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 17,25، معدل 7138دانشگاه صنعتی سهند تبریز،  مخازن هیدروکربوري، -کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- MBA  ،1389، دانشگاه علم و صنعت تهران 

 16,21، معدل 1385دانشگاه صنعت نفت اهواز،  بهره برداري،-کارشناسی مهندسی نفت  

 19,11، معدل 1380، دبیرستان استعدادهاي درخشان قم،  فیزیک-دیپلم ریاضی  

  یسوابق شغل

  تاکنون 1388دي  -دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی  علمیعضو هیات ؛ حکیم سبزواريدانشگاه 

  1391لغایت فروردین  1390خرداد  - پتروشیمیمهندسی نفت و  معاون دانشکده ؛حکیم سبزواريدانشگاه 

  تاکنون 1390خرداد  ،دبیر شوراي راهبردي نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري ؛حکیم سبزواريدانشگاه 

  هاي علمی گروه مهندسی نفتعضو کارگروه بررسی صالحیت؛ حکیم سبزواريدانشگاه  

  تاکنون 1389بهمن  - مشاور رئیس در امور جوانان ؛حکیم سبزواريدانشگاه 

  عضو شوراي فرهنگی دانشگاه؛ حکیم سبزواريدانشگاه 

  1390لغایت شهریور  9138 آذر -مدیر گروه مهندسی نفت  ؛حکیم سبزواريدانشگاه 

 1388 ديت یلغا 1388 شهریور -دانشکده فنی و مهندسی  یات علمیعضو ه؛ قم یدانشگاه صنعت 

 1388ت دي لغای 1388 آبان، دانشگاه دیر امور پژوهشی؛ مدانشگاه صنعتی قم 

 1386بهمن  تیلغا 1386نفت و گاز، مرداد  يچاه ها يحفار یکارآموز حفار، مناطق عملیات ؛شرکت اورینتال اویل کیش  

 1384، مرداد ي، کارآموز واحد فراورش و بهره بردارنفت و گاز کارون يشرکت بهره بردار ؛نفت ایران یشرکت مل  

 1383، مرداد ي، کارآموز واحد نمودارگیرياداره خدمات نمودارگیر ؛ایران يحفار یشرکت مل 
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   اختراعات

هاي نفت براي اسیدکاري چاه استفاده از اسید مغناطیسی نژاد:زاده، سید علیرضا طباطباییزاده، مصطفی قلیعباس هاشمی .1

مدیریت کارآفرینی و مالکیت  تاییدیه ،18/12/1389-69174شماره و تاریخ ثبت اختراع: ، به منظور بهبود عملکرد چاه

 .25/05/1390مورخ  24299فکري دانشگاه فردوسی مشهد به شماره 

هاي حفاري بنتونایتی پایه آبی گل ساخت زاده، سید حسن حجی آبادي، احتشام رنجبر:حمید درویشی، عباس هاشمی .2

خ ثبت شماره و تاری، مغناطیسی با به کارگیري فناوري نوین فراروي مغناطیسی جهت بهبود خصوصیات فیلتراسیون گل

 .16/11/1391-78502اختراع: 

  تالیف و ترجمه

 .1396چاپ اول  حامد موحدي نیا، ،زادههاشمیعباس انتشارات پوران پژوهش،  ،خواص سنگ مخزن .1

 .1396چاپ اول  حامد موحدي نیا، ،زادههاشمیعباس انتشارات پوران پژوهش،  ،چاه آزمایی .2

 .1396چاپ اول  حامد موحدي نیا، ،زادههاشمیعباس انتشارات پوران پژوهش،  ،اصول بهره برداري .3

 .1389چاپ اول ، زادههاشمیعباس انتشارات گسترش علوم پایه،  ،تشریح کامل مسائل انتقال جرم (تریبال) .4

 ،زادههاشمیعباس انتشارات دانشگاه حکیم سبزواري، محمد جواد عامري شهرابی، ، اصول کاربردي مدیریت انرژي حرارتی .5

 ). 1391محمد رضا اکبري (چاپ اول: زمستان 

 هرابی،انتشارات دانشگاه حکیم سبزواري، محمد جواد عامري ش ،هاي روشناییاصول کاربردي مدیریت انرژي در سیستم .6

