره فنزات غیر آهنی ایرا ، ر،مجموعه مقاالت دومین کن "همهمصنعتی مجتمع مس سر

 .1379، 305-287، صص 1379

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

-305، صص 1379اردیبههت  22تا  20ه فنزات غیر آهنی ایرا ، رر،مجموعه مقاالت دومین کن "سیو فنوتا

315 ،1379. 

تی اولیه کارخانه نیمه صنع بررسی طبقه بندی مواد داخل آسیای "ری زاده و ص بنیسی ، رص زیدآبادی ، غ ر لن -

-315، صص 1379اردیبههت  22تا  20ه فنزات غیر آهنی ایرا ، ررمین کن،مجموعه مقاالت دو "همهمسر مس

323 ،1379. 

 کارخانه نیمه صنعتییری توزیع زما  ماند در آسیاها و مدارهای فنوتاسیو  گاندازه  "ح جوانی و ص بنیسی ، -

، 1379اردیبههت  22تا  20آهنی ایرا ، ه فنزات غیر رر،مجموعه مقاالت دومین کن "همهممجتمع  مس سر

 .1379، 343-333صص 

مجتمع   سنولهای فنوتاسیو  بهینه سازی نحوه توزیع مواد شیمیایی در "ص زیدآبادی، ه رضاییا  و ص بنیسی ،  -

-343، صص 1379اردیبههت  22تا  20ره فنزات غیر آهنی ایرا ، ر،مجموعه مقاالت دومین کن "همهممس سر

353 ،1379. 

ولیه کارخانه ا رعیارکنیپهار سنول اول مبررسی انتقال مستقیم کنسانتره  "ورکانی ، ع مددی و ص بنیسی ، پم  -

، 1379اردیبههت  22تا  20ه فنزات غیر آهنی ایرا ، رر،مجموعه مقاالت دومین کن "همه مرعیار کنی مس سرپ

 .1379، 361-353صص 

یارکنی رعپه کارخانه ر بر تولید دورریز در آسیاهای اولیثعوامل مو "، رستانی و ص بنیسی راخ ر ابراهیمی ، ا ن -

، صص 1379اردیبههت  22تا  20ره فنزات غیر آهنی ایرا ، ر،مجموعه مقاالت دومین کن "همهممجتمع مس سر

361-371 ،1379. 
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تمع یوسته مجپشعه ایکس ه آنالیز کننده ارایه مدلی برای کالیبراسیو  دستئارا "ر غفوری راینی و ص بنیسی ، ع  -

-371، صص 1379اردیبههت  22تا  20ره فنزات غیر آهنی ایرا ، ر،مجموعه مقاالت دومین کن "همه ممس سر

381 ،1379. 

صرفی نوله مگیر نوع و ابعاد ثتا"ی زاده ، ب رضایی و ص بنیسی ،ررورکانی ، غ ر لنپیی ، م ئی سیاهوررم عس -

تا  20ه فنزات غیر آهنی ایرا ، رر،مجموعه مقاالت دومین کن،   "همهممس سرارآیی آسیاهای اولیه مجتمع بر ک

 .1379، 389-381، صص 1379اردیبههت  22

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

-399، صص 1379اردیبههت  22تا  20 ره فنزات غیر آهنی ایرا ،ر،مجموعه مقاالت دومین کن  "همه،مسر

409 ،1379. 

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

 .1379، 857-847، صص 1379اردیبههت  22تا  20ره فنزات غیر آهنی ایرا ، رمقاالت دومین کن

  "نوله در کارآیی آسیاها،گیر اندازه ثنرم افزاری برای تعیین تا "ا ،رفرزانری زاده ،  ص بنیسی و ا رع لن  -

 .1379، 877-867، صص 1379اردیبههت  22تا  20ره فنزات غیر آهنی ایرا ، رموعه مقاالت دومین کن،مج

ه ،مجموع  "تی ،هگواد در مدارهایی با جریانهای برشبیه سازی توزیع زما  ماند م "ف جوادی و ص بنیسی ،  -

 .1379، 887-877، صص 1379اردیبههت  22تا  20ره فنزات غیر آهنی ایرا ، رمقاالت دومین کن

