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 الت یتحص 

 ز و تهران ی تبر  و متوسطه : ی ـئابتدا -

 اكتشاف معدن  ی مهندس، (1357 -  64اصفهان )  ی اه صنعتگدانش لیسانس :  -

ذرات  رفتار   یان نامه : بررسی اپ موضوع   مواد؛  ی فرآور ؛  ( 1367  - 69)ا  كاناد،  McGillاه  گدانش  :سانسیفوق ل -

   یصنعت  ی اهایطال در مدار آس

ل حجم  یو تحل یریگ: اندازه ان نامهی اپ  موضوع مواد، یفرآور ؛ (1369  - 73) كانادا،  McGillاه گدانش  :دكترا -

 یستونون  یفلوتاس  یها فازها )آب ـ هوا ـ جامد( در سلول

 

 ی اهگدانش   یها تیفعال

 د باهنر كرمان یاه شهگ بخش معدن دانش  استاد   تا كنون  1373 

 

 ی س یدروس تدر 

 ی كارشناس 

معادن    وتر در یپ كاربرد كام  -4اه گش یو آزما  ی ظ مواد معدنیتغل  -3ن و ی فلوتاس -2اه گ ش یو آزما یـئكانه آرا -1

 معدن   یزبان تخصص -5

 

 ارشد  یكارشناس 

 ی مواد معدن یفرآور  یستم هایو كنترل س  یمدلساز  -1

mailto:banisi@mail.uk.ac.ir
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 یی كاربرد آمار در كانه آرا -2

 ی صنعت یها ش ی آزما  یطراح  -3

 ی و فن یعلم  یـه نوشتارهائارش و اراگ نحوه ن -4

 ه( ژی و ث )مباح یون ستونیسلول فلوتاس -5

 ش ی خردا  یمهندس  -6

 

 دكتری

 معدنی سیستم های فرآوری مواد  كنترل -1

 یمواد معدن یفرآور  یستم های س ته فپیشر  یمدلساز  -2

 فن آوری آسیاهای خود شکن و نیمه خود شکن  -3

 نگارش مقاالت علمی به زبان انگلیسی  -4

 اخالق در تحقیق و پژوهش  -5

  

 ی ات صنعتی تجرب

 (   1367(، كانادا )  Les Mines Selbaie)  یمعدن مس و رو -1

 ابت  ث ی ابیبا باز  یار مس و رویش ع یزاموضوع كار : اف

 (  1368الت كبك ، كانادا ) ی (، ا  Niobecوم ) یوبیمعدن ن  -2

 ون مرحله دوم یفلوتاس یوم در سلولهایوبی ار ن یش ع یموضوع كار : افزا

 ( 1369(، كانادا )   Les Mines Camchibمعدن طال ) -3

 ی قل ثبه روش  یا كن ین طال در مدار آسار كرد یر عپ موضوع كار : 

 (  1369کا )ی ورك، امریو یالت نی (، ا  Zinc Corporation of America) یمعدن رو  -4

 ون یفلوتاس ی كف سلولها یبا استفاده از شستشو  یار كنسانتره رو یموضوع كار : باال بردن ع

 (  1372و، كانادا ) یالت اونتار ی(، ا  Kidd Creek)  یمعدن مس و رو -5

 (  Leaching)  ی ـئایم یش یشستشو   یتانکها و  ونیفلوتاس یكف سلولها  یر یگموضوع : كنترل و اندازه 

 ( كنون تا 1374شمه، كرمان ) چمجتمع مس سر -6

 ه ها :ژ روپاز  ی ن بعضیعناو 

 هی اول یاهای آس  مدار  ینه ساز ی و به یابیارز    

 ون  یفلوتاس ی در سلولها  یی ای میش مواد شی نحوه افزا ینه ساز یبه   

   یصنعت مه ین یون ستونیو ساخت سلول فلوتاس ی طراح    

 هی اول ی اهایآس  یی لوله در كاراگر اندازه و نوع یثات  یبررس   

  مه خودشکن یخودشکن و ن   یاهای آس یآور فن   

 ی م یقد ی ها ون با سلولید فلوتاسی جد یسلولها ی نیگزی جا ی اقتصاد  -یفن  یبررس   

  افزایش كارآیی خردایش در آسیای نیمه خودشکن با تغییر طرح آستر     

 

 ( 1390تا   1379)  زرند كرمان یی كارخانه ذغالشو  -7
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 ه ها :ژ روپاز  ی ن بعضیعناو 

 ی اه فرآور گدیمعادن مختلف از د  گال سن غ ذ ی ت سنجیخصوص  

 ون یمدار فلوتاس ییش كارآیاافز  

 باطله یکنرهایع در تی جامد از ما  یستم جداساز یبهبود س   

 ذغال از باطله مدار    یاب یجهت باز   ی استفاده از سلول ستون یاقتصاد  - یفن  یامکان سنج   

 ون یفلوتاس 

 غال ذ  یمتریلیم  1- 3ذرات  یاب یباز  یبرارپول ی ناوی ، ساخت و نصب جداكننده دیطراح  

 طراحی، ساخت و نصب جداكننده های مارپیچی   

 غال شویی زرند با بکارگیری جداكننده های مارپیچی ظرفیت كارخانه ذافزایش   

 

 ( 1387تا  1385اینتركربن ) یی كارخانه ذغالشو  -8

 ه ها: ژ روپاز  ی ن بعضیعناو 

 طراحی و ساخت تیکنر باطله كارخانه    

 و ظرفیت مدار جدایش كارخانه با بکارگیری مخلوط كننده های جدید  ییش كارآیاافز  

 

 كنون( تا 1388فرآوری سنگ آهن گل گهر ) كارخانه -9

 ه ها :ژ روپاز  ی ن بعضیعناو 

 طراحی آستر جدید برای آسیاهای خود شکن    

 تبدیل آسیای خود شکن به نیمه خودشکن  

 بهبود بازیابی آب در تیکنرهای باطله   

 مدار آسیای كنی بخش تر كارخانه مگنتیت  ییش كارآیاافز  

 طراحی آسترهای جدید ورودی و خروجی برای آسترهای نیمه خودشکن   

 طراحی جدید باالبرهای خشك كن آسیای گلوله ای كارخانه گندله سازی  

 مدار آسیای كنی كارخانه گندله سازی ییش كارآیاافز  

 

 ( 1390تا1389)  كارخانه فرآوری شركت معدنی مس میدوك  -10

 ه ها :ژ روپاز  ی ن بعضیعناو 

 یی تیکنرهای مخروط عمیق افزایش كارآ  

 آسیای كنی  مدار  ییش كارآیاافز  

 آسیای نیمه خودشکن  كاهش نوسان در كارآیی مدار   

   های ستونی مرحله اول فلوتاسیونراه اندازی مجدد سلول   

 

 ( 1393كارخانه فرآوری مس جوزم شهر بابك )  -11

 ه ها :ژ روپاز  ی ن بعضیعناو 

 مدار سنگ شکنی و آسیای كنی   ییش كارآیاافز  
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 كاهش نوسان در كارآیی مدار فلوتاسیون   

     

 كوتاه مدت در صنعت  یدوره ها یاجرا

  یكاربرد  ییكانه آرا -1

 ی فن ی زارشهاگـه ئ اراه و یته -2

 ی مواد معدن یفرآور  كاربرد آمار در  -3

 یو معدن ییكانه آراترجمه متون   یالفبا -4

 ی مواد معدن   ید در صنعت فرآور یجد  یشرفتها یپ -5

 د یون جد یفلوتاس ی سلولها -6

  مه خودشکن یخودشکن و ن ی اهایآس یفنآور  -7

 یمواد معدن یفرآور  ی هاستمیس  یاآموزش چند رسانه  -8

 مواد ی: فرآور  یمطالعه مورد  –کم  یست و  یدر قرن ب  یمجاز  یها دانشگاه  -9

 ران  یا  یع معدنی در صنا یكاربرد یهاك دهه پژوهش ی تجربه    -10

 کم  یست و  یآموزش مهندسان معدن در قرن ب  -11

 مواد ینده صنعت فرآور ی آ -12

 آموزش مهندسی مشتری مدار در قرن بیست و یکم -13

 اخالق در تحقیق و پژوهش  -14

   بررسی مشکالت ارائه مقاالت علمی -15

 عیب یابی كارخانه های فرآوری مواد -16

 كاربرد موازنه جرم در كنترل و بهینه سازی كارخانه های فرآوری مواد معدنی  -17

 آشنایی با شیوه های نوین آبگیری و تیکنر های نسل جدید  -18

 مدارهای خردایش با انتخاب شکل آستر بهینه افزایش بهره وری   -19

 كنترل فرآیند كاربردی برای مهندسان فرآوری مواد -20

 جهاد اقتصادی: از شعار تا عمل  -21

 تجربه تجاری سازی دو ایده: همت و موازن دو نرم افزار بین المللی -22

 ارتباط صنعت و دانشگاه به سبك ایرانی -23

 ویژه مهندسان فرآیند   –كنترل كاربردی كارخانه های فرآوری  -24

 

 ها   ز و نشان یجوا

 ( 85/17)معدل: اولین دوره فارغ التحصیلی –دانشگاه صنعتی اصفهان  س  رتبه اول دوره لیسان  -

  (Dean's honor list) كانادا  McGillدانشگاه    رتبه ممتاز دوره دكتری -

   74- 75  یلی سال تحصاه در گدانش ر نمونه گهش پژو -

   74- 75  یل یسال تحص  اه در گنمونه دانش  یج ی استاد بس  -

   78-79 ی لیاه در سال تحصگاستاد نمونه دانش  -

   79-80 یل یدر سال تحص یر نمونه دانشکده فن گهش پژو -
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   81 در سال  ع و معادن استان كرمانی پژوهشگر نمونه سازمان صنا -

    81ران در سال یا  یمواد معدن د ی ه و تولیپژوهشگر برتر شركت ته  -

  82 در سال  ع و معادن استان كرمانی سازمان صنافعال پژوهشگر  -

 84 در سال یل یدر سال تحص یر نمونه دانشکده فن گهش پژو -

    90ران( در سال یا ی د مواد معدنیه و تولی پژوهشگر برتر بخش ذغال سنگ كشور ) شركت ته  -

 90ران( در سال یا ی د مواد معدنیه و تولی پژوهشگر برتر بخش سنگ آهن كشور ) شركت ته  -

 90در سال  كنگره جهانی مس در ایرانمقاله برتر اولین كننده  ارائه  -

 96در سال پژوهشگر برتر در زمینه صنعت و جامعه  -

 96-97استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی  -

 

 

 ت در شوراها و انجمن ها یعضو 

 (1384-1377روه معدن )گ - یقات و فن آور یوزارت علوم، تحق یزیبرنامه ر  یعال  یعضو شورا  -

 ( -1381شهر كرمان )  یفرهنگ عموم یعضو شورا  -

 ( 1377-1384اه )گدانش  ی ابینظارت و ارز  یعضو شورا  -

 (-SME ( )1370کا ) ی ن معدن آمری عضو انجمن مهندس -

 (  -CIM( )1369كانادا )  یژ ن معدن و متالور یتو مهندسیو انستعض -

 (1389-1382زه دانشگاه )یئت مم یه   - ی دانشکده فن ی ته تخصصیعضو كم -

 Mineral Processing and Extractive Metallurgy  (1389-)تحریه مجله    عضو هیئت -

 (1389- 1387تحریه مجله مهندسی معدن ) ت  ئعضو هی -

 ( -1389ت تحریه مجله یافته های نوین زمین شناسی ) ئعضو هی -

 

 منتشر شده  یها  كتاب

ن یاه امام حس گ ، انتشارات دانش یو كاظم داود یس یها ، ترجمه : صمد بنپو تزویوایخواص و كاربرد راد ی بررس -1

 . 1369)ع(، 

 . 1377 ان. گاه هرمزگ ، انتشارات دانش یس یولف : صمد بنون ، میفلوتاس و  ییكانه آرا یل كاربردیمسا -2

اه  گ ، انتشارات دانش  یاراحمدیو محمد رضا   ی س ین: صمد بنیمواد ، مولف یفرآور  یستم هایموازنه جرم در س -3

 . 1391ویرایش دوم، 1380ویرایش اول  ان ،  گهرمز

 . 1383ان ، گاه هرمزگانتشارات دانش  ، یس ی ، مولف: صمد بنیمواد معدن   یفرآور  یل كاربردیمسا -4

ان ،  گاه هرمزگ، انتشارات دانش ،  ی س ی، )دوره دو جلدی(  مولف: صمد بنی مواد معدن یفرآور  یل كاربردیمسا  -5

1388 . 

اه گ، انتشارات دانش   یو عصمت صالح  یس ی ن: صمد بن ی، مولف ی فن و  یعلم  یـه نوشتارهائارش و اراگنحوه ن -6

 . 1389دوم،  اپ چان ،  گهرمز

 . 1390  چاپ دوم،ان ، گاه هرمزگانتشارات دانش ، یار ثو محمد ن یس ی، ترجمه : صمد بن یون ستونیفلوتاس -7

 . 1392ان ،  گاه هرمزگ، انتشارات دانش ،  ی س یمولف: صمد بنارتباط دانشگاه و صنعت به سبك ایرانی،  -8
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 المللی بینشده در مجالت   مقاالت منتشر -

- Elham Nematollahi, Saeed Zare, M. Maleki-Moghaddam, Alireza Ghasemi, Farshad Ghorbani, Samad 

Banisi, “DEM-based design of feed chute to improve performance of cone crushers” Minerals 

Engineering, Vol. 168, 2021.   

- Gholamabbas Parsapour, Farhad Molhem, Hamidreza Montazari, Ehsan Arghavani,  Gholamreza Biniaz, 

Samad Banisi, “Increasing Final Concentrate Grade of The Sarcheshmeh Copper Complex Flotation 

Circuit by Flowsheet Modification”, International Journal of Mining & Geo-Environment, 2021. 

- Zahra Bibak, and Samad Banisi; “A combined physical and DEM modelling approach to investigate 

particle shape effects on load movement in tumbling mills”, Advanced Powder Technology, 916-930, 

2021.   

- Elham Nematollahi, Alireza Ghasemi, Erfan Razi, and S. Banisi; “Accuracy of Discrete Element Method 

Simulations: Rolling and Sliding Frictions Effects-Case study: Iron Ore Pellets”, Journal of Mining & 

Environment, Volume 11, No. 4, 1205-1216, 2020.   

- Alireza Ghasemi, Alireza Hasankhoei, Gholamabbas Parsapour, Erfan Razi, and S. Banisi; “A combined 

physical and DEM modelling approach to improve performance of rotary dryers by modifying flights 

design”, An International Journal of Drying Technology, 1-19, 2020. 

- Alireza Ghasemi, Erfan Razi, and S. Banisi; “Determining a lower boundary of elasticity modulus used 

in the discrete element method (DEM) in simulation of tumbling mills”, Advanced Powder Technology, 

1-7, 2020. 

- A.R. Hasankhoei, M. Maleki-Moghaddam, A. Haji-Zadeh, M.E. Barzgar, S. Banisi, “On dry SAG mills 

end liners: Physical modeling, DEM-based characterization and industrial outcomes of a new design,” 

Minerals Engineering, Vol. 141, 2019. 

- Gholamabbas Parsapour, Farhad Molhem, Hamidreza Montazari, Ehsan Arghavani,  Gholamreza Biniaz, 

Samad Banisi, “Performance improvement of the Sarcheshmeh Copper Complex Cu-Mothickener using 

a vane type feedwell”, International Journal of Mining & Geo-Environment, 2019. 

- Mostafa Maleki Moghaddam, Ehsan Arghavani, Alireza Ghasemi, Samad Banisi; “Changing the SAG 

mill liners type from Hi-Low to Hi-Hi at the Sarcheshmeh Copper Complex based on physical and 

numerical modeling”, Journal of Mining & Environment, Volume 10, No. 1, 213-221, Spring 2019. 

- Alireza Ghasemi, Alireza Hasankhoei, Erfan Razi, Gholamabbas Parsapour and S. Banisi; “Increasing 

drying efficiency by modifying the design of feed chute of the Gol-E-Gohar Pelletizing Plant ball Mill”, 

Journal of Mining & Environment, Volume 10, No. 2, 365-372, Winter 2019. 

- Gh.A. Parsapour, S. Darvish Tafvizi, E. Arghavani, M.J. Rajabi, A. Akbari, S. Banisi, “Modification of 

the Sarcheshmeh Copper Complex flotation circuit in response to a reduction in feed grade”, Journal of 

Mining & Environment, 2017. 

- M. Maleki-Moghaddam, A.R. Hasankhoei, E. Arghavani, A. Haji-Zadeh, M. Yahyaei, S. Banisi, 

“Evolution of AG mill shell liner design at Gol-E-Gohar concentration plant”, Journal of Mining & 

Environment, 2017. 

- M. Maleki-Moghaddam, A.R. Ghasemi, M. Yahyaei, S. Banisi, “The impact of end-wall effect on the 

charge trajectory in tumbling model mills”, International Journal of Mineral Processing 144, 75–80, 2015. 

 

- Gh.A. Parsapour, M. Hossininasab, M. Yahyaei, S. Banisi, “Effect of settling test procedure on sizing 

thickeners”, Separation and Purification Technology 122, 87–95, 2014. 

