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بهینه سازي پارامترهاي موثر بر پرتاب سنگ ناشی از انفجارات معدن فسفات اسفوردي با استفاده از  "ایمان عنایت الهی  عباس آقاجانی بزازي، -10
 .1388ن ماه سومین کنفرانس مهندسی معدن، دانشگاه یزد، بهم "روش طراحی آزمایش

11- Bahaaddini, M., Jalali Far, H., Aghajani, A. The optimum rock bolt support system selection by using AHP method, third 
mining engineering confereance, yazd university, january 2010. 
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 1388شده در هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، شده و ارایهداور مقاالت چاپ. 

 1390شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، شده و ارایهداور مقاالت چاپ. 

  

  کارگاههاي آموزشیتدریس 
o  1390برگزاري کارگاه آموزشی روش تحقیق، دانشگاه آزاد سوادکوه، زمستان 

o  1390واحد سوادکوه، زمستان برگزاري کارگاه آموزشی مقاله نویسی فارسی، دانشگاه ازاد اسالمی 

o  1391برگزاري کارگاه آموزشی جستجوي اینترنتی مقاالت علمی، دانشگاه ازاد اسالمی واحد سوادکوه، بهار 

o  1391برگزاري کارگاه آموزشی انفجار مقدماتی، مجتمع معدنی مس سونگون، تابستان 

o  نانل برگزاري کارگاه آموزشیNONEL1391تان ، مجتمع معدنی مس سونگون، تابس 

  

  گواهینامه دوره آموزشی و فرهنگی
o  دانشگاه ازاد اسالمی واحد سوادکوه1392ساعت، پاییز  8نقش اساتید در فرماندهی جنگ نرم، مدت ، 

o  دانشگاه ازاد اسالمی واحد سوادکوه1392ساعت، پاییز  8مشاوره از دیدگاه اسالم و روانشناسی، مدت ، 

  هاتخصص
o و آتشباريسازي الگوهاي حفاري بهینه 

o  تحقیق در عملیاتنوین هاي سازي ریاضی در مهندسی معدن با استفاده از روشسازي و مدلبهینه 

o مطالعه و بررسی تاثیرات زیست محیطی معدنکاري سطحی و زیرزمینی 

 ايهاي رایانهمهارت
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o نویسیهاي برنامهمهارت: )Visual basic, Qbasic( 

o افزاريهاي نرمسایر برنامه: )MATLAB (Optimization Toolbox), Expert Choice, AUTO CAD, Adobe Photoshop, Microsoft Office( 