 میندو“ اه با صنعت رجهت ترویج و تعمیق ارتباط دانه وییرال“ ، س ح خوشرو و ع مصطفوی ،  ص بنیسی -

 31 "ت برای توسعه منی اه و صنعرنی همکاریهای سراسری دولت ،دانهره مرنجمین کنپره بین المننی و رکن

 .1379، 135-125اه خواجه نصرالدین طوسی ، صص رخرداد، دانه 2اردیبههت تا 

ر کارخانه د IMHOFLOTآزمایش سنول فنوتاسیو  هوایی  "ری زاده رص بنیسی ، م ج حبیبیا ، غ ر لن -

 18-21، اه صنعتی اصفها رمهندسی شیمی ایرا ، دانهره منی ر، شهمین کن” همهمرعیارکنی مجتمع مس سرپ

 ، اصفها .1380اردیبههت 

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

صفها ، اه صنعتی اهرمهندسی شیمی ایرا ، دانره منی ر، شهمین کن” همهمیه مجتمع مس سررعیارکنی اولپ
 ، اصفها .1380اردیبههت  21-18

هندسی مره منی ر، شهمین کن” نرم افزار مواز  رعیارکنی باپموازنه جرم مدارهای  "و ص بنیسی م ر یاراحمدی  -
 ، اصفها .1380اردیبههت  18-21صنعتی اصفها ،  دانهراهشیمی ایرا ، 

دی گیری درجه آزااندازهحداقل نمونه الزم جهت تعیین  "و ص بنیسی  فر، م بهروزح ر ایرا  منش، م ر شایسته -

همایش انجمن زمین شناسی ایرا ، شهمین مجموعه مقاالت ، ” کانیهای حاوی مس در معد  مس سرمهمه

 . کرما . 1381،  98 -93دانهراه کرما ، 
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افزایش خنوص کنسانتره کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس سرمهمه  "و ص بنیسی ع فاضنی پیر اجل، ع کارگر  -

آبا ،  8-6شهمین کنرره انجمن مهندسین متالورژی، دانهراه عنم و صنعت ایرا ، ، ”شستهوی کفبا استفاده از 

 ، تهرا . 1381

ای هبهینه سازی توزیع مواد شیمیایی در سنول "و ا پرتوآذربنیسی حمیدی، ع کارگر، ص زیدآبادی، ص  د -

دومین کنقرانس دانهجوی مهندسی  مجموعه مقاالت، ”پرعیارکننده اولیه کارخانه تغنیظ مجتمع مس سرمهمه

 .1380، 261-255معد ، دانهراه شاهرود، صص 

مین مجموعه مقاالت دو "کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی عمنیات خردایش "آ درویهی، ص بنیسی،  -

 .1380، 269-261کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ، دانهراه شاهرود، صص 

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

جویی مجموعه مقاالت دومین کنفرانس دانه "مس سرمهمه با تغییر مسیر کنسانتره سنولهای پرعیارسازی اولیه 

 .1380، 289-279مهندسی معد ، دانهراه شاهرود، صص 

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

 .1380کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ، دانهراه شاهرود، صص ، 

مروری بر قابنیتها و اصول پایداری نرم افزار مواز  جرم مواز  و مقایسه آ  با نرم  "م یاراحمدی، ص بنیسی،  -

-340یی مهندسی معد ، دانهراه شاهرود، صص ، مجموعه مقاالت دومین کنفرانس دانهجو "افزارهای خارجی

349،1380. 

 "کاربرد سنول فنوتاسیو  ستونی در کارخانه نیمه صنعتی مجتمع مس سرمهمه "م یحیایی، ص بنیسی،  -

 .1380، 356-349مجموعه مقاالت دومین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ، دانهراه شاهرود، صص  

بدست آورد  تعداد آزمایش مناسب در آزمایههای  " بنیسی و ا اسالمی، ص م کارآموزیا ،  س ض شفایی -

اه هردان دانهکده فنی،مهندسی شیمی ایرا ، ره منی رین کنهفتم، ” صنعتی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی
 .1381 ، 544-7، 539-7آبا ، صص  6-9، تهرا 

