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-معادندرسازيشبیهوسازيمدل-عملیاتدرتحقیق-آمار)استاتیک (زمینژئو-پیشرفتهروبازهايروشارشد:کارشناسیدورة
بررسی فنی و اقتصادي-استخراجدرویژهمباحث

کاربرد کامپیوتر در-ترکامپیونویسیبرنامه- طراحیاصول-معادندرآتشباريوحفاري-روبازاستخراجهايروشکارشناسی:دورة
معادن

کامپیوترمهارت
++CوFortran،Basic،Pascal،Cنویسی:برنامههايزبان

،Windows،MsOffice،DataMine،NPV Scheduler،Surpac،WinGSLIB،SGeMS،Surfer،SPSS:افزارهانرم
Vensim،Idrisi،ArcGIS،... و

شدهمنتشرمقاالت
معتبرمجالتدرشدهچاپمقاالت-الف

شاهرود،صنعتیهدانشگافنونوعلوممجلۀروباز،معادندرنهائیبهینهمحدودةطراحیمختلفروشهايبررسی،1384،رضاکاکائی
.19-31صفحههفتم،وششمهايشماره

بیرجندزريلعهقمسکانساربرايمناسباستخراجروشانتخاب،1385،حمیدجهانشاهیومحمدجوانشیرمحمد،عطائی،رضاکاکائی
. 37-45صفحه، 3ه شمار، 17جلد ، صنعتوعلمدانشگاهمهندسیعلومالمللیبینمجلهمراتبی،سلسلهتحلیلفرآیندازاستفادهبا

درفلوتاسیونشرایطيسازبهینه،1385،رضاکاکائیوفرامرزجانیاردهدولتیمحمد،کارآموزیانضیاالدین،سیدتنکابنیشفاهی
.31-41، صفحه 2، دوره اول، شماره معدنمهندسیپژوهشی-علمینشریهاسفوردي،فسفاتکارخانه

دانشگاهفنی،انشکدهدنشریه،دوشناورمخروطشدهاصالحهايروشباروبازمعادندرنهاییبهینهمحدودهطراحی،1386،رضاکاکائی
.297-307صفحه، 3، شماره 41، جلد تهران

ه گزینه ایده آل، گیري شباهت برتبه بندي مواد معدنی کشور با روش تصمیم، 1386، محمدحسین بصیري، رضا کاکاییرضا شکورشهابی، 
.1-10، صفحه دوره دوم، شماره چهارم، پژوهشی مهندسی معدن- می نشریه عل

درپریستالتیکپپمعملکردمدلسازي،1387،رضاکاکائیوفرامرزجانیاردهدولتیمحمد،کرضیاالدین،سیدتنکابنیشفاهی
ال نوزدهم، س، 68-جشماره امیرکبیر،شیپژوهوعلمینشریهها،آزمایشفـاکتوریلطــراحیروشازاستفادهباستونــیفلوتاسیون

.9-17صفحه 

يبرامناسبشکننگسانتخاب،1387محمد،کارآموزیانوفرامرزجانیاردهدولتیالدین،ضیاءسیدتنکابنیشفاهی،رضاکاکائی
سال ، 69-شماره ج بیر،امیرکپژوهشیوعلمینشریه،یمراتبسلسلهتحلیلفرآیندازاستفادهبارديواسففسفاتمجتمعفرآوريکارخانه

.69-76صفحه نوزدهم، 

معادنکارنیرويريوبهرهودستمزدهايشاخصبرکیفیهايمؤلفهتاثیراتبررسی،1387رمضانی،رضا،کاکائیرضاشکورشهابی،رضا
.127-149صفحهدهم،سال،40شمارهمعدن،مهندسیآموزشفصلنامهپژوهشی- علمینشریه،کشور

ازاستفادهبادهشپرسنگیهايدرزهبرشیمقاومتبینیپیش،1387ترابی،رحمانعطائی،محمد،کاکائیرضانقدهی،زارعمسعود
مهندسینامهویژه،ایرانصنعتوعلمدانشگاهمهندسی،علومالمللیبینمجله،تجربیهايمدلبامقایسهومصنوعیعصبیهايشبکه
.27-34صفحه،9شماره،19جلدعمران،ودنمعمواد،
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اسـتفاده بـا ارسفاستانسوریان100000:1نقشهدرژئوشیمیاییهايآنومالیتعیین،1387سرخیل،حمید،یدولتفرامرز،کاکائیرضا
.1-7، سال بیستم، صفحه 70-شماره ج ،کبیرامیرپژوهشیوعلمینشریهفرکتال،هندسهروشاز

ضـرایب ربـ مبتنـی شکسـت معیـار دوارزیـابی ،1388جاللی،اسماعیلمحمدسیدحسنی،بهروز،کاکائیرضانصیرآباد،میرزایینحسی
دورهدن،معـ مهندسیپژوهشی-علمینشریهسنگی،شبهيهامحیطدرتركانتشارجهتبینیپیشبرايتنشيهامولفهوتنشتمرکز
.1-12صفحههشتم،شماره-چهارم

