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  2 صفحه       

 

 سوابق تحصیلی ( 2

 ردیف
مدرك 

 تحصیلی
 نام مؤسسه تاریخ اخذ مدرك رشته تحصیلی و گرایش

شروع  محل تحصیل

 دوره

 ماه/سال

پایان 

 دوره

 ماه/سال

 معدل

 کشور شهر

 03/18 6/85 7/81 ایران بیرجند دانشگاه بیرجند 1385 اکتشافگرایش  مهندسی معدن کارشناسی 1

کارشناسی  2

 ارشد

گرایش   مهندسی معدن

 فرآوری مواد معدنی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر  1387

 تکنیک تهران()پلی

 85/17 11/87 7/85 ایران تهران

گرایش   مهندسی معدن دکترا 3

 معدنیفرآوری مواد 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1392

 تکنیک تهران()پلی

 33/18 11/92 7/88 ایران تهران

 

 

 



  3 صفحه       

 هاي مقاطع تحصیلیعناوین پایان نامه ( 3
 خالصه استاد راهنما پایان نامهعنوان  نام دانشگاه دوره

کارشناسی 

 ارشد

 

 

 صنعتی امیرکبیر 

 تکنیک تهران()پلی

 عوامل و نوع شناسایی

 در کربن گرفتگی بر موثر

 معدن سولفوره مدار

 راهکارهای و موته طالی

 آن کاهش

 

 
 

دکتر محمد مهدی 

 ساالری راد

مدار سولفوره استحصال طال در کارخانه موته به دلیل وقوع پدیده کربن فولینگ 

به  یسولفید یدرگیر در فازها یطال به علت عدم استحصال طال یتعطیل و بازیاب

عوامل موثر و  یکاهش یافته است. هدف از انجام این پروژه بررس %70کمتر از 

پدیده فولینگ از سه دیدگاه  شکاهش پدیده مذکور در مدار فوق الذکر است. کاه

از مواد آسیا شده با  یمدار فلوتاسیون، حذف بخش یانجام تغییرات در مواد مصرف

d80=63  لیچ و  یارسال مستقیم آنها به تانک هامیکرون از مدار فلوتاسیون و

 25موجود در باطله فلوتاسیون مواد بزرگتر از  یطال یصرف نظر کردن از بازیاب

 .شدمیکرون دنبال 

 دکتري

 

 صنعتی امیرکبیر 

 تکنیک تهران()پلی

مدلسازی جذب گزنتات 

بر کربن فعال و اثر آن در 

 IIحذف یون روی 

دکتر محمد مهدی 

 ساالری راد

ترین و پرکاربردترین جاذب مورد استفاده در صنایع فعال شناخته شده کربن

های صنعتی و آب آشامیدنی مختلف برای حذف مواد آلی و غیرآلی از پساب

های صنعتی کم است. با این وجود قابلیت آن برای حذف فلزات سنگین از پساب

ای جذب فلزات باشد. هدف از انجام این پروژه افزایش قابلیت کربن فعال برمی

سنگین بود که این مهم از طریق اصالح سطح آن به انجام رسید به طوریکه 

 افزایش پیدا کرد. mg/g 18به  3ظرفیت جذب آن از 

   هاي تحقیقاتی مورد عالقه( زمینه4
 های فلزی و غیرفلزی، هیدرومتالورژی، محیط زیست معادن و کارخانه های فرآوریفرآوری کانسنگ

 

 



  4 صفحه       

 (ISI-ISC) مجله مقاالت( 5

 نام نشریه ناشر نوع نشریه عنوان مقاله ردیف
سال 

 انتشار
 اسامی همكاران

1 Equilibrium and kinetic studies on free 

cyanide adsorption from aqueous solution 

by activated carbon 

ISI Elsevier Journal of hazardous 

materials 

2009 Ali Behnamfard,     

M.M. Salarirad 

2 Modeling of adsorption kinetics of cyanide 

by activated carbon from solution by using 

of kinetic models and adaptive neuro-fuzzy 

inference system 

ISI India Asian journal of 

chemistry 

2009 Ali Behnamfard,      

M.M. Salarirad 

3 The effect of flotation reagents on 

cyanidation, loading capacity and sorption 

kinetics of gold onto activated carbon 

ISI Elsevier Hydrometallurgy 2010 M.M. Salarirad 

Ali Behnamfard       

4 Fouling effect of different flotation and 

dewatering reagents on activated carbon and 

sorption kinetics of gold 

ISI Elsevier Hydrometallurgy 2011 M.M. Salarirad 

Ali Behnamfard     

5 Production of copper cathode from oxidized 

copper ores by acidic leaching and two-step 

precipitation followed by electrowinning  

ISI Elsevier Hydrometallurgy 2013 
H. Kamran Haghighi, D. 