طرح آزمایهی پایدار در برابر عوامل محیطی برای ارائیه  " سی و ا اسالمیبنی، ص م کارآموزیا ،  س ض شفایی -

اه هرانددانهکده فنی، مهندسی شیمی ایرا ، ره منی رین کنهفتم، ” عمنیات فنوتاسیو  مجتمع مس سرمهمه
 .1381 ، 234-7، 229-7آبا ، صص  6-9، تهرا 

 "صنعتی یو  ستونی نیمهبررسی الروی اختالط و زما  ماند در سنول فنوتاس "م یحیایی، ح جوانی، ص بنیسی،  -

 .1381، 272 -263مجموعه مقاالت سومین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ، دانهراه امیرکبیر 

مجموعه  "تعیین شاخص شستهوپذیری زغالسنگ های کرما  "ر کازرانی نژاد، ص  بنیسی، ع سام و ع کاشیرر  -

 .1381، 237 -225بیر مقاالت سومین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ، دانهراه امیرک

الهویی غفنوتاسیو  کارخانه ذارزیابی کارآیی مدار  "م اسکندری سیاه کوهی، ص بنیسی، ع سام و ع کاشیرر  -

 .1381، 196 -183مجموعه مقاالت سومین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ، دانهراه امیرکبیر  "زرند
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وسیتی گ معد  کالکتعیین شرایط بهینه فنوتاسیو  سن "ض شفایی، م کارآموزیا ، ص بنیسی و ا اسالمی  -

مجموعه مقاالت بیست و یکمین گردهمایی عنوم زمین،  "مجتمع مس سرمهمه در مقیاس آزمایهراهی مدار 

 .1381بهمن، 29-27تهرا  ، سازما  زمین شناسی کهور ، 

ه ی مدار آسیاکنی اولیه کارخانافزایش کارآیی هیدروسیکنونها "ص بنیسی م پورکانی و ، ع کارگر، فاضنی ع -

-23هفتمین کنرره ساالنه انجمن مهندسین متالورژی ایرا ، مجموعه مقاالت  "پرعیارکنی مجتمع مس سرمهمه

 ، دانهراه صنعتی شریف، دانهکده مهندسی و عنم مواد، تهرا . 1382مهر ماه  21

عه مجمو " غنیظ مجتمع مس سرمهمهاجرای پژوهش مهارکتی در امور ت" ص بنیسی، م پورکانی و ع کارگر -

 فها ،دانهراه صنعتی اص، هفتمین کنرره سراسری همکاریهای دولت، دانهراه و صنعت برای توسعه منیمقاالت 

 .1382 ،آذر  27-26

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

 ، شرکت ذغالسنگ کرما ، کرما .1382همایش ایمنی در معاد ، آذر مجموعه مقاالت  "زرند

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

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

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

 ، شرکت سنگ آهن بافق،  یزد.1382، بهمن 82فوالد مجموعه مقاالت 

هویی لییر طرح مدار فنوتاسیو  کارخانه ذغاافزایش کارآیی و تغ "کوهی، ص بنیسی و ع سام، م اسکندری سیاه -

، دانهراه 143-154، 1383مهر  21-23مقاالت مهارمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ،زرند، مجموعه 

 شهید باهنر کرما ، کرما .

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

-23مهارمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ،، مجموعه مقاالت مطالعه موردی: کارخانه ذغالهویی زرند –

 ، دانهراه شهید باهنر کرما ، کرما .154-165، 1383مهر  21

بررسی تاثیر نحوه افزود  مواد شیمیایی بر مدار فنوتاسیو  کارخانه ذغالهویی زرند،  "ح ر وکینی و ص بنیسی، -

، دانهراه شهید 165-174، 1383ر مه 21-23مجموعه مقاالت مهارمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ،

 باهنر کرما ، کرما .

مجموعه  "های نامطنوب بررسی سایش گنوله و ارائه معیاری برای تهخیص گنوله "ع افضنی ننیز و ص بنیسی، -

، دانهراه شهید باهنر 174-183، 1383مهر  21-23مقاالت مهارمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ،

 کرما ، کرما .

