
مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

در دنیا چه خبر؟

NICICO
مجتمع مس سرچشمه

ن دسترسی به یک قر: سرچشمه( ربات)هوشمان

اطالعات فرآوری مواد از پایگاه داده همت



1829

1367سالدرگیل کانادا مکشروع به تحصیل در مقطع ارشد و دکتری در دانشگاه 



1367فضای کالس ها در 



1367فضای کتاب خانه ها در 



Intel 8088 @ 4.77 MHz

128–640 KB RAM

10 Mb Hard drive

بایت ظرفیت دیسک سختمگا10بهترین کامپیوتر با 



رو به رو شدن با دنیایی از اطالعات



دنیای بدون اینترنت



اولین قدم ها برای جمع آوری اطالعات 



ن گرفت( کپی)گسترش کار جمع آوری اطالعات با رونوشت 



هارونوشتتهیهشدنترآسانوکپیکارت 



(کپی)حفظ مسائل امنیتی در تهیه  رونوشت 



طی شش سالآوری شده در کاغذی جمع حجم زیاد اطالعات 



تامین هزینه های باالی جمع آوری اطالعات



کپیپیدا کردن محل های ارزان برای تهیه 



(1373)وطنبرگشت به 



و کشتیکانتینراین همه کتاب و 



1373کرمان آبان باهنرورود به دانشگاه شهید 



دسته بندی و صحافی مدارک



دسته بندی و صحافی مدارک



دسته بندی و صحافی مدارک



دسته بندی و صحافی مدارک



تهیه دستگاه کپی برای حفظ اطالعات



شروع طرح تهیه پایگاه اطالعاتی دیجیتالی همت



ی همتپایگاه اطالعاتی دیجیتالاولنسخه



پایگاه اطالعاتی دیجیتالی همتهای بعدی نسخه



Title: AN EDGESTONE CRUSHER FOR ANALYTICAL SAMPLES

Journal/Book/Event: OM-AIME, Read at the Amenia Meeting, October 

1877, PP. 518-520;

Published year: 1877; Author: ROBERT E. RICHARDS

Title: NOTE ON THE MAGNETIC SEPARATION OF IRON-ORE AT THE 

SANEORD ORE-BED

MORIAH, ESSEX COUNTY, N. Y., IN 1852; Journal/Book/Event: OM-AIME, 

Lake Champlain, Plattsburgh, Meeting, June 1892, PP.378-379;

Published year: 1892;Author: WILLIAM P. BLAKE, NEW HAVEN, CONN

سال پیش145از یقاالتم



سال قبل همت 22سالهاینسخه
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1401سرچشمه سال (  ربات)هوشماننمای کلی 



(مانهوش)رباتجستجو در پایگاه اطالعاتی همت از طریق 



سوال

هایلولس"کفشستشوی"بهکهاستایمقالهبهمربوطزیرمشخصاتازکدامیک

.دارداختصاصقدیمتغلیظکارخانهدرفلوتاسیون

1382سال،متالورژیمهندسینانجمنکنگرهششمینکارگر،علی➢

1381سال،متالورژیمهندسینانجمنکنگرهششمینفاضلی،علی➢

1386سال،متالورژیمهندسینانجمنکنگرهپنجمینکارگر،علی➢

1383سال،متالورژیمهندسینانجمنکنگرهپنجمینفاضلی،علی➢



سوال

دارءانحناپالپباالبر"بهکهاستایمقالهبهمربوطزیرمشخصاتازکدامیک

Curved““سرچشمه pulp lifter”دارداختصاص.

جنوبیافریقای،2020سال،معدنیموادفراوریالمللیبینکنگره➢

کانادا،2019سال،خودشکننیمهوشکنخودآسیاهایالمللیبینکنگره➢

روسیه،2018سال،معدنیموادفراوریالمللیبینکنگره➢

کانادا،2016سال،معدنیموادفراوریالمللیبینکنگره➢