بـا یـزد سـتان امتروکـه زیرزمینـی رويوسربمعادنازبرداريبهرهبندياولویت،1388،کاکائیرضاعطائی،محمدحسینی،هاديسید
.67-76صفحه،هشتمشماره-چهارمدورهمعدن،مهندسیپژوهشی-علمینشریه،3تقریبیتسلطروشازاستفاده

یـیالق بـا   شهاي سنگی مشرف بـه جـاده گردنـه خـو    بندي پتانسیل ناپایداري شیبتحلیل و رده، 1388مسعود زارع نقدهی، ، کاکائیرضا
.  19-32صفحه،2و 1شماره لد دوم، جایران، مهندسی شناسی انجمن زمینپژوهشی -علمی از رویکرد سیستمی، مجلهاستفاده

نـرخ ووريبهـره ضـریب محاسـبه ،1389عبـداللهی، مهـدي صـوري، هعلیـزاد بهزادزورآبادي،مهدي،کاکائیرضاعلوي،شریعتحسین
فحهصـ هـم، نشـماره -مپنجدورهمعدن،مهندسیپژوهشی-علمینشریهسخت،سنگهايدرTBMمقطعتمامحفاريدستگاهپیشروي

91-79.

سـازي کـانی قمنـاط ژئوشـیمیایی اختصاصاتورفتار،1389هزاره،محمدرضا،کاکائیرضانیارق،سیدرحیمیمیرمهديریابی،قوامیرضا
.27-36صفحههم،نشماره-مپنجدورهمعدن،مهندسیپژوهشی-علمینشریهکردستان،برشیهايپهنهطالي

هـاي  ر نمونهدتركرشدیهاشگیمازلعه آامط، 1389سید محمد اسماعیل جاللی، ،کاکائیرضا، محمود شریعتیحسین میرزایی نصیرآباد، 
ي درهـاي تحلیلـی و عـدد   روشپژوهشـی –نشـریه علمـی   آن، شکسـت در رفتارتركیر شیب ثدار و بررسی تاتركدیسکی برزیلی گچی

.18-23صفحه،اولشماره و مواد، پیشمهندسی معدن

راتبـی،  یـل سلسـله م  از روش تحلرتبه بندي مواد معـدنی کشـور بـا اسـتفاده    ، 1390، محمدحسین بصیري، یئرضا کاکارضا شکورشهابی، 
.129-136، صفحه 79سال بیستم، شماره علوم زمین، فصلنامه 

معـادن  بهینـه همحـدود ارائه الگوریتم جستجوگر ستونی براي تعیین، 1390، یئرضا کاکاسید محمد اسماعیل جاللی،ابراهیم الهی زینی،
.87-96صفحه،همدوازدشماره -م ششوره دپژوهشی مهندسی معدن، -نشریه علمی روباز،

-شـریه علمـی   ن،اعتبار سنجی الگوریتم کوروبوف اصالح شده به کمک الگوریتم لـرچ و گروسـمن  ، 1390، یئرضا کاکاابراهیم الهی زینی،
.93-97صفحه،سیزدهمشماره -م ششپژوهشی مهندسی معدن، دوره 

سـازي  ز مـدل ، مقایسـه نتـایج حاصـل ا   1390هزاره، رامین هنـدي،  محمدرضا، رضا کاکائیرضا قوامی ریابی، نیارق، سیدرحیمیمیرمهدي
-علمـی نشریه، در جداسازي زیر جوامع)C-A(ساحتم-طال بر روي نمودارهاي احتمال و فرکتالی غلظت سازيهاي ژئوشیمیایی کانیداده

.24-31صفحه،دومشماره ، پیشمعدنمهندسیدرعدديوتحلیلیروشهايپژوهشی

انویـه  ثاولیـه و  ییایمیژئوشـ هـاي لیتو ، ارزیـابی هالـه  1390و هوشنگ اسدي هارونی، کاکائی رضاامی ریابی، فرشاد دارابی گلستان، رضا قو
، 7، سال ی کاربرديشناسو تلفیق آنها با سایر اطالعات اکتشافی به منظور هدایت عملیات اکتشافی، فصلنامه زمیندالی شمالیسازيکانی

.311-318صفحه،4شماره 

هـا در  تـرك یشیر آراثتایهاشگیمازلعه آامط، 1391سید محمد اسماعیل جاللی، ، محمود شریعتی،کاکائیرضاحسین میرزایی نصیرآباد، 
شـماره  ، 2هـا، دوره  ها و شارهکانیک سازهمپژوهشی -علمی تحت بارگذاري فشاري تک محوري، مجله سنگیهاي شبه نمونهشکسترفتار

.23-34صفحه،1
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ري در بینـی سـرعت حفـا   بندي فـازي بـراي پـیش   توسعه یک طبقه،1391، میکائیلرضا،هادي حسینیسید،محمد عطائی،کاکائیرضا
.89-99صفحه،شانزدهمشماره -م هفتوره پژوهشی مهندسی معدن، د-نشریه علمی معادن، 

حلیل سلسله مراتبی تروش اي با استفاده از ب گلوله مناسب براي آسیا گلولهانتخا، 1391، کاکائیرضاحمید روشنی، محمد کارآموزیان و
.69-78برداري از منابع زمینی، صفحهمجله تکنولوژي بهره، فسفات اسفوردي)(مطالعه موردي: مجتمع 

