ردیف

نام

عنوان طرح پیشنهادی

1

رضا پوریزدان پناه

طراحی و پیادهسازی سیستم اطالعاتی یکپارچه عملیات معدنکاری

2

اندیشه علی مرادی

تخمین عیار ماده معدنی با استفاده از داده های ژئوفیزیک اکتشافی و آموزش
ماشین

3

محمود قدیری

سامانه صبا

4

سجاد ادهمی

استفاده از باطله های کارخانه های فرآوری مواد معدنی در تثبیت پسماندهای
حفاری چاه های نفت و گاز به عنوان جایگزین سیمان

5

محمد قاضی

بررسی کارایی گاما آلومینای فعال در حذف آلودگی¬های زیست محیطی،
عمدتا فلزات سنگین کروم و سرب و بررسی عوامل موثر بر آن

6

حامد مالپیری لیواری

استحصال کربنات مس از زهاب اسیدی معدن

7

یعقوب عزیززنجانی

تولید ماده شیمیایی  Potassium n-Octyl Hydroxamateبه عنوان
کلکتور پرعیارسازی کانی های اکسیدی و کانی های ترکیبی (اکسیدی-
سولفیدی) مس با روش فلوتاسیون

8

مهدی استادرحیمی

تعیین بازیابی کف در سلول های فلوتاسیون صنعتی

9

محمد زالی

بازیافت فلز کادمیوم و نیکل با استفاده از تقطیر فلز کادمیوم و تولید ترکیب
نیکل کربونیل از فیلتر کیک های صنعت روی

10

محمدتقی شادلو

تولید هیدروکسید آلومینیوم مناسب برای ساخت کاتالیست آلومینای اکتیو

11

مهدی بروخیان

مدیریت آب کشاورزی  ،تسطیح اراضی و مکانیزاسیون آبیاری و استفاده آب
مازاد حاصل از طرح در صنایع معدنی سنگان خواف

12

محسن افتخاری

محلول اسپری ضد آب و غیر قابل نفوذ

13

امین عباسی نژاد

ماشین خزنده در کنار پل های نقاله معدنی

14

محسن افتخاری

دستگاه اندازه گیری میزان اکسیداسیون

15

ناصر صمدیانی

شیرین سازی و تصفیه آب های شور و پساب های فراشور با استفاده از انرژی
خورشیدی

16

فرزاد صفاری

استفاده از آب شیرین کن های خورشیدی برای تولید آب بهداشتی

17

علی اله وردی

فرآیند تولید کنسانتره سنگ آهن بدون نیاز به آب

18

لیال کریمی

اجرای فرایند سارت( )SARTبا طراحی جدید برای بهینه سازی فرایند
استحصال معادن طال و مس

19

لیال کریمی

طراحی دستگاه سورتینگ اتوماتیک فلوئورسانس اشعه ایکس برای پیش تغلیظ
کانسنگ های فلزات پایه با هدف مدیریت مصرف آب و انرژی در حوزه معدن

ردیف

نام

عنوان طرح پیشنهادی

20

لیال کریمی

معرفی کلکتور جدید برای فراوری خاکهای مس اکسید به روش فلوتاسیون

21

محسن افتخاری

پیاده سازی محصوالت معدنی و مناقصات و مزایدات در بستر بالک چین

22

نسیبه حاجیلری

ربات پالسری

23

سید سعید مهری آدریانی

نانو کربنات کلسیم

24

سید سعید مهری آدریانی

دی کلسیم فسفات( خوراک طیور)

25

محمد جواد نجفی

دانش فنی استحصال طال با استفاده از کاتالیست ها

26

نسیم هاشمی

مدیریت محیط زیستی معادن و صنایع معدنی زغالسنگ با رویکرد اکولوژی
صنعتی

27

مصطفی مهین روستا

تولید گاما-آلومینای گرید کاتالیستی از پسماندها و باطلههای معدنی

28

معصومه مسکین فام

تولید محصول ثانویه از باطله ی سنگ معدن آهن

29

مهری شاه حسینی

حذف مس از کنسانتره مولیبدن مجتمع مس سرچشمه به روش لیچینگ با
فریک کلراید

30

عبدالحسین خانگاه

سنتز نانو کاتالیست هایی از اکسیدهای فلزی سه تاییFe-Ce-LaوCo-Ce-La
و بررسی پارامترهای مختلف موثر روی این کاتالیست ها در واکنش So2با
CH4

31

سعید فاطمی

کنتور هوشمند آب و انرژی با قابلیت تشخیص دقیق مکان نشتی و انشعابات
غیر قانونی با هر سیالی

32

اسماعیل دره زرشکی

تولید نانوامولسیون جدید (کلکتور) جهت شناورسازی زغالسنگ های سخت
شناور (اکسیده) در مقیاس تجاری

33

حسام یزدی کریمی

حذف مس از کنسانتره مولیبدن مجتمع مس سرچشمه به روش پخت با اسید

34

حسین مظاهری

طراحی و ساخت پایلوت پلنت گندله سازی به دو روش مرسوم در کشور:روش
لورگی و روش آلیس چالمرز برای اولین بار در کشور و قرار گرفتن در کنار 4
سازنده دنیا:آتوتک،دانیلی،هچ و کوبه استیل