- D. Pirouzan, M. Yahyaei, S. Banisi, “Pareto based optimization of flotation cells configuration using an 

oriented genetic algorithm”, International Journal of Mineral Processing 126, 107–116, 2014. 
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- Gh.A. Parsapour, M. maleki, S. Banisi; “A Method to Justify Process Control Systems in Mineral 

Processing Applications”, Iran. J. Chem. Chem. Eng., Volume 32, No. 4, 105-115, 2013. 

- M. Maleki-Moghaddam, M. Yahyaei, S. Banisi; “A method to predict shape and trajectory of charge in 

industrial mills”, Minerals Engineering, Volumes 46–47, 157–166, 2013. 

- M. Maleki, M. Yahyaei, S. Banisi, "Converting AG to SAG mills: The Gol-E-Ghohar Ore Company Case", 

Powder Technology, Vol. 217, 100-106, 2012. 

- M. Yahyaei, S. Banisi, “Optimization of the Performance of Flotation Circuits Using a Genetic Algorithm 

Oriented by Process-Based Rules,” International Journal of Mineral Processing Vol. 98, 174-181, 2011. 

- M. Yahyaei, S. Banisi, “Spreadsheet Based Modeling of Liner Wear Impact on Charge Motion in 

Tumbling Mills,” Minerals Engineering, Vol. 23, 1213-1219, 2010. 

- M. Yahyaei, S. Banisi, M. Hadizadeh, “Modification of SAG Mill Liner Shape Based on 3-D Liner Wear 

Profile Measurements,” International Journal of Mineral Processing, Vol.9, 111-11, 2009. 

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

International Journal of Coal Preparation and Utilization, Vol. 28, No. 4, 201-223.  Dec. 2008. 

- S. Banisi, and M. Hadizadeh, “3-D Liner Wear Profile Measurement and Analysis in Industrial SAG 

Mills,” Minerals Engineering, Vol. 20, 132-139, 2007. 

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

Circuits- The Sarcheshmeh Copper Mine Case,” Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. 

Inst. Min. Metall. C), Vol. 115, No. 3, 165-172, 2006. 

- M. Yahyei, S. Banisi and H. Javani, "Replacing Mechanical Flotation Cells by a Flotation Column at the 

Pilot Plant of the Sarcheshmeh Copper Mine," Separation Science & Technology, Vol. 41, No. 16, 3609-

3617, 2006. 

- S. Banisi, and H. Dehghan-Nayeri, “Effect of Angle of Hydrocyclone Inclination on Cut-Size,” Canadian 

Metallurgical Quarterly, Vol. 44, No.1, 79-83, 2005. 

- M. Poorkani and S. Banisi, “Industrial Use of Nitrogen in Flotation of Molybdenite at the Sarcheshmeh 

Copper Complex,” Minerals Engineering, Vol. 18, 735-738, 2005. 

- Z. Shafaei, S. Banisi, and M. Karamoozyan, and A. Islami, “Laboratory Scale Optimization of Flotation 

Conditions of Calcocite at the Sarcheshmeh Copper Complex Using the Taguchi Method,” Esetghlal, Vol. 

23, No. 1, 211-2212, 2004. 

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

Circuits,” The European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Vol. 4, No. 3, 194-

202, 2004. 

- S. Banisi, M. Sarvi, D. Hamidi and Fazeli “Flotation Circuit Improvements at the Sarcheshmeh Copper 

Mine,” Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. Inst. Min. Metall. C), Vol. 112, C198-C205, 

December 2003. 

- 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 by 5m Primary Mill of Sarcheshmeh Copper Mine,” CIM 

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

 داخلی مقاالت منتشر شده در مجالت -

کیترل دعصطم المم سطرع ز  "صطمم نیییط    پوع،  سطییم ااع،، حمیمعاطل عحیم مصطفی  ملکی  مدم،،  حمزه امیری،   -

 ، نهططر ه عنم  و "نل اسططتیلده اا حیططرر نر،  مجتمع مس سططرمهططمه  1هلی کلعخلنه پرعیلعکی  هیمعوسططیینو 

 .18- 10، صیحه 46شملعه ، 15دوعه ، 1399پژوهه  مهیمس  میم ، 

، نهطر ه عنم  و "فیلوعی نوم  طراح  آسطتر نرای آسطیلهلی دردا  صطییت "مصطفی  ملکی  مدم،، صطمم نیییط    -

 .106- 95، صیحه 22، شملعه 1399پژوهه  عوش هلی تحنین  و عمدی دع مهیمس  میم ، 

  نیییط   صطمم، نرادرمحمم انراهیم  ،  امیر حلا  ااده،  احیطل  اعووان ،،  مصطفی  ملکی  مدم،  عنیراطل حیطییو   -

آسطیلهلی نیمه خودشطیخ خهط  ع  اعا لن ، اصطح  طراح  و نتل   صطییت  آسطترهلی د واعه وعودی و خروا  د"

-1، صطیحه  1، شطملعه  پیجم، دوعه 1398میم ، سطلل میلنع  ، نهطر ه مهیمسط   "شطرک  میمن  و صطییت  دگ دهر

22. 

شیی  و استلنماعدسلای عاهبری مماع سیگ "   ، صمم نییی   محیخ  حیل  مدم،،  ، مصفی  ملکی  سییم ااع،  -

، عنم  پژوهه  مهیمس  میم ، نهر ه  "طر ق نلاعس  فرآ یما  سرمهمه ا  سرنمکی  مرحنه سو، مجتمع مس

 . 34-25، صیحه 45، شملعه 14دوعه ، 1398سلل 

پلعسلپوع  - اعووان  ،  وحمیبلس  تیو ض ،  احیل   دعو ش  کیرری ،  سییم  نییی    ااده،  وحمرال  افزا ش "صمم 

،  101، شملعه  سلل هیمهم،  1398، سلل  شیم  ا را ، نهر ه مهیمس   "کخ مجتمع مس سرمهمهعمنیرد خه 

 . 33-22صیحه 

قلسم   - ملکی  ،  عنیرال  عاا ،  مدم،مصفی   نییی    ، عرفل   نیمه خودشیخ "صمم  آسیلهلی  کلعآ    افزا ش 

، نهر ه عنم  و پژوهه  "سرمهمه اا طر ق اصح  طر  آستر نل عوش اازای دییتهسیگ آهخ دگ دهر و مس  

 . 59-46صیحه ، 40، شملعه یزدهمس، دوعه 1397، سلل میلنع میمن مهیمس  
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نلع و سرع  آسیل نرعس  تلثیر شیگ  "صمم نییی    ،  مدم،مصفی  ملکی  ،  عشلد حیلم ،  سییم عحملن  دهیوی  -

،  39شملعه    سیزدهم،، دوعه  1397، نهر ه عنم  و پژوهه  مهیمس  میم ، سلل  "آسیلهلی دردا که   نر توا  

 . 94-82صیحه 

نرعس  تلثیر شیگ آستر "مصفی  ملکی  مدم،، صمم نییی    اکهل، نیم  اکنه ، عنیرال قلسم ،  اهرا ن  نلک،    -

،  1395و پژوهه  مهیمس  میم ، سلل  ، نهر ه عنم   "خودشیخ نل عوش اازای مجزانر حرک  نلع دع آسیلی نیمه 

 . 19-11، صیحه 33دوعه  لادهم، شملعه 

که  آسیلهلی  هرله  تأثیر دانییته نلع نر توا  نرعس  آامل "عشلد حیلم ، مصفی  ملکی  مدم،، صمم نییی      -

 . 8-1، صیحه 32، دوعه  لادهم، شملعه 1395، نهر ه عنم  و پژوهه  مهیمس  میم ، سلل "دردا  

نییی      - صمم  مدم،،  ملکی   مصفی   نلک،  ن   اهرا  اکنه ،  نیم   سل ش "اکهل،  میزا   نیی   پیش  ممل  اعائه 

، نهر ه عنم  و پژوهه  مهیمس  میم ، سلل "آسترهلی اماعه آسیلهلی نیمه خودشیخ سرمهمه و دگ دهر 

 . 50-40، صیحه 30، دوعه  لادهم، شملعه 1395

محممی   - نهلعمهمی  اعووا،  نژاد  فرشیم،  ن احیل   عوانه ،  عبیم  مهموی،  محممعال  نییی ،  محممعال    صمم 

نهر ه   ،"هلی کلعنرد صییت  سنول فنوتلسیو  ستون  دع مرحنه پرعیلعکی  اوکیه دع مجتمع مس میموکملکش "

 . 66-57، صیحه 31، دوعه  لادهم، شملعه 1395عنم  و پژوهه  مهیمس  میم ، سلل  

ملعپیچ دو مرحنه    - طراح  و عاه انماای مماع اما ش سیینو "مظیری، صمم نییی    عنیرال حیییو  ، پرو ز    -

،  23، دوعه نهم، شملعه  1393، نهر ه عنم  و پژوهه  مهیمس  میم ، سلل  "ای دع کلعخلنه ذولل شو   اعنم  

 . 49-37صیحه 

تیییر نلطنه کلعخلنه  فرآوعی هلی تهییگ شمه دع    کیته   تیییخ انیلد و مرلک   "وحمیبلس پلعسلپوع، صمم نییی      -

، صیحه 22، دوعه نهم، شملعه  1393، نهر ه عنم  و پژوهه  مهیمس  میم ، سلل  "مریتی  دنرهر سیرال  

75-84 . 

ممل سلای مماعهلی فنوتلسیو  صییت  نل استیلده  "امیر حلا  ااده عمرا ، وحمیبلس پلعسلپوع، صمم نییی      -

نهر ه عنم  و پژوهه  مهیمس  میم ،    "دیترده، مفلکیه موعدی: کلعخلنه ذولکهو   اعنماا نر، افزاعهلی صیحه  

 . 44-35، صیحه 19، دوعه ههتم، شملعه 1392سلل 

نییی      - پیرواا ، محیخ  حیل  ، صمم  مبیلی عوش "دعنل  نر  اعنم  ذولکهو    کلعخلنه  فنوتلسیو   نهییه  مماع 

،  1394نهر ه عنم  و پژوهه  مهیمس  میم ، سلل    "عاثت  هما   شمهمجمو، وا  داع نل استیلده اا اکروع تم و

 . 44-35، صیحه 26، شملعه دهمدوعه 

کلهش میزا  دودرد کییلنتره نل نهبود کلعآ   مماع آسیل تر کلعخلنه "احیل  اعووان ، احمم حجت ، صمم نییی      -

،  27، دوعه دهم، شملعه 1394سلل  نهر ه عنم  و پژوهه  مهیمس  میم ، "فرآوعی مجتمع سیگ آهخ دگ دهر

 . 67-61صیحه 
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حرک  ذعات نه    یتأثیر دل، املن  نر دق  نتل   دع شبیه سلا "   عنیرال قلسم ، سیم امیم موسوی، صمم نییی   -

، نهر ه عنم  و پژوهه  عوش هلی تحنین  و عمدی دع مهیمس  میم ، پل یز و "(عاگ )دییته    یعوش اازا 

 . 32- 23صیحه ،  6، شملعه 1392امیتل  

نییی   - اکم ی ، احیل  اعووان ، صمم  آ "   مجیم پوعسییمی، عال شمس  یلکی  کلعخلنه سافزا ش کلعآ   مماع 

،  1392،  2، نهر ه عنم  و پژوهه  عوش هلی تحنین  و عمدی دع مهیمس  میم ، انم  "فرآوعی مس شهر نلن 

 . 88- 93، صیحه  4شملعه

تیییخ توا ع امل  ملنم مواد دع مماعهلی آسطیلکی  و فنوتلسطیو  نل "    یط ینی  ممصط عنیراطل فرمم، محیطخ  حیل  ،   -

  نهطر ه عنم  و پژوههط  عوش هلی تحنین  و عمدی دع مهیمسط  میم ،  "افزاعهلی صطیحه دیطتردهاسطتیلده اا نر،

 .  1389 امیتل  ،  35 -28،  اولشملعه پیش 

کییرانس آمواش ، نهر ه دانهیمه فی  تهرا ، و ژه "آمواش مهتری مماع دع قر  نیی  و  یم"  صمم نییی   -

 .  1388امیتل   ،43دوعه  ،1404مهیمس  دع 

عظیم ،    - نییی انراهیم  کیرری صمم  وحمرال  دهدلن    ،  ملک   عمنیرد شبیه"ااده،  آسیلی نرعس   تینیه  هلی 

 .  1387تلنیتل   ،5، شملعه 42دوعه   ،نهر ه دانهیمه فی  تهرا ، "سرمهمه خودشیخ مجتمع مس نیمه 

پوعکلن ،    - آامل هرله  "    یی نی  ممصموس   آسیلهلی  نرای  نهییه  دنوکه  انمااه  ترکیب  عنم  ،  "تیییخ  نهر ه 

 . 1387 پل یز و امیتل  ، 113  -105،  60شملعه  سلل پلنزدهم،  پژوهه  امیرکبیر،

اطل کیرری ااده   انراهیم عظیم ، صطمم  - طراح  و سطلخ  آسطیل   اه  تیییخ شطلخو توا    "نیییط ، وحمر

(SPIآسطیلی نیمه خودشطیخ )-  (مفلکیه موعدی: آسطیلی نیمه خودشطیخSAGمجتمع مس سطرمهطمه )"  دانهطرله ،

 . 1387، پل یز و امیتل  69امیرکبیر، نهر ه مهیمس  میم ، انم 

( SPIطراح  و سلخ  آسیل   اه  تیییخ شلخو توا  ) "ااده  ، وحمرال کیرری  یی نی ممصانراهیم عظیم ،  -

خودشیخ نیمه  )  -آسیلی  خودشیخ  نیمه  آسیلی  موعدی:  مجتمع مس سرمهمه SAGمفلکیه  عنم  ،  "(  نهر ه 

 . 1383 پل یز و امیتل  ، 113  -105،  60شملعه  سلل پلنزدهم،  پژوهه  امیرکبیر،

 ی ریدخ حماقگ نمونه الا، اه  انمااه یی تی"فر، مییو نهروا   ، حمیمعال ا رانمیش، محممعال شل یته   یینی  مم ص  -

آااد  امیخ،  "دع میم  مس سرمهمه   داعمس هلی  ه کلن  یدعاه   امیتل    ،  35  -28،    54شملعه    ،فصنیلمه عنو، 

1383  . 

، مهیمسط  عمرا  "نرای آسطیلهلی آامل هطرله تیییخ ترکیب انمااه دنوکه نهییه  "موسط  پوعکلن ، صطمم نیییط    -

 .1383، سلل پلنزدهم، پل یز و امیتل  60دانهرله امیرکبیر، انم 

کلعنرد عوش تلدوم  دع تیییخ شطرا   "سطیم اطیلاکم خ شطیل  ، صطمم نیییط ، محمم کلعآموا ل ، افیطر اسطحم     -

پژوههط  فی  -، مجنه عنم "سطرمهطمه عمنیلت  مدلو، دع مدلنگ عوامگ اوتهطلش دع فنوتلسطیو  سطیگ میم  مس

 .1383و مهیمس  ممعس، شملعه هجمهم، امیتل  
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تیییخ شطرا   نهییه فنوتلسطیو  سطیگ  "صطمم نیییط ، سطیم اطیلاکم خ شطیل  ، محمم کلعآموا ل ، افیطر اسطحم     -

پژوههط  فی  و مهیمسط  ممعس، شطملعه  -، مجنه عنم "میم  مجتمع مس سطرمهطمه نل اسطتیلده اا عوش تلدوم 

 .1381 پل یز، نهم

 ی ن المللیب  یها مقاالت 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. 