 ). 1392محمد رضا اکبري (چاپ اول: بهار ، زادههاشمیعباس 

محمد ، زادههاشمیعباس انتشارات دانشگاه حکیم سبزواري، محمد جواد عامري شهرابی، ، آشنایی با اصول مدیریت انرژي .7

 ). 3139 اول: رضا اکبري (چاپ

عباس انتشارات دانشگاه حکیم سبزواري، محمد جواد عامري شهرابی، ، هااصول کاربردي مدیریت انرژي در ساختمان .8

 ). 3139 اول: چاپمحمد رضا اکبري (، زادههاشمی

، زادههاشمیعباس انتشارات دانشگاه حکیم سبزواري، محمد جواد عامري شهرابی، ، اصول کاربردي مدیریت انرژي الکتریکی .9

 ). 3139 اول: محمد رضا اکبري (چاپ

انتشارات دانشگاه حکیم سبزواري، محمد جواد عامري شهرابی، ، از رویکردهاي نوین در مدیریت انرژي حرارتیگیري بهره .10

 ). 139 اول چاپمحمد رضا اکبري (، زادههاشمیعباس 
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  سوابق تدریس

 ، دانشگاه حکیم سبزواري، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی مهندسی حفاري .1

 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نفت آشنایی با مهندسی نفت .2

 ، دانشگاه حکیم سبزواري، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمیآشنایی با مهندسی نفت .3

 ، دانشگاه جامع گرمسار، دانشکده فنی مهندسی آشنایی با مهندسی نفت .4

 ، دانشگاه حکیم سبزواري، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمیمهندسی مخزن .5

 ، دانشگاه حکیم سبزواري، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمیهاي مخزنخواص سنگ .6

 ، دانشگاه حکیم سبزواري، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمیخواص سیاالت مخزن .7

 ، دانشگاه حکیم سبزواري، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی مکانیک سیاالت دوفازي .8

 شکده مهندسی نفت و پتروشیمی، دانشگاه حکیم سبزواري، دانزبان تخصصی مهندسی نفت .9

 ، دانشگاه حکیم سبزواري، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمیکارگاه عمومی مهندسی نفت .10

 ، دانشگاه حکیم سبزواري، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمیانتقال حرارت .11

 ، دانشگاه حکیم سبزواري، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمیترمودینامیک .12

 اه حکیم سبزواري، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی، دانشگریاضیات مهندسی .13

 ، دانشگاه صنعتی قم، دانشکده فنی مهندسیشیمی عمومی .14

 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نفت آزمایشگاه خواص سنگ و سیال مخزن .15

 ، دانشگاه حکیم سبزواري، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمیهاي مخزنآزمایشگاه خواص سنگ .16

 ، دانشگاه حکیم سبزواري، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمیایشگاه خواص سیاالت مخزنآزم .17

  امتیازات و رتبه ها

 1391-1390پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواري در سال تحصیلی  .1

 1390-1389تحصیلی پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواري در سال  .2

 1390هاي اجرایی سبزوار جوان نمونه دانشگاه حکیم سبزواري در نخستین همایش تجلیل از جوانان نمونه دستگاه .3

 تحصیالت تکمیلیطع اکا در مق، و وست ویرجینیا آمریوستونهاي لوییزیانا، هیپذیرش از دانشگاه .4

 داوطلب) 1000(بین بیش از در آزمون ورودي کارشناسی ارشد مهندسی مخازن  61رتبه  .5

 فیزیک-منطقۀ دو در آزمون ورودي کارشناسی در گروه ریاضی 600کشوري و  1719رتبه  .6
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  هاي تحقیقاتیفعالیت

    ترجمه و چاپ مجموعه کتب مدیریت "با موضوع:   وري انرژي ایرانطرح پژوهشی برون دانشگاهی با حمایت سازمان بهره

 .1391 مهر تا 1390ملیون ریال مرداد  250به ارزش  "نسخه 12000انرژي در 

  سنجی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی امکان"با موضوع:  حکیم سبزواريطرح پژوهشی درون دانشگاهی با حمایت دانشگاه

 .1391شهریور تا  1389خرداد  "زنی با آب مغناطیسیبه روش سیالب

  آزمایی چاه نفت توسط  هاي چاهبررسی داده"با موضوع:  حکیم سبزواريطرح پژوهشی درون دانشگاهی با حمایت دانشگاه