هـاي  و انباشتگاهرهاي حد بهینهریزي تولید معدن بر اساس عیا، برنامه1392، اسحاق پورزمانی، کاکائیرضا،محمد عطائیجاد محمدي، س
،شـماره اول شناسی اکتشافی، سال ششم،زمینپژوهشیعلمیمطالعه موردي معدن شماره یک گل گهر سیرجان، فصلنامه -مواد کم عیار 

.47-54صفحه

هـاي  لـه ، اکتشـاف ت 1392و مجتبـی محمـدو خراسـانی،    کاکـائی رضـا امیـري،  جانی، مونـا پیشـدادیان، علیرضـا عـرب    فرامرز دولتی ارده
. 33-38ههیدروکربوري منطقه قم با روش فرکتال و مدل سامانه اطالعات جغرافیایی، فصلنامه علوم زمین، سال بیست و سوم، صفح

ج به گاز کـردن  انتخاب الیه امید بخش براي استخرا،1393، علی اصغر لطفی آزاد، کاکائیرضاسید محمد اسماعیل جاللی،مهدي نجفی، 
م، هفـت سـال محیط زیست، شناسیزمینپژوهشیعلمیفصلنامه ی مزینو طبس، زغالمنطقهمطالعه موردي )،UCG(سنگرزمینی زغالزی

.70-81صفحه،25شماره 

از کـردن  هـاي اسـتخراجی در روش گـ   برآورد توزیع دمـا در اطـراف پهنـه   ،1393، کاکائیرضاسید محمد اسماعیل جاللی،مهدي نجفی، 
.نپژوهشی مهندسی معد-نشریه علمی )، UCGسنگ (زغالزیرزمینی

دن گـاز کـر  تبـدیل بـه   اسـتخراجی در روش  عرض مناسـب فضـاي   برآورد،1393، کاکائیرضاسید محمد اسماعیل جاللی،مهدي نجفی، 
.75-65، 1شماره 3، دوره رزمینیزیفضاهايوتونلمهندسیپژوهشی-نشریه علمی )، UCGسنگ (زیرزمینی زغال

سنگ در محل هاي تودهي ناپیوستگیبعدي شبکهسازي هندسی سهشبیه، 1393، یئرضا کاکامهدي نوروزي، سید محمد اسماعیل جاللی، 
زیرزمینی.فضاهايوونلتمهندسیپژوهشی- نشریه علمی ، احداث تونل دسترسی سد رودبار لرستان

استفاده از روش تحلیلبندي ریسک در زنجیره تامین باارزیابی و رتبه، 1393، احمدرضا صیادي، یئرضا کاکا، محمد عطایی، محمد حیاتی
)، 40پیاپی(اول اره ، شمیازدهم، سال ي آنکاربردهادر مجله  تحقیق در عملیات ،تاکسونومی (مطالعه موردي: مجتمع ذوب آهن اصفهان)

103-85.

ازاستفادهباتامینزنجیرههايریسکارزیابیبرايمدلیارائه،1393، احمدرضا صیادي، یئرضا کاکا، محمد عطایی، محمد حیاتی
.19-40، 34شمارهدوازدهم،سال-صنعتیمدیریتمطالعاتپژوهشی-علمیفصلنامه، شاخصهچندگیريتصمیمهايتکنیک

معادن با محصوالت در ي حدسازي عیارهابهینهسازي و ، مدل1394، اسحاق پورزمانی،رضا کاکائیمحمد عطائی، سجاد محمدي،
.117-107تحا، صف29، شماره 11دوره ، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی معدن، چندگانه

بر روي گاز ده مهاجرتاثر افزودنی مهار کننو ، بررسی کارائی1394زاده، کاظما...عزت،رضا کاکائی، محمد عطاییحمید سلطانیان، 
.30-42اتصفح، 85-2شرایط واقعی چاه، پژوهش نفت، شماره درحفاري سیمانخواص فیزیکی و مکانیکی 

مسمعدنت آالماشینخرابی ریسک تحلیل ، 1394، مجید خسروجردي، رسول جعفري، محمد عطائی، رضا کاکائیقراحسنلو،علی نوري
.14- 26، صفحات 27مجله نظام مهندسی معدن، شماره ، )FTA(تحلیل درخت خرابیروش با استفاده ازسونگون 

پذیري ر در تخریببررسی پارامترهاي موث، 1395، سید محمد اسماعیل جاللی، فرهنگ سرشکی، کائیرضا کا، ، محمد عطائیرامین رفیعی
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زمین،علوممائیگردهچهارمینوبیستعصبی،هايشبکهازاستفادهباچادرملومعدنیوصنعتیمجتمعآهنرهکنسانتازسیلیس
کشور.معدنیاکتشافاتوشناسیزمینسازمان
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ازدهاستفا،1385کائیل،میورضاکاکائیعلی،مرادزادهفرهنگ،سرشکیالدین،ضیاءسیدتنکابنیشفاهی،فرامرزجانیاردهدولتی
وبهداشتایمنی،همایشششمینمقاالتمجموعۀنواري،سطحیدرخاكنشستازناشیمشکالتتخمینبرايریاضیسازيمدل