- 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. 
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- 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 
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 ی داخل  یها مقاالت منتشره شده در كنفرانس
دسترله   تلثیر ظرفی "صمم نییی    محممحییخ دنلو ،  مدم،،  ، مصفی  ملکی امیمعال نهیری،  مییود عال    -

اکمنن   کیرره نیخ شهمیخ  "سرمهمه نیمه خودشیخ مجتمع مس  ینمنه آسیل  یر نر طر  آسترهلالنجلکییمه آسطت

 .99مله  اسییم 5تل  3کییرانس مهیمس  میم  ا را ،  نهمیخمیم  و صیل ع میمن  ا را  و 

اطل نهطیری، نیلمهرا  عوض،  شطیرکو شطرف  - اطل نوعوای،  ،  امیمع صطمم نیییط   وحمیبلس پلعسطلپوع، محممع

اکمنن  میم  و کیرره نیخ  شطهطمیخ  "دع مجتمع مس سطرمهطمه  یفینتر فهطلع  یهلنرعسط  دال گ پلعد  پلعمه"

 .99مله  اسییم 5تل  3کییرانس مهیمس  میم  ا را ،  نهمیخصیل ع میمن  ا را  و 

اطل نهطیری،  نیلمهرا  عوض - اطل نوعوای،  ،  امیمع افزا ش کلعا    "صطمم نیییط   وحمیبلس پلعسطلپوع، محممع

 نهمیخاکمنن  میم  و صیل ع میمن  ا را  و کیرره نیخ  شهمیخ  ،"مجتمع مس سرمهمه  یسطلاکلعخلنه شطیر آه 

 .99مله  اسییم 5تل  3کییرانس مهیمس  میم  ا را ، 

افزا ش نلاداشط  مس دع "صطمم نیییط   کیش، وحمیبلس پلعسطلپوع، نهروا مدصطودی، عن  پلک،  موسط  امیری -

اکمنن  میم  و صطیل ع کیرره نیخ شطهطمیخ،  " یمآفر  یکلعخلنه موکیبم  مجتمع مس سطرمهطمه نل اسطتلنماعد سطلا

 .99مله  اسییم 5تل  3کییرانس مهیمس  میم  ا را ،  نهمیخمیمن  ا را  و 

تلثیر  "صطمم نیییط   اهلل پوعامییل  ،  وحمیبلس پلعسطلپوع، امیمعاطل نهطیری، حیطیخ کلکلئ ، حج ، شطیرکو شطرف  -

سططومیخ کیرره عنو، و ، "سططرمهططمطه  کیترل خودکطلع اعتیطل، دطگ نر نطلا طلن  آت دع تیییرهطلی نطلطنطه مجتمع مس

 .99مله  آذع 6تل  4، مهیمس  آت و فلاحت ا را 

نهبود کلعآ    "صطمم نیییط   ااده،  مجتب  فتح ،  وحمیبلس پلعسطلپوع،  تیو ضط سطییم دعو ش  ،  نیلمهرا  عوض -

فیلوعی  اکمنن   نیخ  ییرانسک  شطهطمیخ،  "هلی دواع کییطلنتره مس دع مجتمع مس سطرمهطمههلی دواع کخکخخهط 

 .99 مله شهر وع 20، مم ر   انرژی

شیخ انماای مماع سیگ عاه "نیلا، صمم نییی    ن  مدم،، وحمرال  مصفی  ملکی  مییود عال  ،  امیمعال نهیری،    -

  اسییم  1تل    نهمخ  30،  نیرایم،  ههتمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ،  "نلع نردهت  فلا دو مجتمع مس سرمهمه 

 .98مله 

سییتم کیترل پیهرفته   "نیلا، صمم نییی    مدم،، وحمرال ن  امیمعال نهیری، مییود عال  ، مصفی  ملکی    -

(ACT  )  ههتمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، نیرایم، ،  "مجتمع مس سرمهمه   1آسیلی نیمه خودشیخ فلا

 .98اسییم مله  1نهمخ تل  30

صطمم نیییط   ااده، محمم انراهیم نرادر، احیطل  اعووان ، امیر حلا ،  مدم،مصطفی  ملکی ،  عنیراطل حیطییو   -

خروا  دع آسطیلهلی نیمه خودشطیخ خهط ، اصطح  طراح   خصطوصطی  سطیج  عمنیرد آسطترهلی د واعه وعودی و "

ههطتمیخ کییرانس مهیمسط  میم  ا را ، نیرایم،  ، "صطییت  حلصطنه دع شطرک  میمن  و صطییت  دگ دهر و نتل  

 .98اسییم مله  1نهمخ تل   30
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انصلعی  - قلسم ،  محمم  نییی    ،  عنیرال  )"صمم  ذعات  همواعشمه  هیمعود یلمی   عوش  اه  SPHمیرف    )

 .98اسییم مله  1نهمخ تل  30ههتمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، نیرایم، ،  "سلای ار ل  سیللیهشب

تلثیر امل  مرده نر کلعآ   کیترل پییوع مفلکیه موعدی: کیترل سفح آت دع  "، صمم نییی    عنیرال قلسم   -

 . 98اسییم مله  1نهمخ تل  30ههتمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، نیرایم، ، "کلعخلنه هلی فرآوعی 

اطل ،  امیرعن  پوعخیطروان  - اطل حیطییو  ، مهم ه صطمع، احیطل  اعووان ،  ، محیطخ مرادی،  قلسطم عنیر عنیر

ای دع مماع آسطیلکی  اسطتلنماعدسطلای حنده کیترل دملی قبگ اا وبلعدیر کییطه"  وحمیبلس پلعسطلپوع، صطمم نیییط 

  30ههطتمیخ کییرانس مهیمسط  میم  ا را ، نیرایم،  ، "هرددگ  سطلای شطرک  میمن  و صطییت کلعخلنه دیمکه

 .98اسییم مله  1نهمخ تل 

اطل  لعاحممی - کم  مواانه ار،   لن  مماعهلی فرآوعی نهعیب"  سطیم عامیخ مرتضطوی، صطمم نیییط ،  محممع

ا را ،  ههططتمیخ کییرانس مهیمسطط  میم   ،  "مفلکیه موعدی: کلعخلنه فرآوعی موکیبم  مجتمع مس سططرمهططمه

 .98اسییم مله  1نهمخ تل  30نیرایم، 

اطل حیطییو  ، احیطل  اعووان ، حیطخ محمودآنلدی، وحمیبلس پلعسطلپوع، صطمم نیییط ،  محیطخ مرادی -   عنیر

، "دهرسططلای شططرک  میمن  و صططییت  دگای کلعخلنه دیمکهکلهش تیمیرات د لفرادم وعودی آسططیلهلی دنوکه"

 .98اسییم مله  1نهمخ تل  30ا ، نیرایم، ههتمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا ر

اطل دودعای، وحمیبلس پلعسطلپوع، نهروا مدصطودی، صطمم نیییط ،  حیطیخ کلکلئ  - سطلای  تلثیر آملده"  محممع

ههطتمیخ کییرانس مهیمسط  میم  ا را ، نیرایم،  ،  "فنوکوالن  نر کلعا   تیییرهلی نلطنه مجتمع مس سطرمهطمه

 .98اسییم مله  1نهمخ تل   30

ملکش هلی کیترل  "  پوع، صطمم نیییط سطییم دعو ش تیو ضط ، وحمیبلس پلعسطلپوع، عن  تران ،  نیلمهرا  عوض -

  1نهمخ تل    30ههطتمیخ کییرانس مهیمسط  میم  ا را ، نیرایم،  ،  "فینترهلی فهطلعی دع مجتمع مس سطرمهطمه

 .98اسییم مله 

تیو ضط ، سطییم نوعوای، محمم عفل  ، صطمم    مدم،، سطییم دعو شمصطفی  ملکی ،  ااده  لدکوعیآعمیخ وک  -

شططیی  مجتمع مس هلی مماع سططرنمکی  و سططیگکخک   هلی کیترل خودکلع نواعندلکهنرعسطط  ملکش"  نیییطط 

 .98اسییم مله  1نهمخ تل  30ههتمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، نیرایم، ، "سرمهمه

افزا ش  "  دعو ش تیو ضط ، ملا لع محمودی، صطمم نیییط وحمیبلس پلعسطلپوع، سطییم ،  سطیم میحد موسطوی -

ههطتمیخ کییرانس مهیمسط  میم  ا را ،  ،  "مجتمع مس سطرمهطمه  1کلعا   مماع خردا ش مجمد کلعخلنه تغنیظ 

 .98اسییم مله  1نهمخ تل  30نیرایم، 

، صمم نییی   احیل  اعووان انراهیم فرهلدی،  ،  اادهمییود ور ب ،  عنیرال قلسم ،  محممنلقر سنیملن  سلعدو  -

ههتمیخ کییرانس مهیمس  ،  "دهرهلی کیترل کلعخلنه تغنیظ مریتی  شرک  میمن  و صییت  دگ نرعس  حنده "

 .98اسییم مله  1نهمخ تل  30میم  ا را ، نیرایم، 
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عس  نر"، صمم نییی    عنیرال قلسم ،  وحمیبلس پلعسلپوع، سییمعال نوعوای،  حییخ کلکلئ ،  شیرکو شرف   -

  30ههتمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، نیرایم،  ،  "هلی کیترک  تیییرهلی نلطنه مجتمع مس سرمهمهحنده 

 .98اسییم مله  1نهمخ تل 

اططل  ، سططییم ااع، - اسططتلنماعد سططلای "صططمم نیییطط    ااده،  احمم حیططخ،  مدم،مصططفی  ملکی ،  میططیود ع

ههططتمیخ کییرانس ،  "مجتمع مس سططرمهططمه  1هلی آسططیطلهلی دنوکهطلی دع کلعخلنه پرعیلعکی   دهیطمهخوعاک

 .98اسییم مله  1نهمخ تل  30مهیمس  میم  ا را ، نیرایم، 

تغییر طر  آسترهلی  "صمم نییی    محممحییخ دنلو ،  ،  مدم،مصفی  ملکی ، میطیود عاطل  ، امیمعاطل نهیری -

ههطتمیخ کییرانس مهیمسط  میم   ، "مجتمع مس سطرمهطمه  2  خودشطیخ فلاد واعه وعودی و خروا  آسطیلی نیمه  

 .98اسییم مله  1نهمخ تل  30ا را ، نیرایم، 

،  کطلعنرد اکروع تم ژنتیط  دع حطگ میططلئطگ فرآوعی مواد میطمن  "صططمطم نیییطط   نطلک،  اکنه ، اهرا ن اکهطل، نیمط   -

  30ههطتمیخ کییرانس مهیمسط  میم  ا را ، نیرایم،  ،  "فنوتلسطیو سطلای کلعآ   مماعهلی  مفلکیه موعدی: نهییه

 .98اسییم مله  1نهمخ تل 

صطمم  ،  وحمیبلس پلعسطلپوع،  پیمل  مرادپوع،  یمحیطخ مراد،  احیطل  اعووان ،  عنیراطل حیطییو  ،  پیمل  خلدم  -

شططرک  میمن  و   یسططلادیمکه موثر نر کلعا   اماکییمه هوا   د یلمیی  کلعخلنه  ینرعسطط  پلعامتر هل"نیییطط   

 .98اسییم مله  1نهمخ تل  30ههتمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، نیرایم، ، "صییت  دگ دهر

ملکی    - نهیری، مصفی   ن  امیمعال  نییی مدم،، مصفی  اهلنم مه، وحمرال  و "   نیلا، صمم  استلنماعدسلای 

پیجمیخ کیرره نیخ اکمنن  میم  و صیل ع میمن  ا را   ،  "مجتمع مس سرمهمهانماای مماع نلع نردهت  فلا     عاه 

 . 97آنل  مله  13تل  12تهرا ، ، و هیتمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را 

ملکی    - مصفی   ااع،،  صمم  سییم  محیخ  حیل  ،  اعنمی،  محمودی  ملا لع  و عیب"  نییی  مدم،،   لن  

پیجمیخ کیرره نیخ اکمنن   ،  "مجتمع مس سرمهمهشیی  ثلکثیه کلعخلنه پرعیلعکی      استلنماعدسلای مماع سیگ 

 .97آنل  مله  13تل  12تهرا ، ، میم  و صیل ع میمن  ا را  و هیتمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را 

نییی  دعو ش تیو ض ، حمیمعال عحیم  ااده، وحمیبلس پلعسلپوع، سییم  فر م مههمی   - کلهش "  پوع، صمم 

پیجمیخ  ،  "هلی ثلنو ه مجتمع مس سرمهمه نل تغییر انیلد میز  نوسلنلت سفح پلکپ دع میلا  هیمعوسیینو 

آنل    13تل    12تهرا ،  ،  کیرره نیخ اکمنن  میم  و صیل ع میمن  ا را  و هیتمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را 

 .97مله 

افزا ش "  پوع، صمم نییی  معال دودعای، وحمیبلس پلعسلپوع، فرهلد منحم، احیل  اعووان ، عن  قلسممحم  -

تیییر شملعه   دع  آت  ا را  ،  "نلطنه مجتمع مس سرمهمه   4نلا لن   آت  میلنع  مم ر    من   کییرانس  ، هیتمیخ 

 . 97مله  اعد بهه  6و  5،  زد،   زددانهرله 

 پوع، مصفی  اهلنم مه، صمم نییی   مدم،، حمیمعال عحیم  دوشی ، سییم ااع،، مصفی  ملکی  امیری حمزه    -

کییرانس من  مهیمس  مواد، متلکوعژی و ، "ای مس سرمهمهانماای کیترل نیب  آت نه المم آسیلهلی دنوکه عاه "

 . 96اسییم مله   9، اهواا، دانهرله شهیم ممرا ، ا را میم  
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، امیرمییود حیمعی عنییلن ، وحمیبلس محمم ل ، صمم دوشی مدم،، حمزه امیریااع،، مصفی  ملکی  سییم    -

وشهمیخ دردهمل    س  ،  "ای اوکیه مجتمع مس سرمهمهطر  ام م مدیم دوولت نیخ آسیلهلی دنوکه "  نییی  

 8تل    6تهرا ،  ،    کهوعشیلس  و اکتهلفلت میمن سلامل  امیخ ،  اکمنن  تیصص  عنو، امیخو سومیخ کیرره نیخ 

 . 96اسییم مله 

افزا ش کلعآ   "  مدم،، ملا لع محمودی، محیخ  حیل  ، صمم نییی   سییم ااع،، فرشلد قرنلن ، مصفی  ملکی    -

سرمهمهشیخسیگ مس  مجتمع  ثلکثیه  میروط   نیخ س  ،  "هلی  کیرره  سومیخ  و  دردهمل    اکمنن  وشهمیخ 

 . 96اسییم مله  8تل   6تهرا ، ،   و اکتهلفلت میمن  کهوعشیلس سلامل  امیخ ، تیصص  عنو، امیخ

تلثیر نیتروژ  نر مصرف سوکییم سم م و "  نییز، موس  پوعکلن ، وحمیبلس پلعسلپوع، صمم نییی  حیخ قیبری   -

موکیبم  مجتمع مس سرمهمه  کلعخلنه  نهل    وشهمیخ دردهمل   و سومیخ کیرره س  ،  "عیلع مس کییلنتره 

 . 96اسییم مله  8تل  6تهرا ، ، شیلس  و اکتهلفلت میمن  کهوعسلامل  امیخ ، اکمنن  تیصص  عنو، امیخنیخ 

افزا ش "  پوع، صمم نییی  محممعال دودعای، وحمیبلس پلعسلپوع، سییم دعو ش تیو ض ، حمیمعال عحیم    -

همل ش مم ر   آت دع  ،  "رل دهتلوع انماای حنده کیتکلعا   تیییر نلطنه مجتمع مس سرمهمه نل طراح  و عاه

 . 96نهمخ مله  4، تهرا ، شیلس  و اکتهلفلت میمن  کهوعسلامل  امیخ ، صیل ع فرآوعی مواد میمن  

طراح  و سلخ  مله  "  نیلا، صمم نییی  فرهلد منحم، وحمیبلس پلعسلپوع، حمیمعال میتظری، وحمرال ن    -

وپیجمیخ دردهمل    س  ،  "مجتمع مس سرمهمه  2موکیبم  کلعخلنه تغنیظ   –ای نرای تیییر مس  ده  پرهخوعاک

 . 95اسییم مله   3تل  1شیلس  و اکتهلفلت میمن  کهوع، سلامل  امیخ ، من  عنو، امیخ

استلنماعدسلای  "  حیل  ، صمم نییی   مدم،، ملا لع محمودی، محیخ   سییم ااع،، فرشلد قرنلن ، مصفی  ملکی    -

سیگعوش  ظرفی   افزا ش  اه   تجهیزات  و  سرمهمهشیخ هل  مس  مجتمع  میروط   وپیجمیخ  س  ،  "هلی 

 . 95اسییم مله   3تل  1شیلس  و اکتهلفلت میمن  کهوع، سلامل  امیخ ، دردهمل   من  عنو، امیخ

نیمشهری  - اعووان ،  پلعسلپوعوحمیبلس  ،  محمماواد عاب ،  حمیم  کیرری ،  احیل   نییی  اادهوحمرال   ، صمم 

عوش " اصح   طر ق  اا  انرژی  مصرف  فنوتلسیو   کلهش  مماع  دع  مواد  انتدلل  سرمهمه  1هلی  مس  ، "مجتمع 

 . 95اسییم مله   3تل  1شیلس  و اکتهلفلت میمن  کهوع، سلامل  امیخ ، وپیجمیخ دردهمل   من  عنو، امیخس  

نلا لن  آت دع "  صمم نییی  احیل  اعووان ،  ،  حمیمعال میتظری ،  وحمیبلس پلعسلپوع،  منحم فرهلد    - افزا ش 

نل اصح  مله  خوعاک تیییرهلی مستیییرهل  موعدی:  مفلکیه  تیییرهلی نیگ ام م،  نل  موکیبم   -ده  سلادلع 

مله   نهمخ  27  و  26،  تهرا ،  دانهرله تهرا ،  کیرره عنو، و مهیمس  آت و فلاحت ا را  ،  "مجتمع مس سرمهمه 

95 . 