های مختنف برای مدار فینتراسیو  کارخانه ذغالهویی بررسی کارآیی پارمه فینتر "ا  منش و ص بنیسی،ا ایر -

، دانهراه 183-191، 1383مهر  21-23مجموعه مقاالت مهارمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ، "زرند

 شهید باهنر کرما ، کرما .
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 "ذغالهویی زرندسازی و آنالیز نمونه در کارخانه ی نحوه آمادهمقایسه "،و ح رنجبر ص بنیسی ح نوبخت، -

، دانهراه شهید 191-199، 1383مهر  21-23مجموعه مقاالت مهارمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ،

 باهنر کرما ، کرما .

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

-207، 1383مهر  21-23مجموعه مقاالت مهارمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ، "پورفیری سرمهمه

 ، دانهراه شهید باهنر کرما ، کرما .199

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

، دانهراه شهید 207-217، 1383مهر  21-23مهندسی معد ، مجموعه مقاالت مهارمین کنفرانس دانهجویی

 باهنر کرما ، کرما .

ارمین مجموعه مقاالت مه "تعیین شاخص قابنیت شناوری برای فنوتاسیو  کانیها "م یحیایی و ص بنیسی، -

 ، دانهراه شهید باهنر کرما ، کرما .217-227، 1383مهر  21-23کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ،

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

، دانهراه شهید باهنر کرما ، 227-237، 1383مهر  21-23مهارمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ،

 کرما .

ال شویی زرند ، غکارخانه ذ مطالعه موردی : -معدنی وری موادعیب یابی کارخانه های فرآ"نیسی،  صمد ب -

 .28-63، 1383آذر،  3تا  1وری موادمعدنی ایرا ، نخستین همایش فرآ"

در مدار فینتراسیو  کارخانه  Aerodri 104بررسی نحوه افزایش کمک فینتر "احد ایرا  منش و صمد بنیسی،   -

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

الهویی غی عمنیات فینتراسیو  در کارخانه ذیی تاثیر افزایش کمک فینتر بر کارآبررس"منش، ص بنیسی، ا ایرا  -

 ، تهرا .، دانهراه تربیت مدرس759-768، 1383، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بهمن "زرند

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

، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بهمن "سرمهمهمدار فنوتاسیو  کارخانه فرآوری مجتمع مس

 ، دانهراه تربیت مدرس، تهرا .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 معد  ایرا ، بهمن "کنی مولیبدنیت سرمهمهپرعیار

 دانهراه تربیت مدرس، تهرا .

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

، 1171-1181، 1383، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بهمن "غالهویی زرندخوراک کارخانه ذ

 دانهراه تربیت مدرس، تهرا .
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عیارکنی اولیه های پرتعیین حداکثر بازیابی قابل دستیابی در سنول"و ص بنیسی، م ج حبیبیا  زاده، غ ر لنرری -

، دانهراه 1207-1221، 1383معد  ایرا ، بهمن ، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی "سرمهمه مجتمع مس

 تربیت مدرس، تهرا .

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

، دانهراه تربیت 1221-1237، 1383، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بهمن "شویی زرندزغال

 مدرس، تهرا .

ه برداری در کارخانسازی میزا  دقت سیستم نمونهبررسی و بهینه "احمدی، ه رضائیا  و ص بنیسیم ر یار -

، 1383، مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بهمن "صنعتی فرآوری مواد مجتمع مس سرمهمهنیمه

 دانهراه تربیت مدرس، تهرا .، 1323-1305

ع مس صنعتی مجتمنحوه کنترل سطح در سنول فنوتاسیو  ستونی کارخانه نیمه "بنیسیم یحیایی و ص  -

دانهراه تربیت مدرس، ، 1333-1349، 1383سرمهمه: مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بهمن 

 تهرا .