Moradkhani, B. Sedaghat, 

M. Rajaie Najafabadi,     
Ali Behnamfard 

6 Characterization of coconut shell based 

activated carbon and its application in the 

removal of Zn (II) from its aqueous solution 

by adsorption 

ISI Talor & 

Francis 

Desalination and 

water treatment 

2013 Ali Behnamfard,     

M.M. Salarirad 

7 Process development for recovery of copper 

and precious metals from waste printed 

circuit boards with emphasize on palladium 

and gold leaching and precipitation 

ISI Elsevier Waste Management 2013 Ali Behnamfard,  M.M. 

Salarirad, F.Veglio 
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سال  نام نشریه ناشر نوع نشریه عنوان مقاله ردیف

 انتشار

 اسامی همكاران

8 Removal of Zn(II) ions from aqueous 

solutions by ethyl xanthate impregnated 

activated carbons 

ISI Elsevier Hydrometallurgy 2013 
Ali Behnamfard,  M.M. 

Salarirad, F.Veglio 

9 Characterization and Utilization of Clay-

Based Construction and Demolition Wastes 

as Adsorbents for Zinc (II) Removal from 

Aqueous Solutions: an Equilibrium and 

Kinetic Study 

ISI American 

Institute of 

Chemical 

Engineers 

Environmental 

Progress & 

Sustainable Energy 

2013 H. Arabyarmohammadi, 

M. M. Salarirad,  

Ali Behnamfard 

10 Beneficiation of a low-grade iron ore by 

combination wet low-intensity magnetic 

separation and reverse flotation methods 

Web of 

Science 

& ISC 

Shahrood 

University of 

Technology & 

Iranian Society 

of Mining 

Engineering 

Journal of Mining and 

Environment 

2018 Ali Behnamfard; 

Esmail Khaphaje 

11 Estimation of coal proximate analysis 

factors and calorific value by multivariable 

regression method and adaptive neuro-fuzzy 

inference system (ANFIS) 

ISC University of 

Tehran 

International Journal 

of Mining and Geo-

Engineering 

2017 Ali Behnamfard,  

Rasool Alaei 

 6و 2بررسی کارایی مدارهای جدایش مغناطیسی واحدهای  12

سنگ آهن سنگانمجتمع   

ISC المللی دانشگاه بین

امام خمینی )ره( 

 قزوین

زمستان  مهندسی منابع معدنی

95 

 اسماعیل خفاجه، 

 محمد مسینایی، علی بهنام فرد

های کارخانه ارزیابی پتانسیل تولید زهاب اسیدی باطله 13

 فرآوری مجتمع سنگ آهن سنگان
ISC  انجمن متخصصان

و  رانیا ستیز طیمح

دانشگاه آزاد واحد 

 رانیا/قاتیعلوم تحق

-علوم و تکنولوژی محیط

 زیست

اردیبهشت 

97 

اسماعیل علی بهنام فرد، 

 خفاجه، رسول عالیی
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سال  نام نشریه ناشر نوع نشریه عنوان مقاله ردیف