، "مدل یه مییر حرک  نلع دع آسیلی آامل هرله  و آسیلی صییت  "  ، صمم نییی  عرفل  عاا ،  عنیرال قلسم   -

 تل   16تهرا ، ،  مهلعمیخ کیرره نیخ اکمنن  میم  و صیل ع میمن  ا را  و شهمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را 

 . 95مله  آنل  18
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تیییخ امل  میلسب تیو ض  "  مدم،، صمم نییی   نلک، عنیرال قلسم ، مصفی  ملکی  اکنه ، اهرا ن  نیم  اکهل،    -

مهلعمیخ کیرره نیخ ،  "خودشیخ اا طر ق ترکیب تحنیگ مییر حرک  نلع و ممل سل شآسترهلی آسیلهلی نیمه 

 .95آنل  مله  18تل  16تهرا ، ، اکمنن  میم  و صیل ع میمن  ا را  و شهمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را 

ملکی    - نییی  مصفی   صمم  افزاع  صییت     کلعنرد"  مدم،،  نیمه    GMTنر،  آسیلهلی  آستر  طراح   اه  

، مهلعمیخ کیرره نیخ اکمنن  میم  و صیل ع میمن  ا را  و شهمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ،  "خودشیخ 

 . 95آنل  مله  18تل  16تهرا ، 

 ، صمم نییی  پوععن  قلسم،  عنیرال حیییو  ،  احیل  اعووان ،  وحمیبلس پلعسلپوع،  میتظری نلئیی حمیمعال    -

مهلعمیخ کیرره نیخ ،  "نهبود عمنیرد تیییرهلی نلطنه مجتمع مس سرمهمه نل استیلده اا عوش نلاعس  فرآ یمی"

 .95آنل  مله  18تل  16هرا ، ت، اکمنن  میم  و صیل ع میمن  ا را  و شهمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را 

قرنلن   - اعووان ،  فرشلد  ملکی  ،  احیل   اوادی نیبحبیب،  مدم، مصفی   نییی   ،  محیخ  حیل  ،  اهلل   صمم 

مهلعمیخ کیرره نیخ  ،  "مجتمع مس سرمهمه   1شیی  و سرنمکی  کلعخلنه پرعیلعکی نلاعس  فرآ یم مماع سیگ "

 .95آنل  مله  18تل  16تهرا ، ، شهمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را اکمنن  میم  و صیل ع میمن  ا را  و 

انماای مجمد سییتم کیترل عاه"  ، صمم نییی  موس  پوعکلن ،  وحمیبلس پلعسلپوع،  امیرمییود حیمعی عنییلن   -

اکمنن  مهلعمیخ کیرره نیخ  ،  "سفح پلکپ دع میلا  آسیلهلی مماعنیته کلعخلنه موکیبم  مجتمع مس سرمهمه

 .95آنل  مله  18تل  16تهرا ،  ، میم  و صیل ع میمن  ا را  و شهمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را 

نلاعس  فرآ یم مماع آسیلکی  اوکیه کلعخلنه  "  ، صمم نییی  مدم،مصفی  ملکی  ،  احیل  اعووان ،  حییخ اعمش  -

صیل ع میمن  ا را  و شهمیخ کییرانس   مهلعمیخ کیرره نیخ اکمنن  میم  و،  "مجتمع مس سرمهمه   1پرعیلعکی   

 .95آنل  مله  18تل  16تهرا ، ، مهیمس  میم  ا را 

 صمم نییی  عبلس اکبری،  ،  احیل  اعووان محمماواد عاب ، سییم دعو ش تیو ض ،  ،  وحمیبلس پلعسلپوع  -

مهلعمیخ کیرره ،  "خوعاکمجتمع مس سرمهمه نل تواه نه کلهش عیلع    2اصح  مماع فنوتلسیو  کلعخلنه تغنیظ  "

 . 95آنل  مله    18تل    16تهرا ،  ،  نیخ اکمنن  میم  و صیل ع میمن  ا را  و شهمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را 

نرعس  تلثیر توا  فخ مییمه نر دانه  "  عنیرال حیییو  ، محیخ مرادی، مصفی  ملکی  مدم،، صمم نییی    -

ودرد کییلنتره نهل   کلعخلنه مریتی  شرک  میمن  و صییت  دگ نیمی محصول آسیلهلی خه ، نلا لن  و عیلع د

شهر وع تل    31آهخ شهر،  ،  نلفقکلعی ا را ،  هلی میم  کییرانس من  و نمل هرله تیصص  فیلوعی دومیخ  ،  "دهر

 .95مهر مله  2

نهبود فرآ یم حذف دنوکه هلی نردهت  "  محیخ مرادی، عنیرال حیییو  ، وحمیبلس پلعسلپوع، صمم نییی    -

دهر   دگ  صییت   و  میمن   شرک   سلای  دیمکه  کلعخلنه  آسیلکی   مماع  نمل هرله دومیخ  ،  "دع  و  من   کییرانس 

 . 95مهر مله   2شهر وع تل  31آهخ شهر، ، نلفقکلعی ا را ، هلی میم  تیصص  فیلوعی 

آنلدی، احیل  اعووان ، مصفی  ملکی  -   مدم،، محمم عال  لع احممی، عن  فلان ، صمم  عبلسین  امیی  خیر 

سرمهمه "   نییی  مس  مجتمع  خودشیخ  نیمه  آسیلی  اماعه  آسترهلی  ام م  طر   عمنیرد  دومیخ  ،  "پل ش 

 .95مهر مله    2شهر وع تل    31آهخ شهر،  ،  نلفقکلعی ا را ،  هلی میم  کییرانس من  و نمل هرله تیصص  فیلوعی 
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نرعس  تلثیر آسترهلی نو و سل یمه شمه مجتمع مس "   کی  مدم،، صمم نییی سییم عحملن  دهیوی، مصفی  مل   -

آامل هرله  آسیلی  دع  که   توا   نر  فیلوعی دومیخ  ،  "سرمهمه  تیصص   نمل هرله  و  من   هلی  کییرانس 

 .95مهر مله  2شهر وع تل  31آهخ شهر، ، نلفقکلعی ا را ، میم  

حیییو  ،    - عنیرال  قلسم ،  نییی عنیرال  صمم  پلعسلپوع،  طر"   وحمیبلس  کخ    اصح   خه   نلالنرهلی 

سیرال  دهر  دگ  صییت   و  میمن   مجتمع  سلای  دیمکه  کلعخلنه  ای  دنوکه  و دومیخ  ،  "آسیلهلی  من   کییرانس 

 .95مهر مله  2شهر وع تل   31آهخ شهر، ، نلفق کلعی ا را ، هلی میم  نمل هرله تیصص  فیلوعی 

اعووان ، صمم نییی سییم دعو ش تیو ض ،    - افزا ش کلعآ   "   سییم عحملن ، وحمیبلس پلعسلپوع، احیل  

کییرانس من  و نمل هرله تیصص   دومیخ  ،  "کلعخلنه فرآوعی شرک  کیل  مس اوا، نه عوش نلاعس  فرآ یم 

 . 95مهر مله  2شهر وع تل  31آهخ شهر، ، نلفقکلعی ا را ، هلی میم  فیلوعی 

نیم     - نییی  اکهل،  ملکی  مدم،، صمم  نلک، مصفی   ن   نیی  میزا  سل ش "  اکنه ، اهرا  ممک  اه  پیش 

، "مفلکیه موعدی: آسترهلی اماعه آسیلهلی نیمه خودشیخ سرمهمه و دگ دهر -آسترهلی اماعه آسیلهلی دردا 

مهر    2هر وع تل  ش  31آهخ شهر،  ،  نلفقکلعی ا را ،  هلی میم  کییرانس من  و نمل هرله تیصص  فیلوعی دومیخ  

 .95مله 

نرعس  تلثیر شیگ آستر "   اهرا ن  نلک، اکهل، نیم  اکنه ، عنیرال قلسم ، مصفی  ملکی  مدم،، صمم نییی   -

نیمه  آسیلی  اماعه  آسترهلی  موعدی:  مفلکیه  )عاگ(،  دییته  اازای  عوش  نل  دردا   آسیلهلی  دع  نلع  حرک   نر 

کییرانس من  و نمل هرله تیصص   دومیخ  ،  "ت  دگ دهرخودشیخ مجتمع مس سرمهمه و شرک  میمن  و صیی

 . 95مهر مله  2شهر وع تل  31آهخ شهر، ، نلفقکلعی ا را ، هلی میم  فیلوعی 

نرعس  و ژد  هلی کیترل تیلسب  و انترراک  نل نر، افزاع  "   عنیرال قلسم ، عنیرال حیییو  ، صمم نییی   -

KMPCCS-   کییرانس من  و نمل هرله تیصص  دومیخ  ،  "مفلکیه موعدی: کیترل سفح پلکپ دع حواچه پمپ

 . 95مهر مله  2شهر وع تل  31آهخ شهر، ، نلفقکلعی ا را ، هلی میم  فیلوعی 

نرهل  - حییخ  عاب ،  اواد  محمم  تیو ض ،  دعو ش  نییی سییم  صمم  پلعسلپوع،  وحمیبلس  طر   "   ن ،  تغییر 

نلا لن  مماع نل همف افزا ش عمر و نهبود  دومیخ ،  "پلعوهلی کف سنول هلی فنوتلسیو  مجتمع مس سرمهمه 

 .95مهر مله    2شهر وع تل    31آهخ شهر،  ،  نلفقکلعی ا را ،  هلی میم  کییرانس من  و نمل هرله تیصص  فیلوعی 

عو یردی نو خ دع استیلده اا سییتم "   ال عحیم  پوع، مصفی  ملکی  مدم،، صمم نییی حییخ اعمش، حمیم ع   -

کییرانس من  و نمل هرله دومیخ  ،  "مجتمع مس سرمهمه   1هلی کیترک  مماع آسیل کی  اوکیه کلعخلنه پرعیلع کی   

 . 95مهر مله   2شهر وع تل  31آهخ شهر، ، نلفقکلعی ا را ، هلی میم  تیصص  فیلوعی 

می محممی نژاد نهلع، سییم دعو ش تیو ض ، احیل  اعووان ، وحمیبلس پلعسلپوع، محمم عن  محممی،  مه  -

، "عیب  لن  و عاه انماای مجمد سییتم کیترل سفح سنول فنوتلسیو  ستون  مجتمع مس سرمهمه "  صمم نییی  

مهر    2شهر وع تل    31آهخ شهر،  ،  نلفقکلعی ا را ،  هلی میم  کییرانس من  و نمل هرله تیصص  فیلوعی دومیخ  

 .95مله 
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نییی   - مدم،، صمم  ملکی   اعووان ، مصفی   احیل   پوع، محیخ  حیل  ،  عحیم   قرنلن ، حمیم عال     فرشلد 

مجتمع   1کلعخلنه پرعیلعکی     ل سیگ شیخ هلی میروط  رانماای مجمد سییتم کیتمححظلت  دع خصوص عاه "

  31آهخ شهر،  ،  نلفقکلعی ا را ،  هلی میم  کییرانس من  و نمل هرله تیصص  فیلوعی دومیخ  ،  "مس سرمهمه

 .95مهر مله  2شهر وع تل 

عوش  نرای کلهش کموعت آت "  ، صمم نییی  احیل  اعووان ،  وحمیبلس پلعسلپوع،  حمیمعال میتظری نلئیی   -

شهمیخ کییرانس من  ،  "موکیبم  مجتمع مس سرمهمه-مفلکیه موعدی: تیییرهلی مس   تیییرهلنلا لن  شمه دع  

 .95اعد بهه  مله  3تل  1مم ر   میلنع آت، سییمج، 

نرعس  مییر حرک  ت  دنوکه نل استیلده اا ممل فیز ی  "سییم عحملن ، مصفی  ملکی  مدم،، صمم نییی      -

دردا   همل ش  ،  "آسیلی  مهلعمیخ  و  ا را ،  نیی   میلنی   مهیمس   اکمنن   نیخ   9تل    7 زد،  ،  ISMEسلالنه 

 . 95اعد بهه  مله 

تصحیح و کلعنرد عوان  تیییخ کییمه عفتلع نلع دع آسیلهلی نیمه خودشیخ، "مصفی  ملکی  مدم،، صمم نییی      -

منن  مهیمس  نیی  و مهلعمیخ همل ش سلالنه نیخ اک،  "مفلکیه موعدی: شرک  میمن  و صییت  دگ دهر سیرال 

 .95اعد بهه  مله  9تل  7،  زد، ISMEمیلنی  ا را ، 

نلاعس  فرآ یمی مماع آنریری "  ، صمم نییی  احیل  اعووان ،  وحمیبلس پلعسلپوعحمیم عال میتظری نلئیی ،    -

اعد بهه  مله   9تل    7دهمیخ کییرانس دانهجو   مهیمس  میم  ا را ، کلشل ،  ،  "کییلنتره مجتمع سرمهمه 

95  . 

اعووان ،  فرشلد قرنلن   - عیب  لن  و استلنماعد  "  صمم نییی  مصفی  ملکی  مدم،، محیخ  حیل  ،  ،  احیل  

دهمیخ کییرانس دانهجو   مهیمس   ،  "سرمهمهمس  مجتمع    سلای خوعاک دهیمه سیگ شیخ هلی میروط 

 .  95اعد بهه  مله   9تل  7  ا را ، کلشل ، میم 

عوش  نرای " ، صمم نییی  احیل  اعووان ،  وحمیبلس پلعسلپوع، امیر مییود حیمعی عنییلن ، موس  پوعکلن  -

دهمیخ کییرانس دانهجو   مهیمس  میم  ا را ، ،  "همرخ سلای خوعاک کلعخلنه موکیبم  مجتمع مس سرمهمه

 .  95اعد بهه  مله  9تل   7کلشل ، 

عیب  لن  و استلنماعد سلای مماع کیترک     "  ، مصفی  ملکی  مدم،، صمم نییی  احیل  اعووان حییخ اعمش،    -

مهیمس    دهمیخ کییرانس دانهجو  ،  "مجتمع مس سرمهمه  1دعصم المم آسیلهلی اوکیه کلعخلنه پرعیلعسلای  

 .  95اعد بهه  مله   9تل  7میم  ا را ، کلشل ، 

نلاعس  فرآ یم "  ، صمم نییی  احیل  اعووان ، سییم دعو ش تیو ض ،  وحمیبلس پلعسلپوعمحمم اواد عاب ،   -

دهمیخ ،  "مجتمع مس سططرمهططمه 1و اسططتلنماعدسططلای نیش پرعیلعکی  اوکیه فنوتلسططیو  کلعخلنه پرعیلعکی  

 .95اعد بهه  مله  9تل  7مهیمس  میم  ا را ، کلشل ، کییرانس دانهجو   

سلای حرک  نلع دع آسیلهلی دردا     اعتبلعسیج  نتل   شبیه"عنیرال قلسم ، سیم امیم موسوی، صمم نییی      -

مهر مله    24تل    22، پیجمیخ کییرانس مهیمس  میم ، تهرا ،  "DEMKMPC  افزاع  ازای دییته نل نر،انه عوش  

 . 936-931، صیحه 93
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افزا ش عمر   "عنیراطل حیطییو  ، مصطفی  ملکی  مدم،، احیطل  اعووان ، سطیم محیطخ موسطوی، صطمم نیییط   -

، پیجمیخ "آسطترهلی اماعه آسطیلهلی نیمه خودشطیخ شطرک  میمن  و صطییت  دگ دهر نل اعائه طر  ویر ییواخ 

 .1014-1108، صیحه 93مهر مله  24تل  22کییرانس مهیمس  میم ، تهرا ، 

اططل حیططییو  ، احیططل  اعووان ، سططیممحیططخ موسططوی، صططمم نیییطط    طر   "مصططفی  ملکی  مدم،، عنیر

ویر ییواخ ، عاه کلعی نرای افزا ش عمر آسططترهل  مفلکیه موعدی: آسططیلهلی نیمه خودشططیخ شططرک  میمن  و 

 . 93، انس من  عنو، میمن کییر، "صییت  دگ دهر

طر  ام م آستر اماعه  "مصفی  ملکی  مدم،، احیل  اعووان ، محممعال  لع احممی، عن  فلان ، صمم نییی  -

، پیجمیخ کییرانس مهیمسط  میم ،  "آسطیلی نیمه خودشطیخ مجتمع مس سطرمهطمه اه  نهبود کلعآ   آسطیلکی 

 .1159-1154، صیحه 93مهر مله  24تل  22تهرا ، 

تأثیر عوش آملده سلای پلکپ دع     "صمم نییی    وحمیبلس پلعسلپوع، مرایه حییی  نیب، محیخ  حیل  ،    -

، صیحه 93مهر مله    24تل    22، پیجمیخ کییرانس مهیمس  میم ، تهرا ،  "نهیی  نلپیوسته  نتل   آامل ههلی ته

982-987 . 

، پیجمیخ کییرانس "SIMKMPC  یلهلی دنوکه ای نل نرملفزاعسلای مماع آسشبیه "صمم نییی    سییم دگ نژاد،    -

 . 1019- 1014، صیحه 93مهر مله  24تل  22مهیمس  میم ، تهرا ، 

، پیجمیخ کییرانس مهیمس  "یهکاو  خشیگ  سی  تلی افزاعی نرای انت  نر،"صمم نییی    سیم عامیخ مرتضوی،    -

 . 1038-1032، صیحه 93مهر مله  24تل  22میم ، تهرا ، 

  که  دع  وای نلع نر ته  ییتن  تأثیر دا لهنرعس  آامل هر"صمم نییی    عشلد حیلم ، مصفی  ملکی  مدم،،    -

 . 1134-1128، صیحه 93مهر مله  24تل  22، پیجمیخ کییرانس مهیمس  میم ، تهرا ، "لی دردا هآسیل

، "نرعس  تأثیر سرع  آسیل نر توا  که  "صمم نییی    سییم عحملن ، عشلد حیلم ، مصفی  ملکی  مدم،،    -

 . 1172-1166، صیحه 93مهر مله  24تل  22پیجمیخ کییرانس مهیمس  میم ، تهرا ، 

کیترک  دع هلی    کلعدیری سییتم  توایه اقتصلدی نه"صمم نییی    وحمیبلس پلعسلپوع، مصفی  ملکی  مدم،،    -

،  93مله    شهر وع  7تل    5، تهرا ،  دومیخ کیرره من  ذولکییگ ا را ،  "واحم فنوتلسیو  کلعخلنه اولکهو   اعنم

 .9-1صیحه 

 ی ییر کلعخلنه فرآوع ینهبود عمنیرد ت"   وحمیبلس پلعسلپوع، احیل  اعووان ، سیم محیخ موسوی، صمم نییی   -

شهر وع    12و    11، کییرانس من  عنو، میمن ، ملانمعا ، سلعی،  "رال یدگ دهر س   و صییت     شرک  میمن یمریت

93 . 

