
نیازهای فناورانه معدن و صنایع
ھوشمندسازیمعدنی در حوزه 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران



ظهور تحول دیجیتال به عنوان محرک تغییرات گسترده در دنیای

اطراف ما

دررازیستمحیطودولتجوامع،کارکنان،باآنهاتعاملوهاشرکتماهیتکهبودخواهدنیروییشدندیجیتالیمعدنی،صنایعومعدنبخشدر

وفرآوریاستخراج،معدنی،موادگذاریارزشواکتشافازمعدنکاریهایبخشهمهشاملتغییراتایندهد.میتغییرارزشزنجیرهازمرحلههر

تولید فلزات، صنایع پایین دستی و فروش می باشد.

دیجیتالی شدن خطوط سنتی صنعت را محو می کند و مدل های تجاری گذشته را به چالش می کشد.

ارائهراکارکنانتوانمندیافزایشوتصمیم گیریبهبودبا،سودآورتروترچابککسب وکاریکنویدپذیرفته اند،رادیجیتالی سازیکهشرکت هاییبرای

نجات-بخشدبهبودرازیست محیطیاثراتوایمنیسالمت،می تواندشود،اجراوطراحیبه درستیدیجیتالی سازیکهزمانیآن،ازمهم ترمی دهد.

جان انسان ها، کاهش صدمات، کاهش ضایعات، و افزایش شفافیت و پایداری.







اصطالحات و شاخص ھای مرتبط با ھوشمندسازی معادن
 

ھوشمند،معدنکاریزمینھدردنیابزرگمشاورشرکتمستنداتبررسی

زیاد،حجمباداده ھااتوماسیون،قبیلازمفھومچنداھمیتدھندهنشان

مصنوعیھوشبعدی،سھپرینتر,برخطداده ھایرباتیک،اشیا،اینترنت

و یادگیری ماشین در این زمینھ بوده است.





روند  رشد فناوری های دیجیتال در دهه های گذشته

 به بعد هوش مصنوعی ،  اینترنت اشیا و ماشین های هوشمند و فضای ابری رشد2000ازسال 

فزاینده و فراگیری بسیاری داشته اند



هوشمندسازی در معادن ایران
لحاظبهمعموالمعدنیصنایعومعدنبخش �

کشوردردیگرهایحوزهازترعقبتکنولوژی

استنیازدلیلهمینبهاست.کردهحرکت

بتواندتاپذیرد،صورتحوزهایندرجهشی

گامترینمهمواولیننماید.کمتررافاصلهاین

فعلیوضعیتشناختمعادن،هوشمندسازیدر

تهیهوموجودهایزیرساختوشرایطدرکو

فازهایدرمعادنهوشمندسازیبرایراهنقشه

میانمدت،کوتاهاجراییهایزمانومختلف

مدت و درازمدت است.



هوشمندسازی در معادن ایران

سریعنرخهمچنینوفلزیصنایعومعادندرهوشمندسازیمزایایوکاربردهابهتوجهبا �

حوزهایندرفعالداخلیهایشرکتتااستنیازگوناگون،صنایعدرآنرویکردهایرشد

شروعزمینهایندرراخودنیازسنجیوتحقیقاتیفازخارجی، هایشرکتهمانندها

میزانافزایشوهزینهکاهشموجبمسئلهاینکنند.سازیپیادهنهایتدروکرده

سوددهی و ارزش افزوده برای شرکت های فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی می شود.



هوشمندسازی در معادن ایران

در این راستا ایمیدرو یک پروژه پژوهشی با عنوان�

پروژهاینهایفعالیترئوسکهنمودهتعریفایران"معادنهوشمندسازیحوزهدرپژوهشو"مطالعه

به شرح ذیل است:

تحولآفرین، مرورارزشهایزنجیرهبررسیسیاستی، اسنادمحتوایتحلیلمرورشناخت: فاز.1

دیجیتال

. مطالعه و بررسی تجربیات خارجی در حوزه هوشمندسازی معادن2



هوشمندسازی در معادن ایران

. شناسایی ظرفیتهای طرفین عرضه و تقاضا در هوشمندسازی معادن (طراحی و راه اندازی سامانه ارزیابی)3

. ارائه مدل جامع هوشمندسازی معادن ایران(مشتمل بر اکتشاف، بهره برداری، کانه آرایی و فروش محصول)4

. ارائه راهبردهای اصلی و زمانبندی در قالب نقشه راه جهت هوشمندسازی معادن ایران5

. تهیه گزارش مدون و کتابچه راهنما جهت هوشمندسازی و ارائه گزارش نهایی6









تقاضاهای نهایی شده در کارگروه هوشمندسازی

ایجاد سامانه جامع پایش و مدیریت هوشمند آالیندهای محیط زیست�

پھپادمدیریت هوشمند احجام استخراجی و دپوهای معدنی با استفاده از �

ایجاد اتوماسیون و هوشمندسازی واحدهای فرآوری�

سامانه هوشمند تعیین نقاط حفاری با استفاده از کلیه الیه های اکتشافی برای مواد معدنی منتخب�



با تشکر از توجه شما
عزیزان