تهران.اردیبهشت،21-19معدنی،صنایعومعادندرزیستمحیط

مهندسی،سازندکنگانBزون-نارگازيمیداندرآمارزمینروشبهتخلخلبعديسهسازيشبیه،1385،مهديسوهانیورضاکاکائی
ایران.مهندسیانجمنتهران،ایران،نفتکنگرهاولینمقاالتمجموعۀ

آنومالناطقمجداسازيدرمربعاتحداقلسطحیروندروشکاربرد،1385فرامرز،جانیاردهدولتیورضاکاکائیحمید،سرخیل
ان.الهیجواحداسالمیآزاددانشگاهمعدن،مهندسیسمینارلیناوفارس،استانانیسورمنطقهزمینهازژئوشیمیایی

آنومالطقمناسازيجدادرارتونرمالسطحیروندروشکاربرد،1385حمید،سرخیلوفرامرزجانیاردهدولتی،رضاکاکائی
مدرس.تربیتهدانشگاایران،شناسیزمینانجمنهمایشدهمینفارس،استانسوریانمنطقهزمینهازژئوشیمیایی

ETMايماهوارههايدادهرقومیپردازشبامعدنیامیدبخشمناطقشناساییوهادگرسانیتفکیک،1385،رضاکاکائیومهديتاجیک

مدرس.تربیتدانشگاهایران،شناسیزمینانجمنهمایشدهمینبارز)،جبال1:100000(برگه

100000:1برگه(پورفیريمسدگرسانیرونهايتفکیکدرASTERسنجیدهویرتصاکاربرد،1385،رضاکاکائیومهديتاجیک
.کشورمعدنیاکتشافاتوشناسیزمینسازمان،، تهرانزمینعلومگردهماییپنجمینوبیست)،بارزجبال

ازاستفادهبابیرجنديزرقلعهمسکانساربرايمناسباستخراجروشانتخاب،1386جهانشاهی،حمیدوکاکائیرضاعطائی،محمد
ماه.تیرصنعت،وعلمدانشگاهصنایع،مهندسیالمللیبینکنفرانسفازي،شاخصهجندگیريتصمیمروش

هیه نقشه پتانسیل سازي آماري جهت ت، کاربرد مدل1386، آرزو عابدي و مژگان زارعی نژاد، رضا کاکائیسید حسین موسوي انیجدان، 
، دانشگاه صنعتی المللی معدن و دستاوردهاي معدنیاولین همایش بین، GISدر محیط هاي نشانگردل وزنگیري از ممعدنی با بهره

اصفهان. 

هیه پتانسیل معدنی با سازي آماري جهت تکاربرد مدل، 1386، آرزو عابدي و مژگان زارعی نژاد، رضا کاکائیسید حسین موسوي انیجدان، 
هد.یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مش، GISر محیط گیري از مدل همپوشانی شاخص دبهره

آهنکانسارنیمعدهاياندیستعییینبرايفرکتالهندسهکاربرد،1386علی،مرادزاده،فرامرزجانیاردهدولتی،رضاکاکائی
مشهد.یفردوسدانشگاهایران،شناسیزمینانجمنهمایشیازدهمینسمنان،آباداجت

ایران،شناسیمینزانجمنهمایشیازدهمیننار،گازيمیداندرگازاشباعبعديسهسازيشبیه،1386،مهديسوهانیورضاکاکائی
مشهد.فردوسیدانشگاه

درمسذخایرفاکتشابرايسنتیونشانگرهايوزنترکیبیمدل،1386کاظمی،مداحوآقاجانیحمید،کاکائیرضاضیائی،منصور
مشهد.فردوسیدانشگاهایران،شناسیزمینانجمنهمایشیازدهمینمعلمان،-ترودزون

تصاویرکمکهبمعلمان-ترودمنطقهفلزيکانسارهايجوئیپی،1386آقاجانی،حمیدوضیائیمنصور،کاکائیرضا،کاظمیحامد
.مشهدفردوسیدانشگاهایران،شناسیزمینانجمنشهماییازدهمین،موسیچاهمسسارناکسازيمدلباايماهواره

بخشامیدمناطقشناسائیدرالگوتشخیصروشکاربرد،1386،مرتضويمجتبیوکاکائیرضاپور،طهماسبحمزهیوسفی،مهیار
مشهد.فردوسیدانشگاهایران،شناسیزمینانجمنهمایشیازدهمین،سوادکوهشهرستاندرفلوریناکتشافی

هاي حیط اطراف سازهتعیین میدان تنش ها و جابجائی در م، 1386نادر، ، حسنی بهروز و فردینکاکائی رضازائی نصیر آباد حسین، میر
امیر کبیر.مکانیک سنگ، دانشگاه کنفرانس زیرزمینی با استفاده از روش بدون مش گالرکین، سومین 
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ره بـا  هـاي تـک مسـی   ، زمانبندي سیستم ترابري تونـل 1386عسگري محسن، و کاکائی رضاتبریزي علی، عسگري مجتبی،  عطائی محمد،
صـنعتی مکانیـک سـنگ، دانشـگاه   کنفـرانس  سـومین  هـران،  ت-مطالعه موردي تونل انتقـال آب کـرج   --TBMتوجه به نرخ نفوذ دستگاه 

امیرکبیر.

