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 (ادامه دارد) قبول بلقا عیار و راندمان با زاغ تنگ معدن آهن سنگ فرآوري پذیريامکان آزمایشگاهی مطالعاتمجري طرح تحقیقاتی  . 1
گیري و پایش برداري وزارت صنعت و معدن و تجارت با عنوان راهنماي اندازهمجري طرح تحقیقاتی تعریف شده توسط دفتر نظارت و بهره . 2

 )1395آرایی (هاي کانهکنترل کیفیت در کارخانهمعیارهاي فنی 
 اي گوگرددارهاي سولفیدي مس از طریق کنترل پتانسیل با استفاده از واکنشگرهانجام طرح پژوهشی فلوتاسیون با کنترل پتانسیل کانی . 3

 )1392مجتمع مس سرچشمه کرمان (سال 
 ی کنترلفنبرداري وزارت صنعت و معدن و تجارت با عنوان معیارهاي همکاري در طرح تحقیقاتی تعریف شده توسط دفتر نظارت و بهره . 4

 )1391( بار ورودي، مواد در حال کانه آرایی و محصوالت تولیدي در واحدهاي کانه آرایی کیفیت در
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انه در کارخ تعیین جایگزین مناسب براي سولفید سدیم جهت مصرف عنوانصنعتی تعریف شده توسط مجتمع مس سرچشمه با  انجام طرح . 5
 )1387(سال  پرعیارکنی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه کرمان

سال ( بدنانه مولیکارخ تاثیر دما بر میزان مصرف سولفید سدیم در حقیقاتی تعریف شده توسط مجتمع مس سرچشمه با عنوانت طرحانجام  . 6
1388( 

ید تول طرح صنعتی سنجیامکانمطالعات  دن با عنوانهاي صنعتی وزارت صنایع و معاشهرك سازمان شده توسططرح تعریف  مجري . 7
 )1386(سال هاي دوجداره شیشه

  کتب:

  1396هران، هاشمی، هیدرومتالورژي جدایش عناصر نادر خاکی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه کاشان و سخنوران ت، رامین بنیبیژن طاهري . 1

  :مجله مقاالت

1. Bijan Taheri, Majid Lotfalian; Effect of Ultrasonic Pre-treatment and Aeration on Flotation Separation of 
Chalcopyrite from Pyrite, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, (in Press) 

2. Bijan Taheri, Mahmoud Abdollahy, Sied Ziaedin Shafaei Tonkaboni, Soheyla Javadian, and 
Mohammadreza Yarahmadi, Dual Effects of Sodium Sulphide on the Flotation Behavior of Chalcopyrite, I: 
Effect of Pulp Potential, International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, Volume 21, Number 
5, May 2014, Page 415. 

، مجله پالپ الکتروشیمیایی شرایط کنترل با گهرگل آهنسنگ از سولفورزدایی ؛زادهاکبر عبدالهعلی ،طاهري بیژن حسین فرجی، . 3
 15-1، صفحات 1396، 36، شماره 4مهندسی معدن، دوره 

 حضور در کالکوپیریت شناورسازي رفتار مطالعه فرزانه؛ جوادیان سهیال تنکابنی، شفایی سیدضیاءالدین عبدالهی، محمود ،طاهري بیژن . 4
 . 15 تا1 صفحات ،1394 سال ،24 شماره نهم، دوره معدن، مهندسی مجله پتانسیل، کنترل با سولفیدسدیم

)Iranian Journal of Mining Engineering (IRJME), Vol. 9, No. 24, 2014, pp. 1-15( 

 با شناورسازي روش به پیریت از کالکوسیت جداسازي فرزانه؛ جوادیان سهیال تنکابنی، شفایی سیدضیاءالدین عبدالهی، محمود ،طاهري بیژن . 5
 . 47 تا 35 صفحات ،1392 سال ،1 شماره پنجم، دوره جداسازي، مهندسی و علوم مجله پالپ، احیاـاکسیداسیون پتانسیل کنترل

)Journal of Separation Science and Engineering, Vol. 5, No. 1, pp. 35-47( 

 تیوگلیکولیک با مس ايسولفیده کنسانتره از مولیبدن جدایش اسالمی، افسر  زیدآبادي، صدیقه خدادادي، احمد  ،طاهري بیژن عبدالهی، محمود . 6
  .40 تا 31 صفحات ،1390 سال ،12 شماره ششم، دوره معدن، مهندسی مجله اسید،

)Iranian Journal of Mining Engineering (IRJME), Vol.6, No. 12, 2011, pp. 31 - 40( 

  مقاالت کنفرانس:

1. Abdollahy, M., Taheri, B., Khodadadi, A., Zeidabadi, S., The Possibility of Using Thioglycolic acid instead 
of sodium sulfide in the Molybdenum Enrichment Plant of Sarcheshmeh Copper Complex, 6th International 
Congress on Chemical Engineering, 2009. 
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 پتانسیل اثر مطالعه یاراحمدي؛ محمدرضا فرزانه، جوادیان سهیال تنکابنی، شفایی سیدضیاءالدین عبدالهی، محمود ،طاهري بیژن . 2
 اسفند 24-22( معدن مهندسی کنفرانس پنجمین هیدروسولفیدسدیم، حضور در کالکوپیریت فلوتاسیون رفتار بر پالپ الکتروشیمیایی

 تهران. –) 1393
 در موجود کلسیم و فسفر از خاکی نادر عناصر انتخابی ، سیدمحمد رضویان، فراز سلطانی، لیچینگبیژن طاهريهاشمی، رامین بنی . 3

اسفندماه  8-6المللی تخصصی علوم زمین، کنگره بینششمین گردهمایی و سومین ونیتراتی، سی محیط در اسفوردي فسفات کنسانتره
 ، تهران.1396

 کنسانتره انتقال با سرچشمه مس مجتمع 2تغلیظ کارخانه متالورژیکی بهبود سنجیامکان مقصودي،بهروز ، بیژن طاهريرضا کهن،  . 4
 مهندسی نفرانسو صنایع معدنی و ششمین کالمللی معدن ، چهارمین کنگره و نمایشگاه بینستونی سلول خوراك به رافر اول واحد پرعیار
 تهران. – 1395ماه آبان ایران ،معدن 

 در مس انحالل بر هاآن در موجود امالح  و آب منابع اثر بررسی علی ریاحی؛ ، مجید لطفعلیان،بیژن طاهري، جهرمی احسان زارعیان . 5
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 تهران. – 1395ماه آبان
چهارمین کنگره و نمایشگاه  ،قلیایی شرایط در کالکوپیریت کلکتور بدون فلوتاسیون الکتروشیمیایی رفتار محمود عبدالهی؛، بیژن طاهري . 6
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 از استفاده با براي حذف پیریت از سنگ آهن الکتروشیمیایی شرایط بهینه بررسی زاده؛اکبر عبدالهعلی ،طاهري بیژن حسین فرجی، . 7

 تهران. –) 1394 آذر 9( المللی سنگ آهن ایرانهمایش بین سومین کلکتورهاي سولفیدریل،
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 تهران. –) 1393 اسفند 4-3( زمین علوم

  

  :هامطالعاتی و پایان نامه هاي زمینه
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