،  "تصحیح عوان  تیییخ کییمه شیگ و مییر حرک  نلع دع آسیلهلی دردا "مصفی  ملکی  مدم،، صمم نییی      -

 .93شهر وع   12و  11کییرانس من  عنو، میمن ، ملانمعا ، سلعی، 

ملعپیچ دو مرحنه    - سیینو   شا  م اع ام اای مم طراح  و عاه ان"یری، صمم نییی    عنیرال حیییو  ، پرو ز مظ  -

 .93شهر وع  12و  11، کییرانس من  عنو، میمن ، ملانمعا ، سلعی، "م و   اعنشولل ذای دع کلعخلنه 
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  نرعس  آامل هرله  تأثیر شیگ نلع و "سییم عحملن  دهیوی، عشلد حیلم ، مصفی  ملکی  مدم،، صمم نییی      -

 .93شهر وع  12و  11، کییرانس من  عنو، میمن ، ملانمعا ، سلعی، "شیگ آستر نر توا  که  آسیلهل

ای  زش اا و سلای حرک  ذعات دع عه    دع شبیندل، امل   ختییی "عنیرال قلسم ، سیم امیم موسوی، صمم نییی      -

 .93شهر وع   12و  11، سلعی، ، کییرانس من  عنو، میمن ، ملانمعا "تل   نتلثیر آ  نر دق   و)عاگ(  هدییت

  ی صیحه نلالنر آستر نل عوش اازا   ی ه ااو ش  افزا گی تحن"   ی یصمم نی ،مدم،  ملکی   مصفی  ،قلسم رالیعن -

آس یموعد  مفلکیه  دییته میمن   یلهلی:  شرک   صییت   خودشیخ  دهر   و  دانهجو  خینهم  ،"دگ     کییرانس 

 .9759، مدلکه 1392آذع  8-6 رایم،یدانهرله ن، را  میم  ا  مهیمس 

  ی ازنل عوش اا  ی سلا  ه یعات دع شبذنرخوعد    وی تهی  مت دو اکروع"    یینی   مم ، صم قلس  رالی، عنل نژاد آع   حد می  -

 . 9761، مدلکه 1392آذع  8-6 رایم،یدانهرله ن، را  میم  ا   مهیمس   کییرانس دانهجو خینهم ، "دییته

کییرانس    خینهم،  "SimGrindنل نر، افزاع    یدنوکه ا  یلهلیمماع آس  یسلا  هیشب"  یی صمم نی  ،نژاد دگ  میسی  -

 . 10377، مدلکه 1392آذع  8-6 رایم،یدانهرله ن، را  میم  ا   مهیمس   دانهجو

محیخ    حیییو  رالیعن  - نی  لی ح ،  صمم  عم  یییرهل یت    کلعآ  ش  افزا"    یی،  مس   قیمیروط  مجتمع 

 . 12374، مدلکه 1392آذع  8-6 رایم،یدانهرله ن، را  میم  ا   مهیمس   کییرانس دانهجو خینهم،  "شهرنلن 

اوک  ینرا    اعائه عوش"    ییصمم نیی،  مرتضو  خیعام  میس     کییرانس دانهجو  خی ، نهم"ه یانتیلت سیگ شیخ 

 . 13171، مدلکه 1392آذع  8-6 رایم،یدانهرله ن را ، میم  ا  مهیمس 

پوعسییمج  - اعووان ،  یمیم  حیمت  احیل   محمود  نی ،  صمم  تجرن   صییت    اعتبلعسیج  "    یی ،  ممل     دو 

   مهیمس     کییرانس دانهجو  خینهم  ،"مجتمع مس شهرنلن    لعکیی: کلعخلنه پرع یمفلکیه موعد   -ینو  یمعوسیه

 . 13372، مدلکه 1392آذع  8-6 رایم،یدانهرله ن را ، میم  ا

ه کلعخلنه یاوک   لکییمماع آس    ش کلعآ  افزا  "    یی، صمم نی احیل  اعووان ،   ی ، عال شمس اکمیمیم پوعسییمج  -

آذع    8-6  رایم،یدانهرله ن  را ،  میم  ا   مهیمس    کییرانس دانهجو  خی نهم  ،  "مجتمع مس شهرنلن     لعکییپرع 

 . 13373، مدلکه  1392

  ی لهل یحرک  ت  دنوکه دع آس ریمی  نرعس "   ییمدم،، صمم نی   ملکی  ، مصفی ی، سجلد محمم عشلد حیلم  -

 . 14899، مدلکه 1392آذع  8-6 رایم،یدانهرله ن را ،  میم  ا  مهیمس   کییرانس دانهجو خی نهم ،"دردا  

 و  ی فنوتلس  یسنوکهل    لن  بیع "    ی ی، صمم نی  حیخ خو  رالی، عن ، محمود حیمت ، احیل  اعووانمیفرش  میعب  -

  را ،   میم  ا   مهیمس    کییرانس دانهجو  خی نهم  ،"مس شهرنلن    مجتمعی  لعسلایکلعخلنه پرع   یر ینیش عمدر

 . 161114، مدلکه 1392آذع  8-6 رایم،یدانهرله ن

هلی عیب  لن  و عاه انماای ستو  "مهمی محممی نژاد نهلع، احیل  اعووان ، محممعال عوانه ، صمم نییی      -

  مهیمس    کییرانس دانهجو  خی ، نهم"پرعیلعسلای مجتمع مس شهر نلن فنوتلسیو  پرعیلعکی  اوکیه کلعخلنه  

 . 202176، مدلکه 1392آذع  8-6 رایم،یدانهرله ن را ، میم  ا
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نی  ،  لیح  محیخ    مدم،،  ملکی   مصفی   - نلع دع آسیمی   نرعس "  ،ی یصمم  ن   ی لهل یر حرک   مه یخودشیخ و 

صییتیموعد   مفلکیه  -  خودشیخ شرک   دهر    میمن  - :  تهرا ،  "دگ  میم ،  اکمنن   نیخ  نمل هرله  و  کیرره   ،

 . 170مدلکه شملعه .  1391مله، آنل   8-5اکمنن ، نمل هرله نیخ 

قوهیتلن   وک  - اعووان   ، اکه  اکم  ، احیل   شمس  نی  ، ی عال  ،  ییصمم  آس"   عمنیرد  دع  نوسل     ی لیکلهش 

، کیرره و نمل هرله نیخ اکمنن  میم ، تهرا ، نمل هرله "مجتمع مس شهر نلن    لعکییخودشیخ کلعخلنه پرع مه ین

 .195مدلکه شملعه   ،1391مله، آنل   8- 5اکمنن ، نیخ 

خودشیخ شرک  سیگ آهخ   ی ل یآس  گ  تبم"  ،  ی یصمم نی  احمم حجت ،  ،  لیح محیخ    مدم،،  ملکی   مصفی   -

ص    ،1391مله،  مهر  20-18مهیمس  میم  ا را ، دانهرله تهرا ،  ، مهلعمیخ کییرانس  "خخودشی مهنی  نه  دهردگ

115-123 . 

قوهیتلن   وک  - حیمت  ، اهلل  اعووان   ، محمود  نی  ، احیل   ،  ییصمم   خودشیخمه ین  یل یآس    کلعا  ش  افزا"  

مله،  مهر  20-18، مهلعمیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، دانهرله تهرا ،  "مس شهرنلن    لعکییکلعخلنه پرع 

 . 144-138ص   ، 1391

نی  ،  لیح  محیخ    مدم،،  ملکی   مصفی  - تبم   ش خردا   یمماعهل     کلعا   ش  افزا" ،  ییصمم    ی ل یآس  گ  نل 

  تیصص   هرله  و نمل   کییرانس من  خیاوک،  ": شرک  سیگ آهخ دگ دهری خودشیخ، مفلکیه موعد   مهی خودشیخ نه ن

 . 1353-1347، ص 1391شهر وع،  17-15، زد دانهرله  زد،،  را  ا  یکلعمیم   یهلی فیلوع 

اعووان   ، محمود حیمت  ، اکه قوهیتلن   وک  - نی  ،  احیل    مهین  یلیدع آس  ش   خردا    کلعآ  ش افزا" ،  ییصمم 

 یکلع میم    یهلی فیلوع    تیصص   هرله و نمل   کییرانس من  خیاوک،  "مس شهر نلن    لعکییخودشیخ کلعخلنه پرع 

 . 1304-1297، ص 1391شهر وع،  17-15، زد دانهرله  زد،،  را  ا

   لعکییکلعخلنه پرع    لکییمماع آس    کلعآ  ش  افزا" ،  ییصمم نی  ، احیل  اعووان  ، یاکم عال شمس   ،یمیپوعسی  -

-15،  زد دانهرله    زد،،  را  ا  یکلع میم    یهلی فیلوع   تیصص   هرله و نمل   کییرانس من  خیاوک،  "مس شهرنلن 

 . 989-983، ص 1391شهر وع،  17

نی  ،   لی ح محیخ    ،  حیییو  رالیعن  - عم  یییرهل یت    کلعآ  ش  افزا" ،  ییصمم  مس   قیمیروط  مجتمع 

  17- 15،  زد دانهرله    زد،،  را  ا   یکلعمیم    یهلی فیلوع   تیصص  هرله و نمل    کییرانس من  خیاوک،  "شهرنلن 

 . 1099-1092، ص 1391شهر وع، 

  تم   اکروع  یرینمس  آممه اا نه کلعد  یهینه  و یمماع فنوتلس  یاارا" ،  یی صمم نی  ،  لیح  محیخ    رواا ،یدعنل پ  -

  ی کلع میم    یهلی فیلوع    تیصص   هرله و نمل   کییرانس من  خی اوک،  "  اعنم    شمه دع کلعخلنه اولکهو      هما   وعاثت

 . 1099-1069، ص 1391شهر وع،  17-15، زد دانهرله  زد،،  را  ا

 ی هلکلعخلنه   یییرهلی ت    ش کلعآ  افزا" ،  ییصمم نی  ،  لیح  محیخ    نیب،  ییحی  هیوع، مراوحمیبلس پلعسلپ  -

عق  یفرآوع  من   خی اوک،  "خوعاک  یسلا قی نل  نمل   کییرانس   زد، ،   را  ا  یکلعمیم    یهلی فیلوع    تیصص   هرله و 

 . 1053-1045، ص 1391شهر وع،  17-15،  زد دانهرله 



 24 

 خی اوک،  "دهرمماع آسیلکی  تر مجتمع سیگ آهخ دگ    ش کلعآ افزا" ،  ی یصمم نی  ،احمم حجت ،  احیل  اعووان   -

، 1391شهر وع،    17-15،  زد دانهرله    زد،،  را  ا   یکلعمیم    یهلی فیلوع    تیصص   هرله و نمل    کییرانس من

 . 989-983ص 

نی  - واقیی " ،  ییصمم  تل  خیلل  اا  میم :  مهیمسیخ  همفمیم   ،ولکییگ، شلهرودا   من  کیرره  خی اوک،  "آمواش 

 . 109، مدلکه شملعه 1391شهر وع،  10-8شلهرود، دانهرله 

  عوش سیت  یاولل نه ال  یشیتهو   یقلنن  خیی تی  یاعائه عوش نر، افزاع " ،  ییصمم نی  مدم،، ملکی   مصفی   -

 .44شملعه ، مدلکه 1391شهر وع،  10-8شلهرود، دانهرله  ،اولکییگ، شلهرود  من کیرره خیاوک، "ریم   میترس

    لنیمجمد مماع م  انماایعاه"،    ی راایش  خیحیخ حلج ام  ، ی یصمم نی  ، اکنه   وسف   یوحمیبلس پلعسلپوع، مهم   -

  10-8شلهرود،  دانهرله    ،اولکییگ، شلهرود   من  کیرره  خ یاوک،  "اعنم  شو  کلعخلنه اولل   خیواحم واسفه سیر

 . 45، مدلکه شملعه 1391شهر وع، 

     عوامگ مؤثر نر کلعا  ریتأث   نرعس " ،  ییصمم نی  ،یمظیر  ز پرو  ااده عمرا ،  حلا   رامی   اخحق،خوش  رالیعن  -

  10- 8شلهرود،  دانهرله    ،اولکییگ، شلهرود   من  کیرره  خی اوک،  "اعنم   شو  : کلعخلنه اولل   یمفلکیه موعد  چیملعپ

 . 55، مدلکه شملعه 1391شهر وع، 

نی  عمرا ،ااده   حلا  ریام  - صمم  پلعسلپوع،  مفلکیه    و  یفنوتلس  یمماعهل   یممکیلا" ،  ییوحمیبلس  اولکییگ 

،  1391شهر وع،    10-8شلهرود،  دانهرله    ،اولکییگ، شلهرود   من  کیرره  خیاوک،  "اعنم   شو  : کلعخلنه اولل   یموعد 

 . 56مدلکه شملعه 

 ی ا دو مرحنه   چیملعپ   -ینو یس  شاما   مماع  ی انماا هو عا    طراح " ،  ییصمم نی  ،یمظیر   ز پرو  ،  حیییو  رالیعن  -

، مدلکه  1391شهر وع،    10- 8شلهرود،  دانهرله    ،اولکییگ، شلهرود   من  کیرره  خیاوک،  "اعنم   شو  اولل  کلعخلنه  دع

 .47شملعه 

حق  - پلعسلپوع،     ،ینیی  صمم  پرس ،میصومه  ال   نرعس "وحمیبلس  دلاوئ   ی رز  امیل   نل  دعمماع    گینی  

شهر وع،   10-8شلهرود،  دانهرله    ،اولکییگ، شلهرود   من  کیرره  خیاوک،  "  اعنم  شو  ل کلعخلنه اول  و یفنوتلس

 .48، مدلکه شملعه 1391

  ی نرا  چیملعپ  -ینو یس  لعیس  ش  و سلخ  واحماما   طراح " ،  ی یصمم نی  ،یمظیر   زپرو   اخحق،خوش  رالیعن  -

، مدلکه  1391شهر وع،    10-8شلهرود،  دانهرله    ،اولکییگ، شلهرود   من  کیرره  خیاوک،  "اعنم     کلعخلنه اولکهو

 .51شملعه 

افزا ش کلعآ   مماعهلی فنوتلسیو  نل نهییه سلای میممل  سنوکهل "دعنل پیرواا ، محیخ  حیلئ ، صمم نییی ،  -

کلعخلنه   مماعفنوتلسیو   موعدی:  مفلکیه  شمه  هما    وعاثت   اااکروع تم  استیلده  اعنم نل  ههتمیخ "اولکهو     ،

 . 1390کییرانس دانهجو   مهیمس  میم ، 
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تیییخ میزا  پرشمد  و تأثیر آ  نر "، محیخ  حیلئ ، صمم نییی ،وحمیبلس پلعسلپوع  مدم،، ملکی   مصفی  -

، ههتمیخ کییرانس دانهجو   مهیمس  "دهرکلعخلنه فرآوعی مجتمع سیگ آهخ دگعمنیرد آسیلهلی خودشیخ  

 . 1390میم ، 

پلعسلپوع  - حییی  ،  وحمیبلس  نییی ، نیب،  مرایه  صمم  کیته"محیخ  حیلئ ،  پیهییه  سرع  تأثیر  نر  هل 

 .1390، ههتمیخ کییرانس دانهجو   مهیمس  میم ، "نهیی  ذعات دع نواح  میتنف تیییرته 

  "مجتمع مس سطرمهطمه خودشطیخ  ثیر سطل ش آسطتر نر کلعآ   آسطیلی نیمهأت"  ،محیطخ  حیل  ، صطمم نیییط -

 .222 -212، تهرا ، 1390آنل   4-2اوکیخ کیرره اهلن  مس، 

خ  یدوم"،  هلی دانهرله ممک  نرای صیلن  اا اصول اخحق  دع انتهلع پژوهش"محیخ  حیل   ، صمم نییی ،  -

 . 1390آنل   10- 11،  1-11، 43، دانهرله صییت  اصیهل ، مدلکه یمه نل نررش نه آ  کییرانس آمواش مهیمس 

ن"صمم نییی ،    -  نل آمواش مهیمس یکلهش شیلف  خ کییرانس آمواش  ی دوم"،  همفمیم   خ صیی  و دانهرله 

 .1390آنل   10-11، 1-14، 43، دانهرله صییت  اصیهل ،  مدلکه یمه نل نررش نه آ  مهیمس 

 

کلعنرد اکروع تم ژنتی  دع نهییه سلای ترکیب سنول هلی مماعهلی "،   ییپر یل قبلدی، محیخ  حیل   و صمم نی   -

 .  1388اعد بهه   29-31، "، اوکیخ کییرانس عنو، و مهیمس  اماسلای "فنوتلسیو  

نرعس  کلعآ   سییتم شیتهوی سنول "، محمم اواد حبیبیل  و اسملعیگ قیبری،   ی یعن  حضرت ، صمم نی  -

-31، اوکیخ کییرانس عنو، و مهیمس  اماسلای،  "ی  مجتمع مس سرمهمهفنوتلسیو  ستون  کلعخلنه پرعیلعک

 .  1388اعد بهه   29

ملعپیچ کلعخلنه    –اعائه ممک  نرای کلعآ   اما ش سیینو   "،    ییعن  فدیه منی ، سیم محمم صنح  و صمم نی  -

 . 1388هه  اعد ب  29-31، اوکیخ کییرانس عنو، و مهیمس  اماسلای، "ذولل شو   ا یترکرنخ )اعنم(