 انتشار

 اسامی همكاران

14 Improving flocculation and dewatering 

performance of iron tailings thickeners 
ISI Elsevier Journal of Water 

Process Engineering. 
2019 R. Arjmand,  

M. Massinaei,  

Ali Behnamfard 

15 Removal of free cyanide from aqueous 

solutions by pine cone scale (PCS) 
ISI Desalination 

Publications 
Desalination and 

Water Treatment 

2019 Ali Behnamfard , 

Rasool Alaei , Kamran 

Chegni , Francesco 

Veglio 

16 The effect of thermal and acid treatment of 

kaolin on its ability for cyanide removal 

from aqueous solutions 

ISI Springer Environmental Earth 

Sciences 
2019 Ali Behnamfard , 

Kamran Chegni , 

Rasool Alaei , 

Francesco Veglio, 

17 Characterization of Sangan low-grade iron 

ore and its processing by dry low-intensity 

magnetic separation 

ISC University of 

Tehran 
International Journal 

of Mining and 

Geoengineering 

2019 Esmail Khaphaje , 

 Ali Behnamfard, 

18 Estimation of xanthate decomposition 

percentage as a function of pH, temperature 

and time by least squares regression and 

adaptive neuro-fuzzy inference system 

ISC University of 

Tehran 
International Journal 

of Mining and 

Geoengineering 

2019 Ali Behnamfard , 

Francesco Veglio, 

19 Reprocessing of Sangan iron ore tailings by 

flotation 
Web of 

Science 

& ISC 

Shahrood 

University of 

Technology & 

Iranian Society 

of Mining 

Engineering 

Journal of Mining and 

Environment 
2019 S. Ghasemi ,  

Ali Behnamfard ,  

R. Arjmand, 
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  ترویجی علمی (  مقاالت6
 

 نام نویسندگان ناشر سال نشر/پذیرش نوع نشریه نام مجله عنوان مقاله ردیف

دفن  یهادر روش ریاخ هایشرفتیپ 1

 یمعدنکار یندهایجامد فرآ یپسماندها

 نهمزمادفن یبر تکنولوژ دیبا تاک

انسان و محیط 

 زیست

علمی 

 -ترویجی
ISC 

-انجمن متخصصان محیط 1395

اسالمی  زیست/ دانشگاه آزاد

 واحد علوم

، فردعلی بهنام

 سلمان قاسمی

       

       

 

 

 

سال  نام نشریه ناشر نوع نشریه عنوان مقاله ردیف

 انتشار

 اسامی همكاران

کارایی نانورس هیدروکسید دوگانه الیه ای در حذف یون  20

 سیانید از محلول های ساختگی و واقعی

-علمی

 پژوهشی

,  ریجوانش دهی, سپ ییرسول عال 1398 مهندسی معدن انجمن مهندسی معدن

 بهنام فرد یعل

21 The performance improvement of a full-

scale autogenous mill by setting the feed ore 

properties 

ISI Elsevier Journal of Cleaner 

Production 
2020 Ali Behnamfard ,  

Davood Namaei Roudi, 

Francesco Veglio, 
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 کنفرانسی (  مقاالت7