هايدهندهرشبتوسطسنگبرشمکانیسمروياهدرزهداريجهتاثر،1386،خاتمیجعفروکاکائیرضابجاري،هاديعطائی،محمد
شناسی و اکتشافات معدنی کشور.سازمان زمینزمین،علومگردهماییششمینوبیستدیسکی،

افزارنرمازدهاستفاباسونگونمسکانسارذخیرهتخمین،1386،میکائیلرضاوکاکائیرضاعطائی،محمدالریجانی،امیريرضا
DATAMINEشور.کشناسی و اکتشافات معدنی سازمان زمینزمین،علومگردهماییششمینوبیستمصنوعی،عصبیکهشبروشو

پتانسیلبینیپیشدریانقباضمغزهمدلازاستفاده،1386،کاکائیرضاوتنکابنیشفائیضیاءالدینسیدآریافر،احمددولتی،فرامرز
معدنیاکتشافاتوشناسیزمینسازمانزمین،علومگردهماییششمینوبیست،سولفیديهايکانیحاويمعدنیباطلهدمپهايآلودگی
کشور.

بارهـاي اثـر حـت تتردسنگیهايمحیطدرهاتركاتصالوانتشارمکانیسم،1386،حسنیبهروزوکاکائیرضانصیرآباد،میرزائیحسین
.معلمتربیتدانشگاهیران،ازیستمحیطومهندسیشناسیزمینکنفرانسپنجمینفشاري،

ازاسـتفاده ابـ شـهر آذرتـراورتن معـادن اسـتخراج مناسبروشانتخاب،1387پور،یعقوبیمحمدنصیرآباد،میرزاییحسین،کاکائیرضا
تهران.دانشگاهایران،معدنمهندسیکنفرانسدومین)،AHP(مراتبیسلسلهفرایند

ازدهاسـتفا بـا سـنگ هـاي شکسـتگی کششیمودتنشتمرکزضریبتعیین،1387حسنی،بهروز،کاکائیرضانصیرآباد،میرزاییحسین
تهران.دانشگاهایران،معدنمهندسیکنفرانسدومینجابجائی،یابیبرونوگالرکینمشبدونروش

کنفـرانس دومینتیک،ژنالگوریتمازدهاستفاباروبازمعادندرنهائیبهینهمحدودهطراحی،1387،کاکائیرضانصیرآباد،میرزاییحسین
تهران.دانشگاهایران،معدنمهندسی

اسـتفاده بـا اهنشانمناحیهدرامیدبخشمناطقبهینهانتخاب،1387علیپور،مسعودروحانی،کامکارابوالقاسم،کاکائیرضایوسفی،مهیار
دانشـگاه ران،ایـ معـدن مهندسـی کنفرانسدومینجغرافیایی،العاتاطسیستمدرسنگینکانیوژئوشیمیاییاکتشافیمعیارهايتلفیقاز

تهران.

بـا سـمنان غـرب -زااسـتفاده بامازندراناستانجنوبدرزائیفلوریننوارمعرفی،1387پور،طهماسبحمزه،کاکائیرضایوسفی،مهیار
تهران.نشگاهداایران،معدنمهندسیکنفرانسدومینا،هگسلوشناسیزمینتوصیفیمعیارهايتلفیقوالگوتشخیصروشازاستفاده

هـاي سـامانه کمـک بامازندراناستانماسهوشنمعادنمحیطیتزیساثراتبررسی،1387،کاکائیرضامیکائیل،رضا،جعفريعلیرضا
.معدنیصنایعومعادندرتزیسمحیطوبهداشتهمایش،هشتمین، تهران جغرافیاییاطالعات

اسـتان جنـوب رینفلـو ییجویی ذخایرهايمالكبهینه، انتخاب1387غالمی، رئوفروحانی،کامکارابوالقاسم،کاکائیرضا،ر یوسفیمهیا
ملـی شـرکت -اهـواز  ایـران، شناسیزمینانجمنهمایشمعیارهاي اکتشافی، دوازدهمینتشخیصضریبمحاسبهازبا استفادهمازندران

جنوب.نفتخیزمناطق

سـنجنده باندهايزاستفاده اباهیدروترمالطاليدگرسانیزونهاي، بارزسازي و تفکیک1387ضیایی، منصور،کاکائیرضا،جالیرنیااحمد
جنوب.نفتخیزمناطقملیتشرک-اهواز ایران،شناسیزمینانجمنهمایشمنطقه طاهرآباد، دوازدهمین100000/1برگه درآستر

منطقـه یاییژئوشـیم اختصاصاتبررسیوسازي، مدل1387هزاره، محمدرضا،کاکائیرضاریابی،قوامیرضاارق،نیسیدرحیمیمیرمهدي
جنوب.نفتخیزمناطقملیکتشر-اهواز ایران،شناسیزمینانجمنکردستان)، دوازدهمین همایشبرشیهايطال (پهنهسازيکانی
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ـ بـارز  جبـال منطقهآلتراسیونهايتفکیکوشناساییودورسنجیمطالعات، 1387ضیائی، منصور،کاکائیرضاامیر سلیمی، ازا اسـتفاده ب
جنوب.نفتخیزمناطقلیمشرکت-اهواز ایران،شناسیزمینانجمنهمایش، دوازدهمینASTERو +ETMماهوارهاي تصاویر