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

، 1383: مجموعه مقاالت کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، بهمن "مجتمع مس سرمهمهتغنیظ  جاترخانبار کازیا 

 دانهراه تربیت مدرس، تهرا .، 1917-1905

های برخی از معاد  کرما ، مجموعه مقاالت مطالعه میکروسکوپی ذغال"فر ، ص بنیسی و م ایزدی م ر شایسته -

 ، تهرا . 1333-1349، 1382دهمایی ساالنه عنوم زمین، بهمن بیست و دومین گر

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

، مجموعه مقاالت نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایرا ، "عمنیات: مطالعه موردی کارخانه ذغالهویی زرند

 . 1384دانهراه تربیت معنم، تهرا ، 

زرند  شوییارزیابی فرآوری محصول میانی کارخانه ذغال "آقا و صمد بنیسیم نوری بینندی، غالمعباس لورک -

سفند ، اصفها ، دانهراه صنعتی ا 10و  9، 84، مجموعه مقاالت سمپوزیم فوالد "جهت تولید کنسانتره قابل فروش

 . 1384اصفها ، 

ویی شبررسی نحوه هدرروی ذغال در مدار فنوتاسیو  کارخانه ذغال"خهک، م نوری بینندی و ص بنیسی ع آب -

 .1385نوم وابسته، دانهراه آزاد واحد طبس، اول خرداد ای معد  و عت دومین همایش منطقه، مجموعه مقاال"زرند

 شوییسنجی فرآوری مجدد محصول میانی کارخانه ذغالامکا "خهک و ص بنیسی ی، ع آبم نوری بینند  -

نوم وابسته، دانهراه آزاد واحد ای معد  و عت دومین همایش منطقه، مجموعه مقاال"شویی زرندکارخانه ذغال

 .1385طبس، اول خرداد 
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بررسی شکست و سایش آسترها  "اینخانی، صمد بنیسی، مهدی هادی زاده، حسن محمود آبادی و محمد عنی  -

مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس دانهجویی مهندسی  "در کارخانه جدید پرعیارکنی مجتمع مس سرمهمه

 .1385، آبا  451-460معد ، دانهراه صنعتی اصفها ، 

وامل ع شناسایی و نحوه مقابنه با "حسن صاحبی، صمد بنیسی، محمد رضا شایسته فر و بهنام شفیعی،  -

مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس دانهجویی  "مینرالوژیکی نامطنوب در کارخانه فرآوری مجتمع مس سرمهمه،

 .1385، آبا  461-468مهندسی معد ، دانهراه صنعتی اصفها ، 

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

ین مجموعه مقاالت پنجم "کاهش بازیابی در سنول های پرعیارکنی اولیه کارخانه جدید مجتمع مس سرمهمهعنل 

 .1385، آبا  486-494کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ، دانهراه صنعتی اصفها ، 

مقایسه عمنکرد سنگ شکن فکی و غنتکی در خردایش محصول میانی  "مسعود نوری بینندی و صمد بنیسی -

مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ، دانهراه صنعتی  "خانه ذغال شویی زرندکار

 .1385، آبا  495-500اصفها ، 

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

مقاالت پنجمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ، دانهراه مجموعه  "ذغالهویی زرند  در افزایش کارآیی مدار

 .1385، آبا  515-523صنعتی اصفها ، 

ارائه روش نرم افزاری جهت پیش بینی کارآیی جدایش روش های ثقنی به  "مصطفی مارکی و صمد بنیسی،   -

نعتی انهراه صمجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد ، د "جای روش سنتی ترسیمی میر

 .1385، آبا  740اصفها ، 

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

مجموعه مقاالت شهمین کنفرانس دانهجویی مهندسی  "مجتمع مس سرمهمه 1کارخانه پرعیارکنی شماره 

 .1386، آبا  217-228معد ، دانهراه صنعتی امیرکبیر، 

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

 .1387آبا  ، 299-306نواحی مختنف تیکنر، دومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، 

یق سازی ا روش رقمحسن یحیایی و صمد بنیسی، اصالح طرح تیکنر کارخانه زغالهویی شرکت اینترکاربن ب -

 .1387آبا  ، 323-331خوراک، دومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، 

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

 .1387آبا   ،315-321زغالهویی، دومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ،

جواد اسماعینی، محمد صنحی، صمد بنیسی، مدل سازی عمنکرد هیدروسیکنو  کارخانه زغالهویی اینترکربن  -

 .1387آبا  ، 341-348)زرند( بر اساس مدل های پینیت و ناکسوارا رائو، دومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، 
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ین فینتراسیو  کارخانه زغالهویی زرند، دومرضا کارزانی نژاد و صمد بنیسی،  انتخاب پارمه فینتر مناسب مدار  -

 .1387آبا  ، 445-450کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، 

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

آبا  ، 481-488نامطنوب در کارخانه فرآوری مجتمع مس سرمهمه، دومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، 

1387. 

