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محمدعلی فرجودی آهنگری ،احمد اديب ،عباس آقاجانی بزازي ،امیرحسین بانگیان ،مريم شاپوری "کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاره ( )AHP-TOPSISدر
انتخاب و اولويت بندی گونه های گیاهی مناسب جهت بازسازی معدن مس سونگون"  ،کنفرانس ملی علوم معدنی  ،سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران۰۲3۲ ،
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حسین بیباک ،فرشاد رشیدینژاد  ،عباس آقاجانی بزازي" انتخاب روش استخراج مناسب با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره" ،نهمین کنفرانس دانشجويی
مهندسی معدن ايران ،بیرجند ،دانشگاه بیرجند.۰۲3۳ ،
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محمد علی فرجودی آهنگری ،احمد اديب ،عباس آقاجانی بزازي "انتخاب و اولويت بندی گونه های گیاهی مناسب جهت بازسازی معدن مس سونگون با استفاده از
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مرتضی دلشاد سیس ،عباس آقاجانی بزازي ،احمد مهرابی "بهینه سازی برنامه ريزی تولید بلندمدت بر اساس عدم قطعیت عیار حد در معادن سنگ آهن روباز" ،سومین
کنفرانس معادن روباز ايران ،کرمان ،بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان.۰۲31 ،
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محمد رضائی ،مرتضی اصانلو ،عباس آقاجانی بزازي" بهینه سازی تعداد پوش بک های معادن روباز با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره" ،کنگره بین المللی معدن،
تهران ،خانه معدن ايران.۰۲۷3 ،
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احمد مهرابی ،عباس آقاجانی بزازي ،مرتضی دلشاد سیس "پیش بینی خردايش ناشی از انفجار در استخراج معادن روباز با استفاده از برنامه ريزی ژنتیک" ،سومین
کنفرانس معادن روباز ايران ،کرمان ،بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان.۰۲31 ،
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بیژن افراسیابیان ،عباس آقاجانی بزازي ،نويد حسینی علائی "پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفار  TBMبا شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل اماری رگرسیون خطی چند
متغیره" ،پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ايران ،تهران ،انجمن مکانیک سنگ ايران ،دانشگاه تربیت مدرس.۰۲3۲،
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محمدرضا مفیدی ،عباس آقاجانی بزازي " مدلسازی بلوکی کانسار مس لار جهت بهره برداری بهینه در شرايط عدم قطعیت قیمت" ،سومین کنفرانس معادن روباز ايران،
کرمان ،بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان.۰۲31،

 مقالات فرهنگی


مريم شاپوری ،عباس آقاجانی بزازي ،عباس طالبی " ،نقش کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه ،همايش منطقه ای راهکارهای تعالی و
اثربخشی فرهنگی در دانشگاه ها ،واحد سوادکوه۰۲3۱ ،



مريم شاپوری ,عباس آقاجانی بزازي ،اکبر فلاح " بررسی تاثیر تعالی فرهنگی نماز بر جوانان" همايش منطقه ای نماز ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس.۰۲3۲ ،



مريم شاپوری ،عباس آقاجانی بزازي ،اکبر فلاح " آسیب شناسی برنامه های شبکه ماهواره ای در ناهنجاری رفتاری جوانان" ،دومین کنگره بین الملی علوم رفتاری ،دانشگاه
شهید بهشتی۰۲31 ،

 طرحها و پروژههای پژوهشی
o

آقاجانی بزازي ،عباس؛ مطالعه پارامترهای موثر در جذب زيستی يون مس توسط جلبک های قهوه ای  Sargassumو  ،Padinaطرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سوادکوه۰۲۷3 ،

o

آقاجانی بزازي ،عباس؛ پیشبینی عقبزدگی ناشی از انفجار در معادن روباز با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی فازی -عصبی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه۰۲3۰ ،

داوري
 مجلات بین المللی ISI
 European Journal of Operational Research, ISSN 0377-22, Imprint: ELSEVIER, Impact Factor:2.277
 Environmental Monitoring and Assessment, ISSN 0167-6369, Imprint: SPRINGER, Impact Factor: 1.40
 Asia-pacific journal of operation research, ISSN 0217-5959, Imprint: World scientific, Impact factor: 0.303
 Environmental Earth Sciences, ISSN 0167-6369, Imprint: SPRINGER, Impact Factor: 1.445
 Waste Management, ISSN 0956-053X, Imprint: ELSEVIER, Impact Factor: 3.220

 مجلات داخلی
o

مجله علمی و پژوهشی مدلسازی در مهندسی ،دانشگاه سمنان

o

مجله علمی و پژوهشی علوم زمین ) ،(IJESدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

o

مجله علمی و پژوهشی زمین شناسی محیط زیست ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسلامشهر

o

مجله علمی و ترویجی محاسبات نرم ،دانشگاه کاشان

 کنفرانسهای داخلی



داور مقالات چاپشده و ارایهشده در دومین همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه  ،زمستان . 1385
داور مقالات چاپشده و ارایهشده در سومین همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه  ،پاییز . 1386




داور مقالات چاپشده و ارایهشده در هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز.1388 ،



داور مقالات چاپشده و ارایهشده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ،دانشگاه تهران ،تهران.1391 ،

داور مقالات چاپشده و ارایهشده در ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران.1387 ،

تدریس کارگاههاي آموزشی
o

برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق ،دانشگاه آزاد سوادکوه ،زمستان 7711

o

برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی فارسی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه ،زمستان 7711

o

برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی اینترنتی مقالات علمی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه ،بهار 7717

o

برگزاری کارگاه آموزشی انفجار مقدماتی ،مجتمع معدنی مس سونگون ،تابستان 7717

o

برگزاری کارگاه آموزشی نانل  ،NONELمجتمع معدنی مس سونگون ،تابستان 7717

ثبت اختراع
o

عبدالهادی نظری ،محمد مهدی سالاری راد ،عباس آقاجانی بزازي ،ارائه فرآيندی جهت رتبه بندی و امکان انتخاب مکانهای دفن بهداشتی
پسماندهای شهری به شماره  ۸۷۰۳۷در تاريخ ۰۲3۰/۰۱/۰۳

گواهینامه دوره آموزشی و فرهنگی
o

نقش اساتید در فرماندهی جنگ نرم ،مدت  3ساعت ،پاییز  ،7711دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه

o

مشاوره از دیدگاه اسلام و روانشناسی ،مدت  3ساعت ،پاییز  ،7711دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه

o

ویژگیهای یک استاد در دانشگاه ازاد اسلامی ،مدت  3ساعت،پاییز  ،7711دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

o

روابط ایران و آمریکا ،راهبردها و چالشها ،مدت 3ساعت ،پاییز  ،7711دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

تخصصها
o

بهینهسازی الگوهای حفاری و آتشباری

o

بهینهسازی و مدلسازی ریاضی در مهندسی معدن با استفاده از روشهای نوین تحقیق در عملیات

o

مطالعه و بررسی تاثیرات زیست محیطی معدنکاری سطحی و زیرزمینی

مهارتهاي رایانهاي
o

نرمافزارهای تخصصی مهندسی معدن)Data Mine, NPV Scheduler, Gold Size, FLAC, Phase2, Roclab, Dips( :

o

مهارتهای برنامهنویسی)Visual basic, Qbasic( :

o

سایر برنامههای نرمافزاری)MATLAB (Optimization Toolbox), Expert Choice, AUTO CAD, Adobe Photoshop, Microsoft Office( :

