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 :0768-0768قائم مقام ریاست مركز تحقیقات فرآوري مواد معدنی ایران
 -0766تاكنون :مدیر گروه فرآوري مواد معدنی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
 :0768-0766عضو هیات مدیره انجمن مهندسی معدن ایران
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 -0746تاكنون :استادیار گروه فرآوري مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 :0746-0748كارشناس ارشد شبیه سازي و بهینه سازي مدارهاي فرآوري مواد معدنی ،موسسه تحقیقاتی
 ،LOOPكبک ،كانادا
 :0746-0740مدیر گروه فرآوري مواد معدنی پایگاه داده هاي علوم زمین ،تهران
 :0740-0736كارشناس ارشد فرآوري ،شركت طالي زرمهر ،مشهد
 :0736-0736كارشناس كنترل كیفی ،كارخانه پارس سرام ،قرچک ،ورامین

كتابها:

 مدیریت خطا و ریسک در اكتشاف ،حسنی پاک ،ع.ا ،.خالصی ،م .ر ،0746 ،.انتشارات دانشگاه تهران
 مجموعه مقاالت پنجمین كنفرانس مهندسی معدن ایران ،تدوین :شفایی تنکابنی ،ض ،.خالصی ،م .ر،0767 ،.
انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن ایران
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اسمعیلی ,ن ،.خالصی ,م .ر ،.پناهی ,ا ،.خدادادي دربان ،ا ، .بهینه سازي عوامل موثر بر فیلترشوندگی نمونه تركیبی
باطله كارخانههاي فرآوري گلگهر با استفاده از دستگاه فیلترپرس  ، ،نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن
0768،
خوشفرمان برجی ،م ,.صیادي ,ا.ر ،.خالصی ،م .ر ، .ارائه مدلی جدید جهت تخمین هزینه هاي سنگ شکن هاي
فکی با بازوي مضاعف ، ،روش هاي تحلیلی و عددي در مهندسی معدن ،0766 ،ص 36-66
كیانی نیا ،ي ،.خالصی ،م.ر ،.خدادادي ،ا ،.فروتن ،ع ،.ساخت شبیه ساز دینامیکی مدار خردایش در محیط
 ،SIMULINKنشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن ،0760 ،دوره  ،3شماره  ،03ص 86-80
مجدي ،م ،.خالصی ،م.ر ،.كلینی ،م.ج ،.ناصري ،ص ،.ساخت شبیهساز مدار خردایش و واسنجی آن با دادههاي
سازگار شدهي كارخانهي نیمهصنعتی طالي زرشوران ،پذیرفته شده در نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن
كلینی ،م.ج ،.رادمهر ،و ،.خالصی ،م.ر ،.توكلی ،م.ر ،.بررسی قابلیت فروشویی مخزنی و ستونی كانه مس اكسیدي با
واكنشگرهاي آمونیاكی ،نشریه علمی-پژوهشی علوم و مهندسی جداسازي ،0766 ،دوره  ،8ص 60-86
قبادي ،ش ،.عبدالهی ،م ،.خالصی ،م.ر ،.ارائه روشی نو جهت تعیین دنبالهروي در فلوتاسیون بدون كلکتور
كانیهاي سولفیدي ،نشریه علمی-پژوهشی علوم و مهندسی جداسازي ،0766 ،دوره  ،8شماره دوم ،ص 64-03
شاهچراغی ،ه ،.عبدالهی ،م ،.خالصی ،م.ر ،.بررسی تأثیر پارامترهاي عملیاتی بر سینتیک فلوتاسیون مس در مرحله
رافر ،نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن ،0766 ،دوره  ،4شماره  ،60ص 06-0

ثبت اختراع:

 دستگاه اندازه گیري میزان بارگیري حباب با قابلیت تولید حبابهاي یکنواخت ،خالصی ،م .ر ،.عبدالهی ،م ،.همتی
چگنی ،م ،0767 ،.سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران ،كد 8000767066

زمینه های تحقیقاتی:





مدلسازي ،شبیه سازي ،بهینه سازي وكنترل فرآیند هاي كانه آرایی و متالورژي استخراجی
كاربرد آمار و احتماالت ،محاسبات عددي و روشهاي هوشمند در مهندسی معدن و مواد
خردایش و آزادسازي كانی ها
فرآوري طال (شامل خردایش كانسنگ و آزادسازي سطوح ،لیچینگ و بازیابی طال)

دروس تدریس شده:






كنترل و مدلسازي پیشرفته در سیستمهاي فرآوري مواد معدنی (مباحث ویژه) ،دكترا ،دانشگاه تربیت مدرس
كنترل و مدلسازي سیستمهاي فرآوري مواد معدنی ،كارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس
طراحی و تحلیل آزمایشها ،كارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس
اصول شبیه سازي فرآیندهاي متالورژي ،كارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران
كاربرد روشهاي هوشمند در مهندسی معدن (مباحث ویژه) ،كارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس
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