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

 .1387آبا  ، 730 کارخانه زغالهویی زرند، دومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا 

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

 .1387آبا  ، 741(، دومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، Mayerروش سنتی ترسیمی میر )

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

 .1387در تیکنر، دوازدهمین کنرره منی مهندسی شیمی، مهر 

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

 .1387، دوازدهمین کنرره منی مهندسی شیمی، مهر "آزمایهراهی در کارخانه زغالهویی زرند

کاربرد الروریتم ژنتیک در بهینه سازی ترکیب سنول های مدار "پریسا قبادی، محسن یحیایی و صمد بنیسی،  -

 . 1388اردیبههت  29-31"های فنوتاسیو ، اولین کنفرانس عنوم و مهندسی جداسازی، 

سنول  یبررسی کارآیی سیستم شستهو"عنی حضرتی، صمد بنیسی، محمد جواد حبیبیا  و اسماعیل قنبری،  -

-31اولین کنفرانس عنوم و مهندسی جداسازی، "فنوتاسیو  ستونی کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس سرمهمه، 

 . 1388اردیبههت  29

پیچ کارخانه مار –ارائه مدلی برای کارآیی جدایش سیکنو   "عنی فقیه منکی، سید محمد صنحی و صمد بنیسی،   -

 .1388اردیبههت  29-31فرانس عنوم و مهندسی جداسازی، اولین کن"ذغال شویی اینترکربن )زرند(،  

افزایش ظرفیت کارخانه ذغالهویی زرند با "آقا و صمد بنیسی،   مهرا  فروتن, محمد جاوری،  غالمعباس لورک -

 .1388اردیبههت  29-31اولین کنفرانس عنوم و مهندسی جداسازی، "استفاده ار جداکننده مارپپچی ، 

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

 .1388اردیبههت  29-31اولین کنفرانس عنوم و مهندسی جداسازی، "طراحی تیکنر ، 

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

 . 1388اردیبههت، دانهراه تهرا ، 

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

 2216-2211، 1388بهمن  9-7، سومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ،یزد، "صفحه گسترده
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د ارائه روشی جهت تعیین کارآیی و عمر مفی"بنیسی:  عنی حضرتی، محمدجواد حبیبیا ، اسماعیل قنبری، صمد -

، سومین کنفرانس مهندسی معد  "های فنوتاسیو  ستونیسازهای نوع مخنوط کننده ثابت در سنولحباب

 1810-1805، 1388بهمن  9-7ایرا ،یزد، 

های ارخانهنقش جداکننده مارپیچی در ک"آقا، محمد جاوری، صمد بنیسی: مهرا  فروتن، غالمعباس لورک -

بهمن  9-7، سومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ،یزد، "زغالهویی مطالعه موردی: کارخانه زغالهویی زرند 

1388 ،2005-2010 

تعیین توزیع زما  ماند مواد در مدارهای آسیاکنی و فنوتاسیو  با "عنیرضا فرمد، محسن یحیائی، صمد بنیسی:  -

-1998، 1388بهمن  9-7، سومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ،یزد، "هافزارهای صفحه گسترداستفاده از نرم

2003 

های خانهبینی راندما  و کیفیت محصوالت کارمدلی برای پیش"عنی فقیه منکی، سید محمد صنحی، صمد بنیسی:  -

 2027-2022، 1388بهمن  9-7، سومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ،یزد، "زغالهویی

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

 1747-1740، 1388بهمن  9-7، سومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ،یزد، "فرآوری زغالسنگ کهور

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

-7، سومین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ،یزد، "های زغالهویی مطالعه موردی: کارخانه زغالهویی زرندانهکارخ

 2067-2062، 1388بهمن  9

ی سازی ترکیب مدارهای فنوتاسیو  با ترکیب اصول فیزیکبهینه"پریسا قبادی، محسن یحیائی، صمد بنیسی:  -

 2035-2029، 1388بهمن  9-7د  ایرا ،یزد، ، سومین کنفرانس مهندسی مع"و الروریتم وراثتی