افزا ش ظرفی  کلعخلنه ذولکهو   اعنم نل  "،    ییمهرا  فروتخ, محمم الوعی،  وحمیبلس کوعک آقل و صمم نی  -

 . 1388اعد بهه    29-31، اوکیخ کییرانس عنو، و مهیمس  اماسلای، "استیلده اع اماکییمه ملعپپچ 

نی  - نتل   عوش هلی تلثیر دعصم الم "،    یی مرایه حییی  نیب، محیخ  حیل   و صمم  م خوعاک دع اعتبلع 

 . 1388اعد بهه   29-31، اوکیخ کییرانس عنو، و مهیمس  اماسلای، "طراح  تیییر 

  23و    22  "  1404، کییرانس آمواش مهیمس  دع  "آمواش مهتری مماع دع قر  نیی  و  یم"صمم نییی ،     -

 .  1388اعد بهه ، دانهرله تهرا ، 

نل نر، ممل "نییی :  محیخ  حیلئ ، صمم    - نلع دع آسیلهلی دردا   افزاعهلی سلای تلثیر سل ش آستر نر عفتلع 

 2216- 2211، 1388نهمخ  9-7، سومیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، زد، "صیحه دیترده
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اعائه عوش  اه  تیییخ کلعآ   و عمر مییم "عن  حضرت ، محمماواد حبیبیل ، اسملعیگ قیبری، صمم نییی :    -

سنول حبلت  دع  ثلن   کییمه  مینوط  نو،  ستون سلاهلی  فنوتلسیو   میم   "هلی  مهیمس   کییرانس  سومیخ   ،

 1810-1805، 1388نهمخ  9-7ا را ، زد، 

کوعک  - وحمیبلس  فروتخ،  نییی :  مهرا   صمم  الوعی،  محمم  کلعخلنه "آقل،  دع  ملعپیچ   اماکییمه  هلی ندش 

ا  اولکهو    کلعخلنه  موعدی:  مفلکیه  ا را ، زد،  "عنماولکهو    میم   مهیمس   کییرانس  سومیخ  نهمخ    7-9، 

1388 ،2005-2010 

تیییخ توا ع امل  ملنم مواد دع مماعهلی آسیلکی  و فنوتلسیو  نل  "عنیرال فرمم، محیخ  حیلئ ، صمم نییی :    -

- 1998،  1388نهمخ    9-7، سومیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، زد،  "افزاعهلی صیحه دیتردهاستیلده اا نر، 

2003 

هلی نیی  عانممل  و کییی  محصوالت کلعخلنه ممک  نرای پیش"عن  فدیه منی ، سیم محمم صنح ، صمم نییی :    -

 2027-2022، 1388نهمخ  9-7، سومیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، زد، "اولکهو  

اماکییمه ملعپیچ  نرای صیی  تجرنه سلخ   "محمم الوعی، حییخ حیمعی، عال کلاعان  نژاد، صمم نییی :    -

 1747-1740، 1388نهمخ  9-7، سومیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، زد، "فرآوعی اولکییگ کهوع

نییی :    - صمم  الوعی،  محمم  آنیه ،  عملد  نژاد،  کلاعان   طبده "عال  کلعآ    ندش  افزا ش  دع  ذعات  نیمی 

-7، سومیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، زد،  "عنم هلی اولکهو   مفلکیه موعدی: کلعخلنه اولکهو   ا کلعخلنه 

 2067-2062، 1388نهمخ  9

سلای ترکیب مماعهلی فنوتلسیو  نل ترکیب اصول فیز ی  و نهییه "پر یل قبلدی، محیخ  حیلئ ، صمم نییی :    -

 2035- 2029، 1388نهمخ  9-7، سومیخ کییرانس مهیمس  میم  ا را ، زد، "اکروع تم وعاثت 

ای نر نرعس  تلثیر سل ش آستر نر عفتلع نلع دع آسیلهلی دردا  نوسینه نرنلمه "لئ ، صمم نییی :  محیخ  حی   -

،  "مفلکیه موعدی: آسیلی نیمه خودشیخ کلعخلنه پرعیلعکی  ام م سرمهمه  –هلی صیحه دیترده  افزاع پل ه نر،

 . 319- 311، 88آنل   7-5هیتمیخ کییرانس دانهجو   مهیمس  میم  ا را ، تبر ز، 

تلثیر افزا ش دانییته کف نر عمنیرد سییتم "عن  حضرت ، محمم اواد حبیبیل ، اسملعیگ قیبری، صمم نییی :    -

، هیتمیخ کییرانس دانهجو   "تیییخ اعتیل، کف سنول ستون  کلعخلنه پرعیلعکی  ام م مجتمع مس سرمهمه 

 . 3327-321، 88آنل   7-5مهیمس  میم  ا را ، تبر ز، 

هلی افزاع شیی  نل استیلده اا نر، سلای مماع سیگ طراح  و ممل "ه، محیخ  حیلئ ، صمم نییی ،  اادعن  املل   -

 .88آنل   7-5، هیتمیخ کییرانس دانهجو   مهیمس  میم  ا را ، تبر ز، "صیحه دیترده

سلای ه نیلعدیری اکروع تم وعاثت  نل اهش ژن  انتیلعی نرای نهیی"پر یل قبلدی، محیخ  حیلئ ، صمم نییی ، -

- 321،  88آنل     7-5، هیتمیخ کییرانس دانهجو   مهیمس  میم  ا را ، تبر ز،  "ترکیب مماعهلی فنوتلسیو  

3327 . 
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ذعات دع     ییه پلکپ نر سرع  ته نهیر ونظ  اوکیتلث"،   یی و صمم نی    لیح نیب، محیخ     ییه حییمرا  -

 . 1387، آنل  299-306را ،  میم  ا   خ کییرانس مهیمسی ، دوم"ییریمیتنف ت  نواح 

 یق سلا ییترکلعنخ نل عوش عق  شرک  ا    ییر کلعخلنه اولکهویاصح  طر  ت"،   ییو صمم نی     لی ح محیخ    -

 . 1387، آنل  323-331را ،  میم  ا   خ کییرانس مهیمسی ، دوم"خوعاک

الوع   - نییمحمم  صمم  ملعپیتلث   نرعس "،   یی ،  اماکییمه  اا  استیلده  مماع     چ یر  عمنیرد  کلعخلنه  عنر  دانه  ز 

 . 1387، آنل  315-321را ، میم  ا   خ کییرانس مهیمس ی، دوم"  اولکهو

یترکرنخ   ا    ینو  کلعخلنه اولکهویمعوسیعمنیرد ه  یممل سلا"،   یی، صمم نی ، محمم صنح نیاواد اسملع   -

 . 1387، آنل   341-348را ،   میم  ا    خ کییرانس مهیمسی ، دوم"  و نلکیواعا عائو ینیپ  ی )اعنم( نر اسلس ممل هل

خ ی ، دوم"اعنم     و  کلعخلنه اولکهوینتراسینتر میلسب مماع فیانتیلت پلعمه ف"،    یینژاد و صمم نی     عال کلعاان   -

 . 1387، آنل  445-450را ،   میم  ا  کییرانس مهیمس

نی ، محمم عال شل حیخ صلحب  - نل عوام    عوش شیلسل"،   یییته فر و صمم  مدلننه  مو نحوه      ی یراکوژیگ 

، آنل   481-488را ،   میم  ا   خ کییرانس مهیمس ی ، دوم"مجتمع مس سرمهمه   ینلمفنوت دع کلعخلنه فرآوع 

1387 . 

چ  یملعپ    کییلنتره نر کلعآ   چه خروا ر انمااه دع یتلث  ی ممکیلا"،   ییو صمم نی   ییپیله، اواد کن  یهلد   یمهم   -

 .1387، آنل  730را   میم  ا  کییرانس مهیمس خ ی، دوم"اعنم   کلعخلنه اولکهو

 ی نه ال   ثدن یش عوشهل  اما   کلعآ  ییش نیاه  پ یاعائه عوش نر، افزاع "،  یی و صمم نی  ملعک  مصفی  -

 .  1387، آنل  741را ،   میم  ا   خ کییرانس مهیمس ی، دوم"( Mayerر ) یم  میترس  عوش سیت

گ شمه یتهی  یه پلکپ نر سلختلع کیته هلیر ونظ  اوکیتلث"،  ییو صمم نی    لیح نیب، محس     یی ه حییمرا  -

 . 1387، مهر  میش  مهیمس   خ کیرره منی ، دواادهم"ییریدع ت

نی   ی  نهلاکم   مجتب  - صمم  ال   نرعس"،   ییو  سلا     ی رز امیل   ال  A65کف  مد  ینه  دع  کلج  لس یعووخ 

 . 1387، مهر  میش  مهیمس  کیرره من خی، دواادهم"اعنم    دع کلعخلنه اولکهو  هرله  آامل

     ش کلعآ سیگ نر افزاذولل   یفرآوع   یهلکلعخلنه    لن یش محصول م ر خردایتلث"   ییو صمم نی  ینیمین  ی، نوع  -

را ،    ا   خ شیلس یش انجمخ ام   خ هملی ، مجموعه مدلالت نهم"اعنم    کلعخلنه ذولکهو  یلت: مفلکیه موعدیعمن

 .  1384  مینم، تهرا ، ی دانهرله ترن

نوع  - کوعکینیمین  ی،  نی، وحمیبلس  م  یفرآوع   لن اعا"  ییآقل و صمم  ذولل   لن یمحصول  اعنم     شوکلعخلنه 

   اسییم ، اصیهل ، دانهرله صییت   10و    9،  84م فوالد   ، مجموعه مدلالت سمپوا"م کییلنتره قلنگ فروشیاه  توک

 .  1384اصیهل ، 

    شوو  کلعخلنه ذولل یذولل دع مماع فنوتلس ینحوه همععو    نرعس"   ییو ص نی  ینیم ین  یخه ، ، نوع، آت  -

 .1385میم  و عنو، وانیته، دانهرله آااد واحم طبس، اول خرداد    یاش میفده  خ هملی، مجموعه مدلالت دوم"اعنم 
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نوع   - نی، ، آتینیمین  ی،  م  یفرآوع    سیجامیل  "   ییخه  و ص       شوذولل   کلعخلنه   لن یمجمد محصول 

مدلالت دوم"اعنم     شوکلعخلنه ذولل  میفده  خ هملی ، مجموعه  آااد واحم    یاش  دانهرله  وانیته،  میم  و عنو، 

 . 1385طبس، اول خرداد 

نرعس  شیی  و سل ش آسترهل "صمم نییی ، مهمی هلدی ااده، حیخ محمود آنلدی و محمم عن  ا نیلن ،    -

مجتمع مس   پرعیلعکی   کلعخلنه ام م  مهیمس   "سرمهمه دع  دانهجو    کییرانس  پیجمیخ  مدلالت  مجموعه   ،

 . 1385، آنل  451-460میم ، دانهرله صییت  اصیهل ، 

شییی ،    - نهیل،  و  فر  شل یته  عال  محمم  نییی ،  صمم  صلحب ،  عوامگ "حیخ  نل  مدلننه  نحوه  و  شیلسل   

دلالت پیجمیخ کییرانس دانهجو    ، مجموعه م"مییراکوژ ی  نلمفنوت دع کلعخلنه فرآوعی مجتمع مس سرمهمه 

 .1385، آنل  461- 468مهیمس  میم ، دانهرله صییت  اصیهل ، 

نرعس  "مرایه شهر آشون ، صمم نییی ، حیخ حلا  امیخ شیراای، محمم اواد حبیبیل  و صم ده ا مآنلدی،    -

مجموعه مدلالت پیجمیخ  ،  "عنگ کلهش نلا لن  دع سنول هلی پرعیلعکی  اوکیه کلعخلنه ام م مجتمع مس سرمهمه

 . 1385، آنل  486-494کییرانس دانهجو   مهیمس  میم ، دانهرله صییت  اصیهل ، 

نییی   - صمم  و  نینیمی  نوعی  عمنیرد سیگ"مییود  میلن  مدل یه  محصول  خردا ش  دع  ونتی   و  فی   شیخ 

اعنم  شو    ذولل  میم ،"کلعخلنه  مهیمس   دانهجو    کییرانس  پیجمیخ  مدلالت  مجموعه  صییت    ،  دانهرله 

 . 1385، آنل  495-500اصیهل ، 

تلثیر طبده نیمی خوعاک وعودی نه مماع فنوتلسیو  کلعخلنه  "عملد آت خه ، محمود اسییمعی و صمم نییی ،  -

، مجموعه مدلالت پیجمیخ کییرانس دانهجو   مهیمس  میم ، دانهرله "ذولکهو   اعنم  دع افزا ش کلعآ   مماع 

 .1385، آنل  515-523صییت  اصیهل ، 

اعائه عوش نر، افزاعی اه  پیش نیی  کلعآ   اما ش عوش هلی ثدن  نه "مصفی  ملعک  و صمم نییی ،     -

، مجموعه مدلالت پیجمیخ کییرانس دانهجو   مهیمس  میم ، دانهرله صییت  "الی عوش سیت  ترسیم  میر

 . 1385، آنل  740اصیهل ، 

نرعس  کلعآ   مماع آسیلکی  ثلنو ه کلعخلنه "مرال کیرری ااده و محمم عال،  سیلوش قلقلاانیل ، صمم نییی ، وح  -

میم ،  "مجتمع مس سرمهمه  1پرعیلعکی  شملعه   مهیمس   دانهجو    کییرانس  مدلالت شهمیخ  مجموعه   ،

 . 1386، آنل  217-228دانهرله صییت  امیرکبیر، 

    و  کلعخلنه ذولکهویر طر  مماع فنوتلسییو تغ    ش کلعآ افزا"و ، سل،،     یی، ص نی کوهلهیس  ی، اسییمع  -

، دانهرله 143-154،  1383مهر    21-23میم ،   مهیمس     خ کییرانس دانهجوی ، مجموعه مدلالت مهلعم"اعنم 

 م نلهیر کرمل ، کرمل . یشه

    کلعخلنه ذولکهو    کلعآ   لن ااع   یو  نرا ی ز خفوط عدراسی  کلعنرد عوش آنلکیاهم  "،  ی یو ص نی    ی  ، نهلاکم  -

-23میم ،   مهیمس    خ کییرانس دانهجوی اعنم، مجموعه مدلالت مهلعم     : کلعخلنه ذولکهویمفلکیه موعد  –

 م نلهیر کرمل ، کرمل .ی، دانهرله شه 154-165، 1383مهر  21



 29 

، "اعنم     و  کلعخلنه ذولکهوینر مماع فنوتلس     لیمیر نحوه افزود  مواد شیتلث    نرعس"، ی یو ص نی    نی  ع وک  -

م ی، دانهرله شه 165-174،  1383مهر    21-23میم ،   مهیمس     خ کییرانس دانهجوی مجموعه مدلالت مهلعم

 نلهیر کرمل ، کرمل . 

، مجموعه "نلمفنوت  یهلو دنوکه ی تهی  ینرا  یلع یش دنوکه و اعائه می سل   نرعس "، ی یز و ص نیی نی    ، افضن  -

م  دانهجویهلعم مدلالت  کییرانس  شه174-183،  1383مهر    21-23میم ،   مهیمس    خ  دانهرله  نلهیر ی،  م 

 کرمل ، کرمل .

    و  کلعخلنه ذولکهوینتراسیمماع ف  یمیتنف نرا  یهلنتریپلعمه ف    کلعآ    نرعس "،   یی را  میش و ص نی ا ا  -

، دانهرله 183-191،  1383مهر    21-23میم ،   مهیمس     خ کییرانس دانهجوی ، مجموعه مدلالت مهلعم"اعنم 

 م نلهیر کرمل ، کرمل . یشه

، مجموعه "اعنم     ز نمونه دع کلعخلنه ذولکهوی و آنلک  یسلا نحوه آملده  یه  مدل"و   عنجبر،   یی  نونی ، ص نی  -

مهلعم  دانهجویمدلالت  کییرانس  شه191-199،  1383مهر    21-23میم ،   مهیمس    خ  دانهرله  نلهیر ی،  م 

 رمل ، کرمل .ک

 ی ر یمس پوعف  یهلکلنییگ   یدع فرآوع    شیلس   ندش عوامگ کلن   نرعس"فر،یته  و ، ع شل     یی، ص نی   صلحب  -

مهلعم"سرمهمه  مدلالت  مجموعه  دانهجوی،  کییرانس  ،  199- 207،  1383مهر    21-23میم ،   مهیمس    خ 

 م نلهیر کرمل ، کرمل . ی دانهرله شه

نی س ، صنح  - حلا   ی ی، ص  د  یسلا یه ینه"،یراا یخ شیام    و    ذولکهو  یلو مماع  کلعخلنه  ،  "اعنم    رپول 

م ی، دانهرله شه 207-217،  1383مهر    21-23میم ،   مهیمس     خ کییرانس دانهجوی مجموعه مدلالت مهلعم

 نلهیر کرمل ، کرمل . 

خ ی جموعه مدلالت مهلعم، م"هل  و  کلن یفنوتلس  ینرا   ی   شیلوعیخ شلخو قلننییتی"، ی یو ص نی    لیح ،    -

 م نلهیر کرمل ، کرمل . ی، دانهرله شه217-227، 1383مهر  21-23میم ،  مهیمس   کییرانس دانهجو

، مجموعه مدلالت  "یمیفده همیلع اا نظر فرآوع   یهلسیگذولل    سیج ی خصوص"، یی نژاد و ص نی    ع کلاعان  -

دانهجوی مهلعم کییرانس  شه 227- 237،  1383مهر    21-23میم ،    مهیمس    خ  دانهرله  کرمل ، ی،  نلهیر  م 

 کرمل . 

