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عنوان فرعی
پیچدک

آزمایشگاه شبیه سازی و پردازش داده دانشگاه تهران



                               

1

مسئله

پله معدنکاری

نوار نقاله

مدل ساخته شده

وکاناداکشورهایدرمعدنیهایپروژهازدرصد73✓
ذخیره،سازیمدلدرموجودمشکالتدلیلبهآمریکا

-سرمایهدردالرمیلیون1106دادندستازبهمنجر

.اندشدهگذاری

انجامباکهدادندنشان(2013)بندورفوبوکستون✓
5تامعدنیکدررفتههدرهایهزینهتطابقعملیات
.یابدمیکاهشسالیکطیدردالرمیلیون

یمدل زمین شناسی و ذخایر معدن: ریسک در معدنکاریعامل اصلی فازهای پایین دستی ➢



                               

1

راه کار

ی رها اگر مدل نتواند مشاهدات موجود یا جدید را پیش بینی کند، پاالیش شده و یا حت
.خواهد شد

سوال این است که چطور باید این اشتباهات را از بین برد؟
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محصول



                               

1

امکانات
پایین جهت نشان دادن کارایی باالی نرم افزاردرآمد های معدنی و پارک علم و فناوری با همکاری با شرکت✓

1398سال 

ردگوگفضاییمدلبروزرسانی
ردباسیرجانگلگهریکمعدن

-زمینقطعیتعدمگرفتننظر

شناسی

1399سال 

رمنارائهپذیریامکانبررسی
تدقافزایشجهتتطابقافزار
فرایندحیندرکانسارمدل

معدنیمواداستخراج

سال2مدت زمان قرار داد  ماه9مدت زمان قرار داد 
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مطالعات بازار



                               

1

مطالعات بازار

ایران

سازیدرصد قابل پیادهتعدادمرحله

درصد341770پروانه اکتشاف

درصد741560برداریپروانه بهره

بازار

دانشگاهصنعت
سال سوم بعد از تولیدتسال دوم بعد از تولید  و پس از معرفی محصول به صنعبازار داخلی

سال سوم بعد از تولید محصولبازار خارجی
ول سال پنجم بعد از تولید  و پس از معرفی محص
به در جوامع علمی خارجی و چاپ مقاالت



                               

1

درآمدی خدماتیمدل 

ردافزار،نرمسازندهاعضایتوسطشدهانجامعملیکارهایوتخصصارائهبا،کشورازخارجوداخلیمعادناساسینیازهایکردنطرفبر
صنعتیدادهایقرارچارچوپ

سالدرآمد های خارجیتعداد پروژههای داخلیتعداد پروژهپیشنهادات ارائه شدهتعداد سال

120408000000000

2306015000000000

35015867000000000



                               

1

مدل درآمدی فریمیوم

.کنندتپرداخپولغیره،وبیشتراقداماتواضافیدرخواست  هایبرایبایدکاربرانواسترایگانمی  دهدارائهشرکتکهپایه ایخدمات✓

امکان استفاده رایگان از نرم افزار مذکور برای مدت زمانی کوتاه➢

.شدخواهدآنخریدبرایکاربرترغیبسببوشده،محصولهایبرتریوهاویژگیوآسانکاریفضایباکاربرآشناییسبب➢



                               

1

تحلیل رقبا
بروز رسانی مدلساخت مدل بلوکیشناسیعدم قطعیت توام زمینتهمدل سازی زمین آماری پیشرفسازی زمین آماری سنتیمدلنام نرم افزار

-دستی--*دیتاماین

دستیاتوماتیک--*لیپفراگ

-دستی--*سورپک

---**اسجیمز

---**وینجسلیب

*اتوماتیک***نرم افزار پیشنهادی



                               

1

تیم بنیانگذاران

دکتر سجاد طالش حسینی

دکتری مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه تهراندانشجوی 

خارجیهای داخلی و مقاله در ژورنال18تعداد 

مولف یک کتاب مرتبط با موضوع کاری

تسلط کامل بر برنامه نویسی در فضای متلب و پایتون

صنعتی داخلیهای سابقه انجام پروژه

دکتر امید اصغری

دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهراندانشیار 

های داخلی و خارجیمقاله در ژورنال97تعداد 

کتاب مرتبط با موضوع کاریدو مولف 

های صنعتی داخلی و خارجیسابقه انجام پروژه

پرفسور یورگ بندورف

صنعتی فرایبرگ آلماندانشگاه 

های بین المللی معتبرمقاله در ژورنال80تعداد 

مولف سه کتاب مرتبط با موضوع کاری

های صنعتی در کشورهای مختلفسابقه انجام پروژه

پرفسور خاویر امری

شیلیدانشگاه 

معتبرهای بین المللی مقاله در ژورنال150تعداد 

مولف دو کتاب مرتبط با موضوع کاری

تسلط کامل برنامه نویسی در فضای متلب

های صنعتی در کشورهای مختلفسابقه انجام پروژه
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مدل کسب و کار



                               

1

سرمایه گذارینکات برجسته برای 

جدیدالگوریتم هایازاستفادهباآماریزمینمطالعاتمنظوربهتخصصیافزارنرمساخت–الف

معدنکاریفرآیندحیندرآماریزمینمدل هایرسانیبروزامکان–ب

 هایریزیبرنامهدرلحظه ایتغییراتایجادامکانودینامیکیمدل هایبهآماریزمیناستاتیکیمدل هایتبدیل–ج

استخراج