35

اسماعیل دره زرشکی

ارائه راهکار نوین جهت تولید نانوذرات سولفیدی کبالت ،نیکل ،منگنز و لیتیوم
از ضایعات باتری های لیتیومی

36

علی بهراد وکیل آباد

توسعه فرایند نوین برای تولید نانوذرات سولفیدمس از باطله ها و کانسنگ های
کم عیار مس

37

علی بهراد وکیل آباد

سنتز نانوذرات مگنتیت از کنسانتره و باطله سنگ آهن در مقیاس نیمه صنعتی

38

محمد توکلی حسین آبادی

برنامه استارت آپ صمت

39

حجت احمدی خوانسارکی

تولید کلرید کلسیم با استفاده از سنگ اهک

40

حمیده افخمی اردکانی

طراحی ماژول های کاهنده تبخیر(  Styrocover-Hex80و Styrocover-
) Cyl80در مخازن روباز آبی و سد های باطله

ردیف

نام

عنوان طرح پیشنهادی

41

مهران اسپهبدی

تولید نانوذرات کلوئیدی سلنیوم با استفاده از سلنات سدیم به روش سنتز
شیمی سبز

42

محمد شامی قلندری

طراحی بازی رایانه ایی در حوزه ی معدنکاری

43

محمد شامی قلندری

شناسایی مواد باطله از ماده معدن بعد از انفجار

44

مرتضی صادق نژاد

بازیافت پسمانهای کارخانه زغالشویی البرز مرکزی به روشهای( :استحصال
کربن به عنوان انرژی حرارتی -استفاده از فرآورده های حاصل از احتراق زغال
سنگ -واکنش پذیری سیلیکات قلیایی -استفاده در بتن -کاربردهای
مهندسی -پر کننده  -پرکننده شناور -گازهای حاصله از گوگرد زدایی -فواید
استفاده از فراورده ای حاصل از احتراق زغال سنگ -هزینه و اجرا -خاکستر
بادی-سنگ فرش آسفالت -دوغاب برای زیر اساس سنگ فرش ها -کود
زیستی زغال سنگ -تولید مصالح ساختمانی

45

محمد نعمتی

سنتز نانو ذرات طال به عنوان محصوالت جانبی مجتمع طالی زرشوران

46

مهدی سیف الدینی محمدابادی

حفاظت از هیدروست کن کراشرهای مخروطی

47

علیرضا حسنخویی

دستگاه جدا سازی گلوله های شکسته داخل آسیا و اندازه بندی گلوله های
سالم

48

بهنام خدابنده -ناصر صدقیان

حذف کابلهای دیتا در نواحی صنعتی و غیر صنعتی و جایگزینی آن با سیستم
های بی سیم در حجم گسترده

49

حسین توکل

تولید متیل ایزوبوتیل کاربینول جهت استفاده در فلوتاسیون مواد معدنی

50

محمدرضا بی سخن

بازیافت گچ پسماندصنایع سرامیکو چینی بهداشتی -1بکارگیری درصنعت
سیمان-2تولید گچ میکرونیزه  -3تلید تخته های گچی (کناف)

51

محسن اکبری حقیقی

ساخت سنسور محافظ تایر اسیاب

52

محسن اکبری حقیقی

ساخت جدید قطعات تفلونی در زمینه نوار نقاله -تفلون کاری بین ها و سیل
دیسک های گندله سازی

53

هومن نایبی

طراحی  ،ساخت و نصب سیستم انتقال مواد پودری بوسیله هوای فشرده

54

مسلم اسدی زیدآبادی

ساخت المنت فیلترگازوئیل

55

حسین سیف

طراحی شبکه متمرکز کنترل فشار و حرارت الستیک تراک های معدنی

56

حسین تقدس

سامانۀ جامع ارتقاء برنامهریزی ،بهرهبرداری ،نگهداری و افزایش راندمان
ماشینآالت در استخراج از معادن متوسط و بزرگ

57

حسین مهدیونی

ایران ماگما

58

پویا اسمعیلی

ساخت و راه اندازی اولین سامانه اکتشافاتزمین شناسی – ژئوفیزیکی
(مغناطیس سنجی) هوابرد پهپادی

ردیف

نام

عنوان طرح پیشنهادی

59

محمد قاسمی

افزایش بازیابی سیستمهای لیچینگ و بیولیچینگ مس با استفاده از آالینده
های گازی خروجی از دودکش کارخانه ها

60

محسن اکبری حقیقی

ساخت مهره هیدرولیکی

61

مهران رجبی

کابرد نانو زئولیت در نگه داری میوه و سبزیجات

62

مصطفی محمودیان

هوشمندسازی فرایند بایر با کمک روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور
بهبود فرآیند ،کاهش توقفات و در نهایت افزایش تولید

63

بهناز کرامتی

تولید سیمان نسوز ،سرباره مصنوعی تولید فوالد و الومینای فعال