، نییتیخ "مفلکیه موعدی :کلعخلنه ذولل شو   اعنم   -عیب  لن  کلعخلنه هلی فرآوعی مواد میمن "صمم نییی ،     -

 . 28-63، 1383آذع،  3تل  1همل ش فرآوعی موادمیمن  ا را ، 

دع مماع فینتراسیو  کلعخلنه   Aerodri 104نحوه افزا ش کم  فینتر    نرعس "احم ا را  میش و صمم نییی ،     -

 . 119- 129، 1383آذع،  3تل  1، نییتیخ همل ش فرآوعی موادمیمن  ا را ، "ذولل شو   اعنم

    و  دع کلعخلنه ذولکهوینتراسیلت فیعمن    نتر نر کلعآیش کم  ف ر افزایتلث   نرعس"،   ییمیش، ص نیرا  ا ا  -

   ممعس، تهرا . ی، دانهرله ترن759-768،  1383را ، نهمخ   میم  ا    عه مدلالت کییرانس مهیمس، مجمو"اعنم 
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    لن  مس دع نلا   یحلو   یهل کلن    شمدو نو، قیگ  یآااد   ر دعاه یتلث"،   ییمیش، ، نهروا و ص نیرا     ، ع ا  -

را ، نهمخ   میم  ا   ، مجموعه مدلالت کییرانس مهیمس "سرمهمه مجتمع مس  یو  کلعخلنه فرآوعیمماع فنوتلس

   ممعس، تهرا .ی، دانهرله ترن780-768، 1383

نلا   ی یراکوژ یر عوامگ میتلث"،   ییفر و ت شییته  ، ، ع شل یی، ص نی   صلحب  - دع کلعخلنه    لن نر کلهش 

کییرانس  "  سرمهمهیبمنیموک    کیلعیپرع  مدلالت  ا   مهیمس، مجموعه  نهمخ    میم   ،  983- 997،  1383را ، 

   ممعس، تهرا . ی دانهرله ترن

کلاعان  - نی  ع  و ص  تی   شلخص   میرف "،   یینژاد  مییاه   موعد   یر پذزا  شیتهویخ  مفلکیه  : یاولکییگ 

،  1171- 1181،  1383را ، نهمخ   میم  ا  ، مجموعه مدلالت کییرانس مهیمس"اعنم    خوعاک کلعخلنه ذولکهو

   ممعس، تهرا . ی ه ترندانهرل

ه ی اوک   لعکییپرع   یهلدع سنول    لن یقلنگ دست   لن  خ حماکثر نلا یی تی"،   ییل  و ص نییبیااده، ، ج حبی غ ع کیرر  -

، دانهرله 1207-1221،  1383را ، نهمخ  میم  ا  ، مجموعه مدلالت کییرانس مهیمس"مجتمع مس سرمهمه 

   ممعس، تهرا . یترن

خ کلعخلنه یعمنیرد واحم واسفه سیر   لن  اعا"   اکه وسف  و ،    یراا یخ شیام   ،   حلا  ییآقل، ص نیکوعکغ    -

  ی، دانهرله ترن1221- 1237،  1383را ، نهمخ   میم  ا   ، مجموعه مدلالت کییرانس مهیمس"اعنم    شواولل 

 ممعس، تهرا .

ع    - عالئیاحمملع  ،  ه  نیی،  و ص  نه   نرعس " ی یل   سیم  یسلا یهیو  دق   نمونه ی زا   کلعخلنه   ی نرداعیتم  دع 

،  1383را ، نهمخ  میم  ا  ، مجموعه مدلالت کییرانس مهیمس"مواد مجتمع مس سرمهمه   یفرآوع  صییتمه ین

   ممعس، تهرا . ی، دانهرله ترن1323-1305

نی    لیح ،    - ص  فنوتلس"  ی یو  سنول  دع  سفح  کیترل  ستون ینحوه  ن   و   مس    صییتمه یکلعخلنه  مجتمع 

  ممعس، ی، دانهرله ترن1333- 1349،  1383را ، نهمخ    میم  ا   سرمهمه، مجموعه مدلالت کییرانس مهیمس

 تهرا .

نی  ی عا  ی ، ع ویوع  - افزا ر ندش مم" ییحیو ، مح    یی، ص  اائم دع  اثرات    ش سودده    مواد  و کلهش 

،  1383را ، نهمخ    میم  ا    مدلالت کییرانس مهیمس، مجموعه  "ظ مجتمع مس سرمهمه ینلع کلعخلنجلت تغنل   ا

   ممعس، تهرا . ی، دانهرله ترن1917-1905

نرعسط  تلثیر سطیت  خوعاک نر توا  مصطرف  آسطیلهلی خودشطیخ  "احمم اکبری نیطب، عبلس سطل،، صطمم نیییط ، -

را ، نهمخ   میم  ا   ، مجموعه مدلالت کییرانس مهیمسط "دع مماع خردا ش کلعخلنه فرآوعی سطیگ آهخ دگ دهر

   ممعس، تهرا .ی، دانهرله ترن1-14،  1383

کلعدر،   فلان  ،  - پوعکلن ،  ،  نیو     ،  کلعآ افزا "،   ییص  ه کلعخلنه  یاوک   لکییمماع آس  یینونهل یمعوسیه    ش 

- 23را ،   ا  یخ متلکوعژ ی خ کیرره سلالنه انجمخ مهیمسیهیتم، مجموعه مدلالت  "مجتمع مس سرمهمه    لعکییپرع 

 و عنم مواد، تهرا .    ف، دانهیمه مهیمس  شر  ، دانهرله صییت1382مهر مله  21
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، مجموعه "  ظ مجتمع مس سرمهمهیدع اموع تغن   پژوهش مهلعکت  یاارا"و ، کلعدر،      ، ، پوعکلن ییص نی  -

  اصیهل ،    دانهرله صییت،   توسیه من  یدوک ، دانهرله و صیی  نرا  یهلی همیلع   یخ کیرره سراسری هیتممدلالت  

 . 1382 ،آذع  27-26

ذولکییگ   یکلعخلنه فرآوع   می   ا  یهلشلخو    نرعس"  ،  رر و محمم شمی ی، ، کلش  یینژاد، ص نی   ع کلاعان  -

 ، شرک  ذولکییگ کرمل ، کرمل . 1382دع میلد ، آذع   می ش ا  همل، مجموعه مدلالت "اعنم 

خودشیخ   یلهلی آس   سیگ و توا  مصرف   خ سیتی خ عانفه نیی تی"،   ، ، سل، و ف املن   یینیب، ص نی  یا اکبر  -

 زد. ، شرک  سیگ آهخ نلفق،  1382، نهمخ 82فوالد مجموعه مدلالت ، "میم  سیگ آهخ دگ دهر

، "خودشیخ مه ین  یلهل یخ شلخو توا  آسییاه  تی   عوش"،   ، و ف املن  یینیب، ، سل، ، ص نی  یا اکبر  -

 زد. ، شرک  سیگ آهخ نلفق،  1382، نهمخ 82فوالد مجموعه مدلالت 

، مجموعه مدلالت  "اا میلد  کرمل    نرخ  یهلذولل   یروسیوپیمفلکیه م"  یزد  و ، ا   ی یفر ، ص نییته  ، ع شل  -

 ، تهرا .  1333- 1349،  1382خ، نهمخ یسلالنه عنو، ام    خ دردهملی ی  و دومین

 ی ههل  ش میلسب دع آامل نمس  آوعد  تیماد آامل"  ، و ا اسحم    یی نی، ص  ل  ، کلعآموا،      س ض شیل  -

نظر درفتخ شرا   صییت اقتصلد  نل دع  فیرا ،   ا    می ش   مهیمس   ره منرخ کیی هیتم،  "ی   له هردان،   دانهیمه 

 . 1381 ، 544-7،  539- 7آنل ، صو  6-9، تهرا 

 ی نرا    فی ماع دع نرانر عوامگ مح  پل   ه  آاملاعائطه طر   "  ،  و ا اسحم    ی ینی، ص  ل  ، کلعآموا ،      س ض شیل   -

له هردان،   دانهیمه فیرا ،   ا   میش   مهیمس   ره منرخ کییهیتم،  "و  مجتمع مس سرمهمهیلت فنوتلسیعمن

 . 1381 ، 234-7،  229- 7آنل ، صو  6-9، تهرا 

،  " صییت مه ین   و  ستونیاختحط و امل  ملنم دع سنول فنوتلس  یاکرو   نرعس "،   یی، ص نی ،   اوان  لیح ،    -

 . 1381،  272 -263ر یرکبیمیم ، دانهرله ام   مهیمس   خ کییرانس دانهجویمجموعه مدلالت سوم

، مجموعه "کرمل    یهلاولکییگ  یر خ شلخو شیتهوپذییتی"رر،  ی، ، سل، و ، کلش  یینژاد، ص  نی   ع کلاعان   -

 . 1381، 237 - 225ر یرکبیمیم ، دانهرله ام  مهیمس   دانهجو  خ کییرانسی مدلالت سوم

   و  کلعخلنه ذولکهویمماع فنوتلس    کلعآ    لن اعا"رر،  ی، ، سل، و ، کلش  یی، ص نی له کوهیس  ی، اسییمع  -

 . 1381، 196 - 183ر یرکبیمیم ، دانهرله ام  مهیمس   خ کییرانس دانهجوی، مجموعه مدلالت سوم "اعنم 

کلعآموا،    ض شیل  - نی  ،  ا اسحم   ییل ، ص  فنوتلسی  نه خ شرا ییتی"،    و     تیو  سیگ میم  کلکیوس ییه 

آاملیمجتمع مس سرمهمه دع مد ن"مماع    هرله  لس  ام    خ دردهملییم ی  و  ی، مجموعه مدلالت  خ،  یعنو، 

 . 1381نهمخ، 29-27کهوع ،   خ شیلس ی تهرا  ، سلامل  ام

  ی دعاه آااد  یریدخ حماقگ نمونه الا، اه  انمااه ییتی"  ، ی یو ص نی  فر، ، نهروایته  را  میش، ، ع شل   ع ا   -

مدلالت  ،  "مس دع میم  مس سرمهمه   یحلو   یهل یکلن ام   هملخ  یشهممجموعه  انجمخ  را ،    ا   خ شیلس یش 

 . کرمل . 1381،    98 -93دانهرله کرمل ، 
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مجتمع مس سرمهمه    لعکییلنتره کلعخلنه پرع ش خنوص کیی افزا"  ، ی یو ص نیر ااگ، ، کلعدر  ی پ   ، فلان  -

آنل ،    8-6را ،   ، دانهرله عنم و صیی  ایخ متلکوعژ ی خ کیرره انجمخ مهیمسی شهم،  "کف  ینل استیلده اا شیتهو

 ، تهرا . 1381

کلعدر، ص ایم یحم  د  - پرتوآذع   یینی، ص  یمآنلد  ، ،  ا  مواد ش  توا  ییه سلا ینه"،  و    ی هل دع سنول     ل یمیع 

  مهیمس  یخ کیدرانس دانهجوی مجموعه مدلالت دوم”،  ظ مجتمع مس سرمهمهیه کلعخلنه تغنیلعکییمه اوکیپرع 

 . 1380، 261-255میم ، دانهرله شلهرود، صو 

خ  ی ، مجموعه مدلالت دوم"ش لت خردایعمن  یدع ممکیلا    مصیوع    کلعنرد شبیه عصب"،   یی، ص نی ه آ دعو  -

 . 1380،  269-261میم ، دانهرله شلهرود، صو   مهیمس   دانهجوکییرانس 

مجتمع     لعکییمس دع کلعخلنه پرع    لن ش نلا  افزا"، آ پرتوآذع،   ، ، پوعکلن ، ت عالئ  یی، ص نی  ی، سرو  -

    خ کییرانس دانهجوی ، مجموعه مدلالت دوم"ه یاوک  یلعسلا یپرع   یر کییلنتره سنوکهل ی ر میییمس سرمهمه نل تغ

 . 1380،  289-279میم ، دانهرله شلهرود، صو    مهیمس 

خ کییرانس  ی ، مجموعه مدلالت دوم"ع شیی  سیگ  محلسبه تلنع توا  ینرا   ینر، افزاع "،   یی، کوعک آقل، ص نی  -

 . 1380میم ، دانهرله شلهرود، صو ،   مهیمس   دانهجو

نییلعاحمم  ،    - قلنن  یمروع "،   ی ی، ص  پلینر  اصول  و  ا  ی ماع  تهل  مدلنر،  و  مواا   مواا  ار،  نل  فزاع  آ   یه 

،     مهیمس     خ کییرانس دانهجوی، مجموعه مدلالت دوم" خلعا   یافزاعهلنر، میم ، دانهرله شلهرود، صو 

340-349،1380 . 

نی  لیح ،    - فنوتلس"،   یی، ص  سنول  ستونیکلعنرد  ن   و   کلعخلنه  صییتیدع  سرمهمه    مه  مس  ، "مجتمع 

 . 1380، 356-349میم ، دانهرله شلهرود، صو     مهیمس   انس دانهجوخ کییری مجموعه مدلالت دوم

نی  - کییبی، ، ج حب   ییص  ع  فنوتلس آامل "  ،ااده  یر رل ، غ  کلعخلنه   IMHOFLOT    و  هوایش سنول  دع 

  18-21اصیهل ،     له صییتررا ، دانه ا   میش   مهیمس    ره منرخ کییشهم  ،"همه ممجتمع مس سر   لعکییرع پ

 ، اصیهل .1380بهه   اعد

نی  یمآنلد  ر، ص اد، ، کلع  یمید حم  - و  ی مماع فنوتلس     نر کلعآ    ل یمیع مواد ش ر نحوه توا یثتل"، ییو ص 

اصیهل ،     له صییتهررا ، دان ا    می ش   مهیمس   ره منرخ کی ی، شهم"ه هم مه مجتمع مس سریاوک    لعکییرع پ

 اصیهل . ، 1380بهه   اعد 21-18

  مهیمس   ره منرخ کی ی، شهم"نل نر، افزاع مواا     لعکییرع پ  یمواانه ار، مماعهل "،   ی یو ص نی  یلعاحمم  ، ع    -

 ، اصیهل . 1380بهه   اعد 18-21اصیهل ،   صییت  دانهرلهرا ،   ا  میش

میم    گو  سییدع فنوتلس  ثرعوامگ مو  ییه سلایاه  نه   م ودکلعنرد عوش تل"،   ییل  و ص نی ، کلعآموا  -

- 277، صو  1379بهه    اعد  22تل    20را ،   ا   ر آهییه فنزات و ررخ کیی مجموعه مدلالت دوم  ،"همهممس سر

287  ،1379 . 
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   مه صییتیکلعخلنه ن  ینرا    و  ستونیو سلخ  سنول فنوتلس   طراح "،   ی یو ص نی  ی،   نونر   ،   اوان   یلعث ، ن  -

، صو  1379بهه    اعد  22تل    20را ،   ا   ر آهییره فنزات و رخ کیی مدلالت دوممجموعه    ،"همه ممجتمع مس سر

287-305  ،1379 . 

لت یهمه نر عمنممیم  مس سرگ  سی    سلندرندش د "،   یینیب  و ص نی   م  ، ، سیمکو ، س کر    ا اسحم  -

- 305صو  ،  1379بهه    اعد  22تل    20را ،   ا   ر آهییه فنزات و ررخ کیی مجموعه مدلالت دوم  ،"و  یفنوتلس

315  ،1379 . 

   مه صییت یه کلعخلنه نیاوک  یلیمواد داخگ آس  ینیم طبده    نرعس"،   ییااده و ص نی  یرر، غ ع کی  یمآنلد  ص ا  -

- 315، صو  1379بهه    اعد  22تل    20را ،   ا   ر آهییه فنزات و ررخ کیی مجموعه مدلالت دوم  ،"همهممس سر

323  ،1379 . 

مجتمع     مه صییتی و  کلعخلنه نی فنوتلس  یلهل و مماعهلیع امل  ملنم دع آس توا   یریدانمااه  "، ییو ص نی     اوان-

- 333، صو  1379بهه    اعد  22تل    20را ،   ا   ر آهییه فنزات و ررخ کیی مجموعه مدلالت دوم،  "همهممس سر

343  ،1379 . 

و  مجتمع  یفنوتلس  یدع سنوکهل    لیمیع مواد ش  نحوه توا  یسلایه ینه"،   ییل  و ص نی ی، ه عالیمآنلد  ص ا  -

- 343، صو  1379بهه    اعد  22تل    20را ،   ا   ر آهییره فنزات و رخ کیی مجموعه مدلالت دوم،  "همهممس سر

353  ،1379 . 

ه کلعخلنه  یاوک   لعکییرع پهلع سنول اول  مم کییلنتره  یانتدلل میتد   نرعس"،   ییو ص نی  ی، ، ممد   وعکلنپ،    -

،  1379بهه    اعد  22تل    20را ،   ا   ر آهییه فنزات و ررخ کیی مجموعه مدلالت دوم،  "همه ممس سر   لع کییرع پ

 . 1379، 361-353صو 

  لعکییرع په کلعخلنه  یاوک  یلهلی ز دع آس م دوععیر نر توکثعوامگ مو"  ، ییو ص نی   عستلنرل، ا ن   م یخ ع انراه  -

، صو  1379بهه    اعد  22تل    20را ،   ا   ر آهییره فنزات و رخ کیی مجموعه مدلالت دوم،  "همه ممجتمع مس سر

361-371  ،1379 . 