بـارز،  بـال جمنطقـه پـورفیري در مـس ذخـایر اکتشـاف بـراي ژئوشیمیائیزونالیته، مدل1387، کاکائیرضا،ضیائیمنصورامیر سلیمی،
جنوب.نفتخیزمناطقملیشرکت-اهواز ایران،شناسیزمینانجمنهمایشدوازدهمین

مطلوبتانسیلپنقشهتهیههدفباGISمحیطدراکتشافیهايالیهتلفیقوسازيمدل،1387ضیائی،منصور،کاکائیرضاسلیمی،امیر
.جنوبنفتخیزمناطقملیشرکت-اهوازایران،شناسیزمینانجمنهمایشدوازدهمینبارز،جبالمنطقهدررفیريپومسذخایربراي

محـدوده حـی طرادراسـتفاده برايمورچگانکولونیروشبهسازيبهینهدرجدیدمکانیزمیکمعرفی،1388،کاکائیرضاعظیمی،علی
.شریفصنعتیدانشگاهتهران، کشور،یریاضکنفرانسچهلمینروباز،معادننهایی

روشکمـک بـا یینهـا محـدوه نیـی تعمنظـور بـه روبـاز معـدن یـک ياقتصـاد يهـا بلوكيسازمدل،1388،کاکائیرضاعظیمی،علی
.شریفصنعتیدانشگاه،، تهرانکشورریاضیکنفرانسچهلمینمورچگان،کولونیيسازنهیبه

هـاي  ر نمونهدتركمطالعه آزمایشگاهی رشد ،1388،سید محمد اسماعیل جاللی،کاکائیرضاریعتی، نصیرآباد، محمود شحسین میرزایی
یـزد و شـرکت   دانشگاهیزد، ان، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، شکستدار و بررسی تاثیر شیب ترك در رفتار دیسکی برزیلی ترك

.آهن مرکزي ایرانسنگ

رد بـا  طراحی الگوي آتشکاري معدن سنگ آهـک سـیمان بجنـو   ، 1388هادي حسینی، سید،کاکائیضاررضا افروغ، محمد عطائی، محمد 
ن مرکـزي  آهـ سـنگ دانشـگاه یـزد و شـرکت    یزد، هاي مبتنی بر توده سنگ برجا، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، از روشاستفاده

.ایران

اري در گـذ ش تاپسیس سلسله مراتبی فـازي جهـت تعیـین اولویـت سـرمایه     کاربرد رو، 1388، کاکائیرضاخداکرم غریبی، محمد عطائی، 
.آهن مرکزي ایرانسنگدانشگاه یزد و شرکت یزد، معادن سرب و روي استان یزد، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، 

سـازي  ز مـدل ه نتـایج حاصـل ا  مقایسـ ، 1388هزاره، رامین هنـدي،  ، محمدرضارضا کاکائینیارق، رضا قوامی ریابی، سیدرحیمیمیرمهدي
مین کنفـرانس  مساحت در جداسازي زیـر جوامـع، سـو   -طال بر روي نمودارهاي احتمال و فرکتالی غلظت سازيهاي ژئوشیمیایی کانیداده

.آهن مرکزي ایرانسنگدانشگاه یزد و شرکت یزد، مهندسی معدن ایران، 

جداسـازي  جهـت Uبه کارگیري روش آماره فضـایی  ، 1388هزاره، ، محمدرضایرضا کاکائنیارق، رضا قوامی ریابی، سیدرحیمیمیرمهدي
.م زمینایران و بیست و هفتمین گردهمائی علوشناسیزمینانجمنهمایش، سیزدهمین، تهرانمناطق آنومالی در منطقه کردستان

پـورفیري دالـی   Au-Cuین آنومـالی در انـدیس   تخم، 1389، قوامی ریابی رضا، اسدي هارونی هوشنگ، کاکائی رضادارابی گلستان فرشاد،
هشـتمین  وایـران و بیسـت   شناسـی زمـین انجمـن همـایش شمالی و جدایش زمینه از آنومالی با استفاده از هندسه فرکتال، چهاردهمین

.دانشگاه ارومیهگردهمائی علوم زمین،

ک در ین ژنتیک از سیش اثرات اپی ژنتیجدا، 1389، اسدي هارونی هوشنگ، کاکائی رضاقوامی ریابی رضا، دارابی گلستان فرشاد،
هاي شمالی بر اساس دادهري دالییپورفAu-Cuسیاند) درTrend Surfaceی مناطق کانی سازي با استفاده از روش روند سطحی (یشناسا
.گاه ارومیهدانشایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین،شناسیزمینانجمنهمایش، چهاردهمینییایمیژئوش

بنـدي تهدیـدهاي صـنعت سـنگ     شناسـایی و اولویـت  ، 1389فتـاحی مجلـج،   محمد عطـائی، احمـد  ،کاکائیرضامحمد مهدي طاهرنژاد،
علوم زمـین، ایران و بیست و هشتمین گردهمائیشناسیزمینانجمنهمایش، چهاردهمینDelphiساختمانی ایران با استفاده از تکنیک 