 نویسندگان برگزار کننده تاریخ برگزاري عنوان کنفرانس عنوان مقاله ردیف

 پسماندهای مدیریت و یابی مشخصه شناسایی، 1

 و طالدار کانسنگ فرآوری و استخراج فرآیندهای

 آنها محیطی زیست اثرات ارزیابی

 نمایشگاه و ملی همایش هشتمین

 زیست محیط مهندسی تخصصی

زیست دانشکده محیط 95آبان  15-19

 دانشگاه تهران

 علی بهنام فرد

 ییانورزدایس یها یدر تکنولوژ ریاخ یها شرفتیپ 2

 ییایمیش ونیداسیبه روش اکس دیانیآلوده به س یپسماندها

 شگاهیو نما یمل شیهما نیهشتم

 ستیز طیمح یمهندس یتخصص

-طیدانشکده مح 95آبان  15-19

 دانشگاه تهران ستیز

 علی بهنام فرد

 یآب یاز محلول ها انوریحذف س یکینامیمطالعات ترمود 3

 یا هیدوگانه ال دیدروکسیتوسط ه

 شگاهیو نما یمل شیهما نیهشتم

 ستیز طیمح یمهندس یتخصص

-طیدانشکده مح 95آبان  15-19

 دانشگاه تهران ستیز

 دهیسپ ،ییرسول عال

 فردبهنام یعل ر،یجوانش

های آبی توسط نانوساختار حذف سیانور از محلول 4

 هیدروکسید دوگانه الیه ای

المللی معدن و چهارمین کنگره بین

صنایع معدنی و ششمین کنفرانس 

 مهندسی معدن ایران

انجمن مهندسی معدن  95آبان  16-18

 ایران/ خانه معدن ایران

عالیی، سپیده رسول 

 فردعلی بهنام جوانشیر،

زدایی توسعه تکنولوژی فلوتاسیون معکوس برای سیلیس 5

 بوکسیت

شناسی و سومین همایش ملی زمین

 اکتشافات معدنی

 15و  14

 96اردیبهشت 

موسسه آموزش عالی 

 کرمان

محمد ، علی بهنام فرد

 حسین قربانی

 هایتکنولوژی کاربردپذیری هایچالش و وضعیت اصول، 6

 بوکسیت زداییسیلیس نوین و موجود

شناسی و سومین همایش ملی زمین

 اکتشافات معدنی

 15و  14

 96اردیبهشت 

موسسه آموزش عالی 

 کرمان

محمد ، علی بهنام فرد

 حسین قربانی

محیطی سایت معدنی طالدار ریزی و مدیریت زیستبرنامه 7

 بولیدن در کشور سوئد 

 

-المللی برنامهبینچهارمین کنفرانس 

 محیطیریزی و مدیریت زیست

خرداد  3و  2

96 

دانشکده محیط زیست 

 دانشگاه تهران

 علی بهنام فرد
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 نویسندگان برگزار کننده تاریخ برگزاري عنوان کنفرانس عنوان مقاله ردیف

-برگاما یمعدن طال یطمحیستیز تیریو مد یزریبرنامه 8

  هیدر ترک کیاواس

-المللی برنامهچهارمین کنفرانس بین

 محیطیریزی و مدیریت زیست

خرداد  3و  2

96 

محیط زیست دانشکده 

 دانشگاه تهران

 علی بهنام فرد

-های سولفیدی در کانسنگنقش و مکانیزم تاثیر حضور کانی 9

طالدار بر فرآیند سیانوراسیون و استراتژی افزودن های 

 نیترات سرب

-نهمین همایش ملی انجمن زمین

 شناسی اقتصادی ایران

 17و  16

 96شهریور 

شناسی انجمن زمین

- اقتصادی ایران

 دانشگاه بیرجند

 علی بهنام فرد

بررسی وضعیت تولید، فرآیندهای فرآوری و کاربردهای نوین  10

 پرلیت  

-نهمین همایش ملی انجمن زمین

 شناسی اقتصادی ایران

 17و  16

 96شهریور 

شناسی انجمن زمین

- اقتصادی ایران

 دانشگاه بیرجند

کامران ، علی بهنام فرد

 چگنی

فلوئورسانس  کیاتومات نگیسورت افتهیتازه توسعه   یتکنولوژ 11

 ه،یفلزات پا یها-کانسنگ ظیتغل شیپ یبرا کسیاشعه ا

 یباارزش و آهن

-نیانجمن زم یمل شیهما نیدهم

 رانیا یاقتصاد شناسی

 15و  14

 97شهریور 

شناسی انجمن زمین

- اقتصادی ایران

 دانشگاه اصفهان

فواد بهنام فرد،  یعل

 یدیجمال ام

 دیسولف های کانسنگ یارسازیزغال و پرع ییخاکسترزدا 12

اشعه  کیاتومات نگیسورت نینو یتوسط تکنولوژ هیفلزات پا

 دوگانه یانرژ یعبور کسیا

-نیانجمن زم یمل شیهما نیدهم

 رانیا یاقتصاد شناسی

 15و  14

 97شهریور 

شناسی انجمن زمین

- اقتصادی ایران

 دانشگاه اصفهان

کامران بهنام فرد،  یعل

 یچگن

و جهان و  رانیدر ا تیگراف ریانواع مختلف ذخا شناسی نیزم 13

 آنها یفرآور ننویروش 

انجمن  شیهما نیکمیو  ستیب

 رانیا یشناسنیزم

آبان  24تا  23

 97ماه 

شناسی انجمن زمین

 نوردانشگاه پیام-ایران

کامران بهنام فرد،  یعل

 یچگن

و  ومیتانیت ریذخا شناسی نیو خاستگاه زم شناسی یکان 14

 ونیآنها به روش فلوتاس یارسازیپرع

 