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

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

 .319-311، 88آبا   7-5یی مهندسی معد  ایرا ، تبریز، هفتمین کنفرانس دانهجو

سیستم  تاثیر افزایش دانسیته کف بر عمنکرد"عنی حضرتی، محمد جواد حبیبیا ، اسماعیل قنبری، صمد بنیسی:  -

جویی ، هفتمین کنفرانس دانه"تعیین ارتفاع کف سنول ستونی کارخانه پرعیارکنی جدید مجتمع مس سرمهمه

 .3327-321، 88آبا   7-5را ، تبریز، مهندسی معد  ای

های زارافشکنی با استفاده از نرمسازی مدار سنگطراحی و مدل" ،زاده، محسن یحیائی، صمد بنیسیعنی جمال -

 .88آبا   7-5، هفتمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد  ایرا ، تبریز، "صفحه گسترده

 

سازی رگیری الروریتم وراثتی با جهش ژنی ابتکاری برای بهینهبکا"،پریسا قبادی، محسن یحیائی، صمد بنیسی -

-321، 88آبا   7-5، هفتمین کنفرانس دانهجویی مهندسی معد  ایرا ، تبریز، "ترکیب مدارهای فنوتاسیو 

3327 
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دومین ، "های دانهراهیمدلی برای صیانت از اصول اخالقی در انتهار پژوهش "محسن یحیایی ، صمد بنیسی،  - 

 .1390آبا   10-11، 1-11، 43مقاله ، دانهراه صنعتی اصفها ، کنفرانس آموزش مهندسی با نررش به آینده

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

 .1390ا  آب 10-11، 1-14، 43مقاله  ، دانهراه صنعتی اصفها ، مهندسی با نررش به آینده

ه خودشکن و نیم یمسیر حرکت بار در آسیاها یبررس "ی ، سیصمد بن ،ییایحیمحسن  مقدم، یمالک یمصطف -

، کنرره و نمایهراه بین المننی معد ، تهرا ، "گل گهر یمعدن -ی: شرکت صنعتیمورد مطالعه - خودشکن

 .170مقاله شماره .  1391ماه، آبا  8-5المننی، نمایهراه بین

کاهش نوسا  در عمنکرد آسیای  "ی ، صمد بنیس ،یرضا شمس الدین ،یاحسا  ارغوان ،یاله قوهستان ولی -

اه ، کنرره و نمایهراه بین المننی معد ، تهرا ، نمایهر" خودشکن کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس شهر بابکنیمه

 .195مقاله شماره .  1391ماه، آبا  8-5المننی، بین

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

.  1391ماه، مهر 20-18، مهارمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، دانهراه تهرا ، " نخودشکمهنی به گهرگل

 .123-115ص 

 کنخودشمهین اییآس ییکارا شیافزا "ی ، سیصمد بن ،یاحسا  ارغوان ،یمحمود حکمت ،یاهلل قوهستان یول -

ماه، مهر 20-18، مهارمین کنفرانس مهندسی معد  ایرا ، دانهراه تهرا ، " مس شهربابک یارکنیکارخانه پرع

 .144-138ص .  1391

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

ی تخصص هراهیو نما یکنفرانس من نیاول، ": شرکت سنگ آهن گل گهریخودشکن، مطالعه مورد مهیخودشکن به ن

 .1353-1347، ص 1391شهریور،  17-15، زدیدانهراه  زد،، یرا یا یکارمعد  یهایفناور

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

 یکارمعد  یهایفناوری تخصص هراهیو نما یکنفرانس من نیاول، " مس شهر بابک یارکنیخودشکن کارخانه پرع

 .1304-1297، ص 1391شهریور،  17-15، زدیدانهراه  زد،، یرا یا

ارخانه ک یاکنیمدار آس ییکارآ شیافزا "ی، سیصمد بن ،یاحسا  ارغوان ،ینالدیرضا شمس ،یدیپورسع دیمج -

دانهراه  زد،، یرا یا یکارمعد  یهایفناوری تخصص هراهیو نما یکنفرانس من نیاول، "مس شهربابک یارکنیپرع