.دانشگاه ارومیه
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بـا  یـران اسـنگ  یک صنعت فـرآوري عوامل استراتژیلتحل، 1389فتاحی مجلج، احمد،کاکائیرضامحمد عطائی، مد مهدي طاهرنژاد،مح
.المللی مدیریت استراتژیکپنجمین کنفرانس بینتهران، ، SWOTاستفاده از مدل 

ائیـد آنـالیز ویژگـی،   تاي توسط آنـالیز تطبیقـی بـا    لی منطقه، تعیین نوع آنوما1389، کاکائی رضاقوامی ریابی رضا، دارابی گلستان فرشاد،
.بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمینتهران، 

بافرکتالهندسهروشه، مقایس1389مجتبی محمدو خراسانی، ،رضا کاکائیفرامرز دولتی ارده جانی، نادر فتحیانپور، مونا پیشدادیان،
ان. ایرژئوفیزیککنفرانسبندرعباس، تهران، چهاردهمینرودانمنطقهنیگراآنومالیهايتفکیکمتداول برايروشهاي

پیت معدن تعیین عدم قطعیت عیار و ریسک طراحی،1391کنشلو، علیرضا شیوایی، محمد،کاکائیرضا، فرهنگ سرشکیحمید کر، 
مهرماه.18-19،  تهران، ایرانمعدنمهندسیکنفرانسچهارمینسنگ آهن درودي، 

ن گاز کرداثر فرآیند بررسی پارامترهاي موثر بر رشد کاواك ایجاد شده در،1391، کاکائیرضاسید محمد اسماعیل جاللی،فی، مهدي نج
مهرماه.18-19،  تهران، ایرانمعدنمهندسیکنفرانسچهارمین)،UCGسنگ (زیرزمینی زغال

ل انرژي از سنجی استحصاامکان،1391، احمد رمضان زاده، فرهنگ سرشکی وکاکائیرضاسید محمد اسماعیل جاللی،مهدي نجفی، 
المللی ینبکنفرانسدومینمطالعه موردي: منطقه زغالی مزینو طبس، )، UCGسنگ (فناوري پیشرفته گاز کردن زیرزمینی زغال

.ماهتهران، اسفندانرژي، رویکردهاي نوین در نگهداشت 

هاي توده سنگ كهندسه بلوکاربردهاي مختلف تعیین،1392، رضا کاکائی،صیر آبادرضا یاراحمدي، راحب باقرپور، حسین میرزائی ن
اه.شهریور م25-29، ، دانشگاه زنجانتزیسمحیطفرآوري، متالوژي و معدن،المللیبینکنفرانساولین دار در حالت دو بعدي، درزه

سکنفراناولین ها،ناپیوستگیحاکم بر مشخصات هندسی آماريبط ، روا1392،کاکائیرضاسید محمد اسماعیل جاللی،،نوروزيمهدي
شهریور ماه.25- 29، دانشگاه زنجان، تزیسمحیطفرآوري، متالوژي و معدن،المللیبین

توده مقاومتیهايترکیبی براي تعیین ویژگی-، بررسی مدل تصادفی 1392و سیدمحمد اسماعیل جاللی، کاکائیرضا،نوروزيمهدي
تهران، ، نی کشورو اکتشافات معدشناسیالمللی تخصصی علوم زمین، سازمان زمینگ، سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بینسن
.بهمن ماه30-27

سنگمکانیکسکنفرانپنجمین، گسلینواحیدردرزهالگوهايبررسی، 1393سیدمحمد اسماعیل جاللی، ،کاکائیرضا،نوروزيمهدي
، اردیبهشت ماه.تهرانایران، 

اندازهیژگی آماريوگرفتننظردرباهادرزهشبکهتصادفیمدلتوسعه،1393، کاکائیرضا،سیدمحمد اسماعیل جاللی،نوروزيمهدي
، اردیبهشت ماه.تهرانایران، سنگمکانیککنفرانسپنجمین، درزه

اي در بر هسنگر حرارت بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بررسی اث،1393، کاکائیرضاسید محمد اسماعیل جاللی،مهدي نجفی، 
سنگ ایران، تهران، اردیبهشت ماه.کنفرانس مکانیکپنجمین، UCGهاي استخراجی روش پهنهگیرنده 

مهندسیکنفرانسمینمعادن روباز، پنجبهینهمحدودهطراحیدرشناورمخروطالگوریتمهاي، بررسی1393،کاکائیرضا، الهیابراهیم
مهرماه.22-24معدن،  تهران، 

حفرعملیاتايهریسکبنديرتبهخطی درتخصیصروش، کاربرد1393محمد عطائی،،کاکائیرضاالمیرا تجویدي عصر، محمد حیاتی،
مهرماه.22-24تهران، معدن، مهندسیکنفرانسپنجمینتونل،