انجمن  شیهما نیکمیو  ستیب

 رانیا شناسی نیزم

آبان  24تا  23

 97ماه 

 یشناس نیانجمن زم

 نور امیدانشگاه پ-رانیا

 یعل، یکامران چگن

 بهنام فرد،



  10 صفحه       

 نویسندگان برگزار کننده تاریخ برگزاري عنوان کنفرانس عنوان مقاله ردیف

 یاهایکانسنگ بر عملکرد آس یو سخت بندی دانه ریتاث 15

 خودشکن مهیخودشکن و ن

انجمن  شیهما نیکمیو  ستیب

 رانیا شناسی نیزم

آبان  24تا  23

 97ماه 

 یشناس نیانجمن زم

 نور امیدانشگاه پ-رانیا

  داوود نعمایی،

 علی بهنام فرد

 یبرا یاهیدوگانه ال دیدروکسینانو ساختار ه تیقابل یبررس 16

 یآب یاز محلولها انوریحذف س

 نیب شگاهیکنگره و نما نیچهارم

 رانیا یمعدن عیمعدن و صنا یالملل

معدن  یکنفرانس مهندس نیو ششم

 رانیا

آبان  18تا  16

 95ماه 

انجمن مهندسی معدن 

 ایران

 دهیسپ ،ییرسول عال

بهنام  یعل ر،یجوانش

 فرد

کارخانه  یدفن باطله ها یدر روش ها ریاخ یها شرفتیپ 17

 یفرآور یها

 شگاهیو نما یمل شیهما نیهشتم

 ستیز طیمح یمهندس یتخصص

آبان  18تا  17

 95ماه 

انجمن مهندسی محیط 

 زیست ایران

  ،یسلمان قاسم

 بهنام فرد یعل

توسط  یمعدنکار یندهایجامد فرآ یدفن پسماندها 18

 تازه ابداع شده دفن همزمان یتکنولوژ

 شگاهیو نما یمل شیهما نیهشتم

 ستیز طیمح یمهندس یتخصص

آبان  18تا  17

 95ماه 

انجمن مهندسی محیط 

 زیست ایران

 بهنام فرد، یعل

 یسلمان قاسم 

خودشکن  یایخوراک بر عملکرد آس یابعاد ینقش پارامترها 19

 سنگ آهن سنگان یکارخانه فرآور

هشتمین کنفرانس مهندسی معدن 

 ایران

بهمن و یکم  30

 98اسفند ماه 

انجمن مهندسی معدن 

 دانشگاه بیرجند-ایران

 داود نعمایی رودی، 

 فردعلی بهنام

 یخودشکن کارخانه فرآور یایساعت کارکرد آستر آس ریتأث 20

 سنگ آهن سنگان بر عملکرد آن

هشتمین کنفرانس مهندسی معدن 

 ایران

بهمن و یکم  30

 98اسفند ماه 

انجمن مهندسی معدن 

 دانشگاه بیرجند-ایران

 علی بهنام فرد، 

 داود نعمایی رودی

 یبرا نییتر شدت پا یسیمغناط شیجدا تیتوسعه فلوش 21

 معدن سنگان اریکانسنگ آهن کم ع یارسازیپرع

هشتمین کنفرانس مهندسی معدن 
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 راهنمایی شدهکارشناسی ارشد  هاي پروژه(  8

 

 عنوان  پایان نامه ردیف
 

 دانشجونام 
 تاریخ  دفاع

 دانشگاه محل

 تحصیل دانشجو

 اسامی 

 استادان راهنما

 علی بهنام فرد دانشگاه بیرجند 1/11/96 اسماعیل خفاجه پرعیار سازی سنگ آهن کم عیار معادن سنگ آهن سنگان 1

 علی بهنام فرد دانشگاه بیرجند 11/11/96 سلمان قاسمی پرعیار سازی باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن سنگان 2

 دانشگاه بیرجند 30/9/95 رسول عالیی ساخت و شناسایی نانو رس جاذب آنیون برای حذف سیانید از محلول های آبی 3
 سپیده جوانشیر، 

