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  :مشخصات تحصیلی
 دانشگاه یزدمواد معدنی کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج  .1
 کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش فراوري مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس .2
 دکتري مهندسی فراوري مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس .3

  :آموزشیهاي  فعالیت
  :تدریس دروس اصلی و تخصصی رشته مهندسی معدن

  هاي فراوري مواد معدنی اصول طراحی کارخانه .1
  مکانیک سیاالت .2
  ترمودینامیک .3
  احتماالت مهندسیآمار و  .4
  محاسبات عددي .5
  هاي تجزیه مواد معدنی و آزمایشگاه روش .6

  :هاي پژوهشی فعالیت
 هاي سولفیدي مس از طریق کنترل پتانسیل با استفاده از واکنشگرهاي گوگرددار انجام طرح پژوهشی فلوتاسیون با کنترل پتانسیل کانی .1

 )1392- 1389سال (مجتمع مس سرچشمه کرمان 
 فنی کنترلبرداري وزارت صنعت و معدن و تجارت با عنوان معیارهاي  همکاري در طرح تحقیقاتی تعریف شده توسط دفتر نظارت و بهره .2

 )1391( بار ورودي، مواد در حال کانه آرایی و محصوالت تولیدي در واحدهاي کانه آرایی کیفیت در
تعیین جایگزین مناسب براي سولفید سدیم جهت مصرف در کارخانه  صنعتی تعریف شده توسط مجتمع مس سرچشمه با عنوان انجام طرح .3

 )1387سال ( پرعیارکنی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه کرمان
سال ( کارخانه مولیبدن تاثیر دما بر میزان مصرف سولفید سدیم در حقیقاتی تعریف شده توسط مجتمع مس سرچشمه با عنوانت طرحانجام  .4

1388( 
تولید  طرح صنعتی سنجی امکانمطالعات  هاي صنعتی وزارت صنایع و معادن با عنوان شهرك سازمان طرح تعریف شده توسط مجري .5

 )1386سال (هاي دوجداره  شیشه

  :مقاالت
  معدن مجله مهندسی: مطالعه رفتار شناورسازي کالکوپیریت در حضور سولفیدسدیم با کنترل پتانسیل .1
  مجله علوم و مهندسی جداسازي: احیا پالپـ  اکسیداسیون جداسازي کالکوسیت از پیریت به روش شناورسازي با کنترل پتانسیل .2
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3. Dual effects of sodium sulphide on the flotation behavior of chalcopyrite, I: Effect of pulp Potential 
International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials  

  مجله مهندسی معدن: جدایش مولیبدن از کنسانتره سولفیدهاي مس با تیوگلیکولیک اسید .4

٥. The Possibility of Using Thioglycolic acid instead of sodium sulfide in the Molybdenum Enrichment Plant of 
Sarcheshmeh Copper Complex: ICHEC ٢٠٠٩ 

  

  :تاکنون تیمطالعا هاي زمینه
  )پرعیارسازي مولیبدن و بازداشت سولفیدهاي مس و آهن( هاي سولفیدي مس و آهن مولیبدنیت و کانی فلوتاسیون .1
شیمی  تئوریک و عملی مربوط به مباحث( گرهاي گوگرددار هاي سولفیدي مس با استفاده از واکنش با کنترل پتانسیل کانی فلوتاسیون .2

با کنترل پتانسیل پالپ با  هاي سولفیدي بدون کلکتور کانی فلوتاسیون و هاي سولفیدي الکتروشیمیایی سطوح کانی سطح و مطالعات
  )گرهاي گوگرددار استفاده از واکنش
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