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سوابق تحصیلی و پژوهشی
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گرایش  :استخراج

رشته تحصیلی  :مهندسی معدن
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دانشگاه  :لرستان
مقطع تحصیلی  :کارشناسی ارشد
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گرایش  :استخراج

رشته تحصیلی  :مهندسی معدن
دانشکده  :فنی و مهندسی

دانشگاه  :صنعتی همدان
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عضویت در کمیته دانشجویی خانه معدن لرستان
عضویت در نظام مهندسی معدن کرمانشاه
پروژهها :
پروژه کارشناسی تحت عنوان " بررسی سیستم حفاری تونل مترو کرمانشاه "
گذراندن  240ساعت کارآموزی در کارخانه تغلیظ سرب و روی کالسیمین (زنجان)
گذراندن  240ساعت کارآموزی در تونل مترو کرمانشاه (سازمان قطار شهری)
پایاننامه کارشناسی ارشد تحت عنوان " پیشبینی پرتاب سنگ ناشی از انغجار با استفاده از روش ترکیبی برنامه-
ریزی بیان ژن و الگوریتم فاخته "

مقالههای منتشر شده :
" پیشبینی پرتاب سنگ ناشی از انفجار با استفاده از برنامهریزی بیان ژن " ،دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،
متالورژی و معدن ایران 26،دی ماه - 1397دانشگاه شهید چمران اهواز
" پیشبینی قیمت طال با استفاده از سریهای زمانی و شبکه عصبی مصنوعی" پنجمین کنگره بینالمللی معدن و
صنایع معدنی و هفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران ،آبان  - 1397تهران  -محل دائمی نمایشگاه های بین
المللی تهران
مقالههای تحت داوری:
"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).
مهارتهای کامپیوتری  :توانایی کار با نرم افزارهای؛
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Abaqus
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انفجار توسط نرم افزارهای  Datamineو NPVScheduler
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