 علی بهنام فرد

 مسیناییمحمد  دانشگاه بیرجند 17/4/96 رضا ارجمند بهینه سازی کارآیی تیکنرهای باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن سنگان 4

 فردعلی بهنام دانشگاه بیرجند 10/7/98 فواد جمال امیدی ونیبه روش فلوتاس دهاکسی – یدیمس از کانسنگ مس سولف یابیباز 5

سنگ آهن سنگان  یخود شکن در کارخانه فرآور یایآس یتوان مصرف یمدلساز 6

 (انی)شرکت اپال پارس
 فردعلی بهنام  دانشگاه بیرجند 4/4/98 داود نعمایی

و ارتباط  ونیفلوتاس ندیمصرف واکنشگرها در فرآ زانیخاکستر زغال بر م زانیم ریتاث 7

 پروده طبس( یی: کارخانه زغال شوی)مطالعه مورد ندیفرآ یآن با عملکرد کل
 علی بهنام فرد دانشگاه بیرجند در حال انجام فاطمه بخشیان

شهرستان  هیمعدن چشمه مرض یدیسولف-یدیکانسنگ مس اکس یارسازیپرع 8

 چرب   دیاس یبا استفاده از کلکتورها ونیبردسکن به روش فلوتاس
 علی بهنام فرد دانشگاه بیرجند انجامدر حال  اکبر نظری
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 دروس تدریس شده(  9
 دانشکده-دانشگاه ارائه  دفعاتتعداد  مقطع نام درس

 دانشکده مهندسی-بیرجند 1 ارشدکارشناسی هیدرومتالورژی پیشرفته

 دانشکده مهندسی-رجندیب 1 ارشدی کارشناس های فرآوری مواد معدنیاصول طراحی کارخانه

 دانشکده مهندسی-رجندیب 6 ارشدی کارشناس زیستفرآوری مواد معدنی و محیط

 دانشکده مهندسی-رجندیب 4 رشدی اکارشناس هاطراحی و تحلیل آزمایش

 دانشکده مهندسی-رجندیب 3 ارشدی کارشناس مباحث ویژه

 دانشکده مهندسی-رجندیب 1 ارشدی کارشناس های لیچتغلیظ و تخلیص محلولهای روش

 دانشکده مهندسی-بیرجند 4 کارشناسی محاسبات عددی

 دانشکده مهندسی-بیرجند 2 کارشناسی فلوتاسیون

 دانشکده مهندسی-بیرجند 3 کارشناسی زیستایمنی، بهداشت، محیط

 دانشکده مهندسی-بیرجند 1 کارشناسی مواد معدنیکاربرد 

 آموزشکده معدن نهبندان-بیرجند 3 کاردانی های صنعتیفرآوری کانی

 آموزشکده معدن نهبندان-بیرجند 3 یکاردان های فلزیفرآوری کانی

 آموزشکده معدن نهبندان-بیرجند 3 یکاردان فلوتاسیون

 آموزشکده معدن نهبندان-بیرجند 3 یکاردان سنگفرآوری زغال

 آموزشکده معدن نهبندان-بیرجند 3 یکاردان آراییکانه

 آموزشکده معدن نهبندان-بیرجند 3 یکاردان عملیات جانبی در فرآوری مواد معدنی

 آموزشکده معدن نهبندان-بیرجند 3 یکاردان هیدرومتالورژی
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 هاي کارشناسی سرپرستی شدهپروژه(  10

  عنوان پروژه ردیف

 تاریخ 

 انجام فعالیت 
 سال تحصیلی

 مؤسسه 

 محل تحصیل دانشجو
 نام دانشجو

سال نیم

 اول
 سال دومنیم

 پوراحمد عرب دانشگاه بیرجند 93-94   اي به عنوان جاذب ترکیبات آنیونیي الیهکاربرد هیدروکسیدهاي دوگانه 1

 محمد حسین قربانی دانشگاه بیرجند 94-95   استحصال آلومینیوم از بوکسیت هاي سیلیس باال 2