رویکردازاستفاده) باTII(تونلناپایداريجدیدشاخص، توسعه1393،محمد عطائی،کاکائیرضاالمیرا تجویدي عصر، پریسا باقرزاده،
مهرماه.22-24تهران، معدن، مهندسیکنفرانسسیستمی، پنجمین
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محیطی معادن ست، ارزیابی اثرات زی1393محمد رضا توکلی محمدي،،کاکائیرضاالمیرا تجویدي عصر، کرامت قنبري، محمد عطائی،
شهریور ماه.5–7شرقی، دومین کنگره ملی زغالسنگ ایران، کرمان، زغالسنگ شرکت البرز

دن زغالسنگ با محیطی معاهاي منفی زیستبندي جنبه، الویت1393کرامت قنبري، ،کاکائیرضاالمیرا تجویدي عصر، محمد عطائی،
ریور ماه.شه5–7استفاده از تحلیل نیمه کمی ریسک، دومین کنگره ملی زغالسنگ ایران، کرمان، 

رز شرقی با مدل ریاضی ، ارزیابی پایداري معادن زغالسنگ شرکت الب1393کرامت قنبري، ،کاکائیرضاالمیرا تجویدي عصر، محمد عطائی،
Philips ،شهریور ماه.5–7، دومین کنگره ملی زغالسنگ ایران، کرمان

)، RESهندسی سنگ (مسیستماستفاده ازتوده سنگ با رفتارتعیینشاخصی براي هیارا، 1393، کاکائیرضا،محمد عطائیرامین رفیعی، 
.همایش ملی زمین شناسی و منابع اکتشاف، شیراز

1د بهینه معدن شماره ریزي تولید مبتنی بر استراتژي عیار حبرنامه، 1394، اسحاق پورزمانی، کاکائیرضا،محمد عطائیسجاد محمدي، 
ایران.ازمعادن روبکنفرانسسومین ، گهرگل

بلیت اطمینان سازي و تحلیل قامدل،1394، محمدمهدي صابري،کاکائیرضا،محمد عطائیسجاد محمدي، ، سید جواد حسینی کیاسري
ایران.معادن روبازکنفرانسسومین ، مطالعه موردي: ناوگان بارگیري معدن مس سرچشمه–آالت بارگیريماشین

سیمان،  ستون دوغابدرونبهگازنفوذازجلوگیريدرسیماندوغابانتقالزماناثر،1394،ئیرضا کاکا، محمد عطاییحمید سلطانیان، 
.انرت ایفگره ملی مهندسی نین کنچهارم

ارزیابی اثرات اجتماعی معدنکاري: گامی مهم در ، 1394،محمدرضا توکلی محمدي،محمد عطایی، کاکائیرضا ،المیرا تجویدي عصر
سفند.ا5تا 3ن، ن، ایراتخصصی علوم زمین، تهراالمللیراستاي تحقق اهداف توسعه پایدار، سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین

کارجبههستخراجادرترابريناوگاناطمینانقابلیتارزیابی، 1395، محمديسجاد،کاکائیرضاعطایی،محمدطباطبایی،مصطفیسید
ماه.دهم شهریورایران، شاهرود، نهم و زغالسنگمین کنگره ملیسوطزره، سنگزغالمعدن: مورديمطالعهسنتیطوالنی

دودرختویکردرازاستفادهبازغالسنگمعدنتوسعهطرحاقتصاديارزیابی، 1395، نژادکیانیمهتابوکاکائیرضاغلباش،محمد
ر ماه.ایران، شاهرود، نهم و دهم شهریوزغالسنگمین کنگره ملیسو، غربیرزمجازغالسنگمعدن:مورديمطالعه، جملهاي

مکانیزهالنیطوکارجبههروشدرسقفهايالیهتخریبقابلیتارزیابیهايروش، 1395، کاکائیرضاوعطاییدمحممحمدي،سجاد
ایران، شاهرود، نهم و دهم شهریور ماه.زغالسنگمین کنگره ملیسو، زغالسنگ

ازاستفادهباتهویههوايریانجوضعیتوسرعتبرجرزبنديتأثیر، 1395،خالقیعلی،کاکائیرضاسرشکی،فرهنگمحمدي،مهدي
یران، شاهرود، ازغالسنگمین کنگره ملیسو،طبسپرودهزغالسنگمعدنW2کارگاه:مورديمطالعه)، CFD(محاسباتیسیاالتدینامیک

نهم و دهم شهریور ماه.

مین سو، گسنزغالمعادنخراجاستکارگاهدرسقفریزشخطايدرختارائه، 1395،کاکائیرضا،عطائیمحمدشیبانی،حیدريرضا
ایران، شاهرود، نهم و دهم شهریور ماه.زغالسنگکنگره ملی

، سنگزغالنکاريمعددرپایدارتوسعهمالحظاتاهمیت، 1395،محمديتوکلیمحمدرضاعطایی،محمد،کاکائیرضاعصر،تجویديالمیرا
یور ماه.ایران، شاهرود، نهم و دهم شهرزغالسنگمین کنگره ملیسو

سیستمازاستفادهباسنگزغالزیرزمینیمعادنتولیددرموثرپارامترهايارزیابی، 1395،عطاییمحمدوکاکائیرضاقزوینی،وحید
ایران، شاهرود، نهم و دهم شهریور ماه.زغالسنگمین کنگره ملیسو، سنگمهندسی
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