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 :  ی منتشر شدههامقاله

 مواد، مهندسی ملی کنفرانس دومین ،" ژن بیان ریزیبرنامه از استفاده با انفجار از ناشی سنگ پرتاب بینیپیش "

 اهواز چمران شهید دانشگاه- 1397 ماه دی 26ایران، معدن و متالورژی

المللی معدن و پنجمین کنگره بین "مصنوعی عصبی شبکه و زمانی هایسری از استفاده با طال قیمت بینیپیش "

 بین های نمایشگاه دائمی محل  - تهران - 1397صنایع معدنی و هفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، آبان 

 تهران المللی

 های تحت داوری: مقاله

"Prediction and minimization of blast-induced flyrock using gene expression 

programming and cuckoo optimization algorithm", Natural Resources Research 

(NARR).  

"A novel predictive model for estimation of cell voltage in electrochemical recovery 

of copper from brass: application of gene expression programming", Journal of 

Applied Electrochemistry (JACH). 
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  NPVSchedulerو  Datamineانفجار توسط نرم افزارهای 

 

 

 سوابق شغلی

 

 ماه( 10)به مدت  29/12/1397تا  01/03/1397. از تاریخ چقا حسین مسئول فنی معدن مخلوط کوهی 

   ماه( 3)به مدت  30/03/1398تا  01/01/1398. از تاریخ قزلمسئول فنی معدن سنگ الشه 

 ماه( 9)به مدت  29/12/1398تا  01/04/1398. پاسارگاد مسئول فنی معدن سنگ تزئینی 

 تمامی معادن واقع در استان کرمانشاه 

 

 

 