 .989-983، ص 1391شهریور،  17-15، زدی

س مجتمع م قیمخروط عم یکنرهایت ییکارآ شیافزا "ی، سیصمد بن ،ییایحیمحسن  ،ییحسنخو رضایعن -

 17-15، زدیدانهراه  زد،، یرا یا یکارمعد  یهایفناوری تخصص هراهیو نما یکنفرانس من نیاول، " شهربابک

 .1099-1092، ص 1391شهریور، 
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 تمیالرور یریبدست آمده از به کارگ نهیبه و یمدار فنوتاس یاجرا "ی، سیصمد بن ،ییایحیمحسن  روزا ،یدرنا پ -

معد  یهایفناوری تخصص هراهیو نما یکنفرانس من نیاول، " زرند ییشده در کارخانه زغالهو تیهدا یوراثت

 .1099-1069، ص 1391شهریور،  17-15، زدیدانهراه  زد،، یرا یا یکار

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

 یکارمعد  یهایفناوری تخصص هراهیو نما یکنفرانس من نیاول، "سازی خوراکهای فرآوری با رقیقکارخانه

 .1053-1045، ص 1391شهریور،  17-15، زدیدانهراه  زد،، یرا یا

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

شهریور،  17-15، زدیدانهراه  زد،، یرا یا یکارمعد  یهایفناوری تخصص هراهیو نما یکنفرانس من نیاول

 .989-983، ص 1391

 ،زغالسنگ، شاهرود یمن کنرره نیاول، "آموزش هدفمند مهندسین معد : از خیال تا واقعیت "ی، سیصمد بن -

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

 ینتشستهوی زغال به جای روش س تیقابن نییارائه روش نرم افزاری تع "ی، سیصمد بن مقدم،یمالک یمصطف -

 .44، مقاله شماره 1391شهریور،  10-8شاهرود، دانهراه  ،زغالسنگ، شاهرود یمن کنرره نیاول، " ریم یمیترس

 یانیمجدد مدار م اندازیراه "،  یرازیش نیحسن حاج ام ،یسیصمد بن ،یالنه وسفی یغالمعباس پارساپور، مهد -

 10-8شاهرود، دانهراه  ،زغالسنگ، شاهرود یمن کنرره نیاول، " زرند شوییکارخانه زغال نیواحد واسطه سنر

 .45، مقاله شماره 1391شهریور، 

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

 10-8شاهرود، دانهراه  ،زغالسنگ، شاهرود یمن کنرره نیاول، " زرند شویی: کارخانه زغال یمطالعه مورد چیمارپ

 .55، مقاله شماره 1391شهریور، 

 زغالسنگ مطالعه و یمدلسازی مدارهای فنوتاس "ی، سیغالمعباس پارساپور، صمد بن عمرا ،زادهیحاج ریام -

شهریور،  10-8 شاهرود،دانهراه  ،زغالسنگ، شاهرود یمن کنرره نیاول، "زرند شویی: کارخانه زغال یمورد

 .56، مقاله شماره 1391

 ایو مرحنهد چیمارپ -کنو یس شجدای مدار اندازیهو را یطراح"ی، سیصمد بن ،یمظفر زیپرو ،ییحسنخو رضایعن -

، 1391شهریور،  10-8شاهرود، دانهراه  ،زغالسنگ، شاهرود یمن کنرره نیاول، "زرند شوییزغال کارخانه در

 .47مقاله شماره 

درمدار  لینفت با گازوئ ینیرزیامکا  جا یبررس "غالمعباس پارساپور،  ی،سبنی صمد پرست،ه حقمعصوم -

شهریور،  10-8شاهرود، دانهراه  ،زغالسنگ، شاهرود یمن کنرره نیاول، " زرند شوییلکارخانه زغا و یفنوتاس

 .48، مقاله شماره 1391
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برای  چیمارپ -کنو یس اریس شیو ساخت واحدجدا یطراح"،  یسیصمد بن ،یمظفر زپروی اخالق،خوش رضایعن -

، مقاله 1391شهریور،  10-8شاهرود، دانهراه  ،زغالسنگ، شاهرود یمن کنرره نیاول، "زرند ییکارخانه زغالهو

 .51شماره 

 