 جلیل شجاع دانشگاه بیرجند 95-96   بررسی روش هاي حذف سیانید از فاضالب هاي صنعتی 3

 سجاد مهدوي حسب دانشگاه بیرجند 95-96   بازیابی مس از محلول هاي رقیق حاوي مس 4

 مرتضی صابري دانشگاه بیرجند 95-96   آن بررسی علل آلودگی صوتی در واحدهاي معدنی و راهكار هاي رفع 5

 میالد مویدي دانشگاه بیرجند  تابستان  آهن سوركآهن در معدن سنگبررسی فرآیند پرعیارسازي سنگ 6

هاي متاکائولن، سیلیس آبی توسط جاذبهاي جذب سیانید از محلول 7

 متخلخل و برگه میوه کاج

 کامران چگنی دانشگاه بیرجند 97-96  

 سروش نامداري دانشگاه بیرجند 96-97   هاي فلوتاسیون منیزیتمطالعه و بررسی روش 8
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 داوري مقاالت در مجالت زیر:( 11 

 
 Microporous & Mesoporous Materials 

 Chemical Engineering Communications 

 Desalination and Water Treatment 

 Environmental Science and Pollution Research 

 Environmental Technology 

 Journal of Hazardous Materials 

 Hydrometallurgy 

 International Journal of Mining and Geo-Engineering 

 Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 

 Surface and interface 

 Waste Management 
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  کسب شدهافتخارات ( 12

 در بنیاد ملی نخبگانعضویت  -

 93-94کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی  -

  96-97در سال تحصیلی  کسب عنوان استاد نمونه پژوهشی دانشگاه بیرجند -

 99-1400کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی  -

 کسب شرایط دانشجوي ممتازبواسطه  1388در سال  دوره دکتراي دانشگاه صنعتی امیرکبیر ورود بدون آزمون به -

 تكنیک تهران(دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی کسب رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد -

 دانشگاه بیرجند کسب رتبه دوم در دوره کارشناسی -

 کسب رتبه اول و یا دوم در سال هاي مختلف تحصیل از دبستان تا پیش دانشگاهی -

 وقت لوح تقدیر از استاندار دریافتو  1384سال  در در نخستین جشنواره جوان خراسان جنوبیکسب عنوان جوان برتر  -

 1384هاي علمی دانشكده فنی دانشگاه بیرجند در سال کسب عنوان دانشجوي نمونه از طرف انجمن -
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 پژوهشی و صنعتی علمی، فنی، اجرائی،  هايفعالیتسایر ( 13

 

  گذراندن دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی در دانشگاهL’Aquila ایتالیا 

  99رداد پردیس مهندسی دانشگاه بیرجند از خمسئول هسته کارآفرینی 

 شناسی و اکتشاف معدنی کشور همکاری با حوزه مدیریت سازمان زمین 

  کار در پروژه تحقیقاتیEU project HydroWEEE demo  ماه تحت نظارت پرفسور  6در کشور ایتالیا به مدتFrancesco Veglio  

 رانیکو یکانسنگ طالدار محدوده طال یفرآور تیقابل یبررس"با عنوان  مجری پروژه صنعتی"   

  پرعیارسازی کانسنگ پالسری مونازیت مروست"با عنوان مجری پروژه صنعتی"   

  فلوتاسیون روش به بردسکن قرسولفید طالدار دامنبررسی قابلیت پیش تغلیظ کانسنگ  "با عنوان مجری پروژه صنعتی"   

 همکاری با شرکت مهندسین مشاور آسه صنعت 

  دبیر تدارکات و هماهنگی هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران 

  دعوت از آقای پرفسورFrancesco Veglio  استاد دانشگاهLAquila  برای حضور در دانشگاه بیرجند و ارائه سخنرانی علمی 

 بررسی عوامل فولینگ، ارزیابی راهکارها و طراحی شرایط عملیاتی کاهش پروژه صنعتی  آوری اطالعات و انجام آزمایشاتجمع

  سازی فرآیند فلوتاسیون خط سولفوره مجتمع طالی موتهو بهینه CILآن در فرآیند 

  االنبیا )ص(کارفرما: قرارگاه خاتم "های توسعه یافته ذوب کنسانتره سولفوره مسبررسی روش " پروژه تحقیقاتیانجام 