وسته مجتمع یپیس   ز کییمه اشیه ایه آنلکرلو  دستیبراسیکلک  ینرا    طه ممک ئاعا"  ، ییو ص نی   ی عا  ی، ع ویوع  -

- 371، صو  1379بهه    اعد  22تل    20را ،   ا   ر آهییره فنزات و رخ کیی مجموعه مدلالت دوم،  "همهممس سر

381  ،1379 . 

نر     نوکه مصرف در نو، و انیلد  یثتل "،  ییو ص نی    ااده، ت عال  یرر، غ ع کی   وعکلنپ، ،   طئلهویس  یررعی،    -

  22تل    20را ،   ا   ر آهی یه فنزات و ررخ کییمجموعه مدلالت دوم  ،"همهم ه مجتمع مس سریاوک  یلهل یآس    کلعآ

 . 1379، 389-381، صو 1379بهه   اعد

  ، "همهممجتمع مس سر   لع کییرع په کلعخلنه  ی اوک  یسرنمهل     کلعآ   نرعس"  ، ییو ص نی   ل ، ، ترانیبی، ج حب   -

 . 1379،  409-399، صو 1379بهه   اعد 22تل  20را ،  ا  ر آهییره فنزات و رخ کیی مجموعه مدلالت دوم
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،مجموعه مدلالت "نل نر، افزاع مواا     مواد میمن   یفرآوع   ی مواانه ار، مماعهل "  ، یی و ص نی   یلع احمم  ، ع     -

 . 1379، 857-847، صو 1379بهه   اعد 22تل  20را ،  ا  ر آهییره فنزات و رخ کییدوم

مجموعه   ،"لهلیآس    نوکه دع کلعآدر انمااه  یثخ تلیی تی  ینرا  ینر، افزاع "ل ،رو ا فراان   ی یااده ،  ص نی  یرر، کی   -

 . 1379، 877-867، صو 1379بهه   اعد 22تل  20ا ، ر ا  ر آهییره فنزات و رخ کیی مدلالت دوم

،مجموعه مدلالت " هتدنر  یلنهل   نل ار    ع امل  ملنم مواد دع مماعهل توا  یسلا هیشب"، ییو ص نی  یف اواد   -

 . 1379، 887-877، صو 1379بهه   اعد 22تل  20را ،  ا  ر آهییره فنزات و رخ کییدوم

خ ی دوم  ،"له نل صیی رق اعتبلط دانهی  و تیم اه  ترو    وراک"  ،ی، س   خوشرو و ، مصفیو   ییص نی  -

اکمننیره نرکی ،دانه  یسراسر  یهل همیلع   ره منرخ کیییجمپو     خ  نرا ردوک     31  "   توسیه من  یله و صیی  

 . 1379، 135-125، صو   خ طوس   له خوااه نصراکمرخرداد، دانه  2بهه  تل   اعد

نی  یلع احمم ، ع    - ، "ش  اما  یآامو  میتدگ نود  میلدالت مواانه ار، دع مماعهل  ینرا   عوش"،   یی و ص 

بهه   اعد  8تل    5،   2-48راا،  یله ش ررا ، دانه  ا   میش   مهیمس    خ اکمننیه نررخ کییهلعم مو     منکیرره  خ  ییجمپ

 راا. ی، ش1379

رره خ کیییجمپ،  "ش  لت امایعمن  یسلا دع ممل   مصیوع    عصب   یکلعنرد شبیه هل"،   ییو ص نی   ه آ دعو   -

 راا.  ی، ش1379بهه    اعد  8تل    5،  2-49راا،  یله ش ررا ، دانه ا   م یش   مهیمس    خ اکمننی ن  ررهخ کییهلعممو     من

وسته مجتمع یپیس   اشیه از کییمه  یله آنلکرو  دستیبراسیکلک  ینرا    طه ممک ئاعا"،   ییو ص نی   ی عا  ییوعو ، ع    -

  5،  5-9راا،  یله شررا ، دانه ا    میش   مهیمس   خ اکمننیه نررخ کییهلعمم و     ه منررخ کیی یجمپ،  "همهممس سر 

 راا. ی ، ش1379بهه   اعد 8تل 

، "نرعس  تلثیر ااو ه قراع هیمعوسیینو  نر حم اما ش "حبیبیل ، ، سییمی، ص نییی ،    ج   دهدلن  نیری، ،  -

 .  1379هیم نلهیر کرمل ، له شردومیخ کیرره متلکوعژی فنزات ویرآهی  ، دانه

نی  - مصفیو ییص   ، و  خوشرو  ترو    رواک"،  ی، س    فیلک  اه   نمود   قلنونمیم  و  دع     وههپژ  یتهلی  

و آمواش  هیگ  وااعت فر   دلت عنمیکهوع، مرکز تحد   وههپژگ  ئ میل   نرعس   ییرانس عنمخ کیاوک،  "هله رلدانه

 . 1378بهه   اعد 30-29،  علک

ش عنم دع آستلنه    ، همل" و فی   طگ عنم ئدع حگ میل   مصیوع    عصب  یکلعنرد شبیه هل "،   ییو ص نی   ه آ دعو  -

 . 1378داعاکییو ،   ، مههم مدمس ، مرکز عنم1378آذع  18-16یم،  ی  یقر  ن

مهلعمیخ کیرره مهیمس   ،  "عوش  نرای مواانه ار، مماعهلی اما ش پیچیمه"،   ییو ص نی  یلع احمم ، ع    -

 . 1377 اسییم، دانهرله صییت  شر ف تهرا ، شیم 

و    کیرری  غ،  ا مآنلدیص    - نییی ااده  دنوکه "،  ص  آسیلهلی  دع  خردا ش  مس ممکیلای  مجتمع  اوکیه  ای 

 . 1377  اسییم، دانهرله صییت  شر ف تهرا ، مهلعمیخ کیرره مهیمس  شیم ، "سرمهمه 
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اعتبلط   یاتیلذ شمه دع نرقراع   یهلو هیش    نرعس "رتوآذع،  پو آ    ی، ، سل، ، س   خوشرو ،   نونر ییص نی  -

  یهلی همیلع  یه سراسرررخ کیی هلعممو     خ اکمنن یره نرخ کیی، اوک"همهمله دع مجتمع مس سر رصیی  و دانه 

-31،   225  - 216ر ، مجموعه مدلالت صو یر کبیام   له صییتر، دانه توسیه من   یله و صیی  نرار دوک  ، دانه

 .  1377بهه   اعد 29

ره رخ کیی، اوک"اکرو   اه  ترو   و تیمیق اعتبلط صیی  نل دانهرله"،  ، مصفیوی ، س   خوشرو ،   ی یص نی  -

    له صییت ر، دانه توسیه من  یله و صیی  نراردوک  ، دانه  یهلی همیلع  یه سراسر ررخ کیی هلعممو     خ اکمنن ین

 .  1377بهه   اعد 29-31ر، یر کبیام

خ ی دوم،  "همه مدع میم  مس سر    می ا  یشلخو هل    نرعس "وع،  پ  یااده و ، ع احمم     ، ، عال ییص نی  -

 . 1377آذع  3-2، 16-1صو   دع میلد ،  می  ا   دهملدر

وتر دع یپخ کییرانس کلعنرد کلمی، نییت" مواد میمن   یفرآوع   ه اطحعلترل لپهم  :  "،   ییو ص نی  یف اواد  -

 . 1377مهر  30مه اصیهل ، یمیلد ، م

ع    - احمم ،  نی   یلع  افزاع"،   ییو ص  نر،  مماعهل  ینرا  ی مواا :  ار،  ف اما  ی مواانه  نییت" ی  زیش  خ ی ، 

 . 1377مهر  30اصیهل ، مه ی وتر دع میلد ، میپکییرانس کلعنرد کلم

اعواح  - نی      ، "همه مه مجتمع مس سریاوک  یلهلی ردش دع آسد  محلسبه نلع دع   ینرا  یافزاع نر، "،   ییو ص 

 . 1377مهر  30مه اصیهل ، یوتر دع میلد ، میپخ کییرانس کلعنرد کلمینییت

ان  - نی  یآنلد   ر   آس  خردا  یسلا هی شب  ینرا   یافزاعنر، "،   یی و ص  دع  کلعنرد ی نییت  ،"لهل یش  کییرانس  خ 

 . 1377مهر  30مه اصیهل ، ی وتر دع میلد ، میپکلم

 مجموعه مدلالت   ،"رد و وبلع دع میلد  دحلصگ اا     شلخو تییی  یهل  ملعین   نرعس "،   ییو ص نی   ، صلکح  -

 . 1376بهه   اعد 12-10دع میلد  ،   می  یلع ایخ سمینییت

   خ اکمننینخ کیرره   یدوم،  "نلا و نیته  یملنم ذعات دع عاکتوعهلع امل    توا  یه سلا یشب"،   ییو ص نی  یف اواد  -

 ، کرمل .  1376وع  شهر 11- 9،  342-341را ، صو  ا  میش  و مهیمس   میش  من کیرره  خیو دواادهم

نی  - و ص  ، ، سل،  عنجبر  ام یثتل   نرعس"،   یی،  کنیتوع  نر اماسلا  ر  کلنه یلت پآ  یم  اا  نه عوش   یهل   آهخ 

،    364-365را ، صو   ا   م یش   و مهیمس    م یش   من  کیرره  خی و دواادهم   خ اکمننین کیرره  خ  یدوم،  "و  یفنوتلس

 ، کرمل .  1376وع  شهر 9-11

مجتمع     زات کلعخلنه کلنه آعا یش دع تجه و فرسل  دانوا، خوعد  میرف "فر  یزیو ، تم  ییر ، ص نید، کلع -

 . 1376وع  شهر 13-11را ،  ا  ددخوع   من ررهخ کیییجمپ "همه ممس سر

، "  دنیاا مدلطع ص  یخ دعاه آااد ییهل نر دق  تی  ته کلنی ر دانییثتل"،   ییل  و ص نییرم،   شیی، تلاماع   -

 .  1376آنل   21-18را  :  ا  شیلس  و کلن  یلع ننوع شیلس یخ سمیشهم
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میم     لعکییرع پ مواانه ار، مواد دع مماع    ینرا   ینر، افزاع"،   ی یل  و ص نی یعاله    ،     ،   اوان یلع احمم ، ع    -

 ، اهواا. 1376اسییم    19تل    17را ، دانهیمه صیی  نی  ،   ا   میش   مهیمس   ره منرخ کیی، سوم"همهممس سر

ه یلع کییمه اوکیرع پ   یمس دع سنوکهل   لن   نحوه نلا   عسنر  "،     یی، ، کلمیلع و ص نیی، ک خوااو  س ، طهموع  -

آنل  مله    10  - 8،  7مدلکه شملعه  " ر آهی یفنزات و   یژ یلع متلکوعی خ سمی اوک"مجموعه مدلالت    "همه ممجتمع مس سر

 همه، کرمل . م ، مجتمع مس سر1375

   مس دع کلهش کلعا  یهل یکلن   و  سفحیماس یر اکییثتل  "،     ییااده و ص نی  ی،   عاو ل یبیر، ، ج حبعد، کل  -

مدلکه شملعه  " ر آهییفنزات و   یژ یلع متلکوعیخ سمیاوک"مجموعه مدلالت    "همهممجتمع مس سر   لع کییرع پکلعخلنه  

 همه، کرمل . م، مجتمع مس سر1375آنل  مله  10  -8، 9

مراد  - ،  ی   حب وعکلنپ،  ج   ، نییبی،  و ص  آس  یلینونهیس  یممکیلا  "،     ییل   مس یاوک   یل یمماع  مجتمع  ه 

،  1375آنل  مله    10  -8،  11مدلکه شملعه  " ر آهی یفنزات و   یژ یلع متلکوعیخ سم ی اوک"مجموعه مدلالت    "همه مسر

 همه، کرمل . ممجتمع مس سر

مجتمع مس   یاشینه    یمس اا سرنلعه کوعه هل   لن   نلا  "،     ییو ص نی   ، ج و خلک ، ، ش نلفد ت عحمت  -

،  1375آنل  مله    10  -8،  16شملعه  مدلکه  " ر آهی یفنزات و   یژ یلع متلکوعیخ سم ی اوک"مجموعه مدلالت    "همه مسر

 همه، کرمل . ممجتمع مس سر

 هیلع کییمه اوکیرع پو   یفنوتلس  ی امل  ملنم دع سنوکهل   یریدانمااه    "،     ییل  و ص نیی مع آتش دهدل  ،   شیر  -

شملعه  مدلکه  " ر آهییفنزات و   یژ یلع متلکوعیخ سمیاوک"مجموعه مدلالت    "همهممجتمع مس سر   لع کییرع پکلعخلنه  

 همه، کرمل . م، مجتمع مس سر1375آنل  مله  10  -8، 1

ه مجتمع مس یاوک  یلیردش مماع آسدمواانه ار، و محلسبه نلع دع    یانر  ینر، افزاع   "،    ییو ص نی      اعواح  -

،  1375آنل  مله    10  - 8،  2مدلکه شملعه  " ر آهییفنزات و   ی ژ یلع متلکوعیخ سم ی اوک"مجموعه مدلالت    "همه مسر

 همه، کرمل . ممس سرمجتمع 

ه  یاوک  ی ل یمماع آس    دع کلعا   یش خوعاک وعود  ر افزایثتل  "،     ییل  و ص نییم،   شیر  ی، ، ع ویوع   وعکلنپ،    -

آنل  مله    10  - 8،  4مدلکه شملعه  " ر آهی یفنزات و   یژ یلع متلکوعی خ سمی اوک"مجموعه مدلالت    "همه ممجتمع مس سر

 همه، کرمل . م ، مجتمع مس سر1375

مجموعه   "همه مو  مجتمع مس سریفنوتلس  یع سنوکهل مینوط شم  ثلکث د  یممکیلا   "،     ییو ص نی  یاوادف    -

همه، م، مجتمع مس سر1375آنل  مله    10  -8،  5مدلکه شملعه  " ر آهییفنزات و   یژیلع متلکوع یخ سمیاوک"مدلالت  

 کرمل . 

ق و ی یلع تحدیسم"مجموعه مدلالت    "خ ،پ اژق و توسیه دع  ی   تحد ر مم  یهل یژد و  "،     ییو ص نی   ، صلکح   -

 .، مههم مدمس1375آذع مله  7  - 6،   85 -89، صو "   صییت  یتوسیه دع واحم هل

مجموعه مدلالت   "له ،  رخ صیی  و دانهی نه انل  مهترک ن   لن یدست"رتو آذع،  پو آ    ی، ، سل، ،   نونر ی یص نی  -

 ، مههم مدمس .1375آذع مله   7  - 6،  14 -15، صو  صییت  یق و توسیه دع واحم هل ییلع تحدیسم
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مجموعه ،  "همه  م دلت دع مجتمع مس سریختلع نیش تحدسل    نرعس"رتو آذع،  پو آ    ی،   نونر یی، سل، ، ص نی  -

 ، مههم مدمس 1375آذع مله   7  - 6،   263 -273، صو  صییت یق و توسیه دع واحم هلییلع تحدیمدلالت سم

ش صلحب نظرا     همل  ، مجموعه مدلالت"یوع   ق دع نهرهیندش تحد"رتوآذع،پو آ  م  ی، ، سی   یی، سل،، ص نی  -

 . 1375آذع  4،  302 -310صو  ،دس  انماعکلعا  میم  و

ه  یو  اوکیفنوتلس  یمس دع سنوکهل   ینحوه اماسلا    نرعس "،  ی، ، کلمیلع و ک خوااو   یی، ص نی ، طهموعس   -

له ردانه،  1375اسییم مله    6-8،    327  -  330،   " میش    مهیمس   من  ررهخ کییدوم،  "همه ممجتمع مس سر

 ر تهرا . یر کب یام  صییت

نرعس  مییر حرک  "،سییم عحملن ، عشلد حیلم ، مصفی  ملکی  مدم،، وحمیبلس پلعسلپوع، صمم نییی   -

 . ، شیراا1392اسییم    8،  کییرانس سراسری مهیمس  میلنی  ا را ،  "ت  دنوکه عوی سفح نلالنر دع آسیلی دردا 

نییی   - اسمی، صمم  ااده، حمیم  امیر حلا   مدم،، محیخ  حیل  ،  ملکی   اماع  "،مصفی   آستر  اصح  طر  

،  1392اسییم  8،  کییرانس سراسری مهیمس  میلنی  ا را  ،"آسیلهل خودشیخ شرک  میمن  و صییت  دگ دهر

 . شیراا
 

طراح  مجمد دع چه تیظیم کییی  محصول اماکییمه ملعپیج   "،عنیرال حیییو  ، صمم نییی ، پرو ز مظیری  -

 . ، شیراا1392اسییم  8، کییرانس سراسری مهیمس  میلنی  ا را  ،"دع کلعخلنه اولکهو   اعنم  

 

نرعس  تلثیر افزا ش صیحه نلالنر آستر آسیل نر فرآ یم "  ،عنیرال قلسم ، مصفی  ملکی  مدم،، صمم نییی   -

اا   استیلده  نل  دهرخردا ش  دگ  صییت   و  میمن   شرک   خودشیخ  آسیلهلی  موعدی:  مفلکیه  دییته    ، "اازای 

   .، شیراا1392اسییم   8، کییرانس سراسری مهیمس  میلنی  ا را 

 
 
 

 

 

 

 