 .1391شهریور تا  1389خرداد  "هاي عصبی مصنوعیشبکه

    س شنا شد   یپروژه کار ضوع:  ران ینفت ا یشرکت مل  یت مالیمورد حماار شار      "با مو ساخت ف سی داده هاي  تحلیل و برر

 ینژاد و دکتر صحرای یاساتید راهنما دکتر طباطبای "چاههاي یک میدان نفتی ایران توسط نرم افزار

   سان  ينیرو یارزیاب يشاخص ها  "با موضوع:   رانینفت ا یشرکت مل  یت مالیمورد حماارشد   یپروژه کارشناس   وزارت یان

 ياستاد راهنما دکتر نور "وزارت نفت یاز پروژه کل یبه عنوان بخش ينفت به همراه مطالعات مورد

   ر استاد راهنما پروفسو  ، "متخلخل با استفاده از میکرومدل  يتزریق فوم به محیط ها یبررس " با موضوع:  یپروژه کارشناس

 ياالحمد یجام

  )Certificatesها (گواهینامه

 1389، حکیم سبزوارياستانداري خراسان رضوي با همکاري دانشگاه ، آشنایی با اصول پدافند غیرعاملدورة آموزشی  .1

 1389، شریف یصنعت دانشگاه، نویسی علمیمقاله دورة آموزشی  .2

 1386، پژوهشگاه صنعت نفت، فشار چاه) يهار دادهیافزار تفس(نرم Pansystemآموزش نرم افزار  یدورة آموزش .3

 1386شریف،  ی، دانشگاه صنعتPMBOKمدیریت پروژه بر اساس استاندارد  یدورة آموزش .4

 1386، يو حرفه ا ی، سازمان فن)ICDLمهارت کار با کامپیوتر ( یگواهینامه بین الملل .5

 1386، پژوهشگاه صنعت نفت، پیشرفته یچاه آزمای یدورة آموزش .6

 1385، پژوهشگاه صنعت نفت، )EOR( یازدیاد برداشت از مخازن نفت يهاروش یدورة آموزش .7

 1385، پژوهشگاه صنعت نفت، Mass-NMR & GC يکار با دستگاه ها یدورة آموزش .8

 1385، پژوهشگاه صنعت نفت، نفت يچاه ها یاسیدزن یدورة آموزش .9

 1385، پژوهشگاه صنعت نفت، روغن موتور یدورة آموزش .10

 1384، ناحیۀ بسیج دانشجویی استان خوزستان، دورة آموزشی طرح معرفت دانشجویان بسیجی .11

 1384دانشگاه کاشان،  ي، پژوهشکده نانوفناورآن يو پیشرفت ها يبا نانوفناور یآشنای .12
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  هاارائهمقاالت و 

١. A. Hashemizadeh, M. Gholizadeh, A. Tabatabaeinejad, M. Hoopanah; "The Possibility of Enhanced 

Oil Recovery by Using Magnetic Water Flooding", Petroleum Science and Engineering, 

Acceptance: Nov. ٢٠١١. 

٢. A. Hashemizadeh, M. Gholizadeh, A. Tabatabaeinejad, M. Hoopanah; "An Investigation on 

Probability of Enhance Oil Recovery by Using Magnetic Water Flooding in A Heavy Oil 

Reservoir", ٧th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, Nov. ٢٠١١, Iran. 

٣. A. Hashemizadeh, A. Tabatabaeinejad, E. Sahraei; "Using Common Weltesting Softwares in 

Interpretation of Build-up Data of a Complex Fractured Reservoir in an Iranian Oil Field", ١٣rd 

National Iranian Chemical Engineering Congress & ١st International Regional Chemical and 

Petroleum Engineering Conference, ٢٠١٠, Iran 

 

گذاري و فناوري به منظور دستیابی به قدرت هاي سرمایهسیاست سید احمد کاللی:، حسین صادق دوست، زادههاشمیعباس  .4

 .1390مهر ، پذیرش چاپ: ترویجی صنعت و توسعه فناوري-فصلنامه علمی،  رقابتی

ه ، برندآشکارساز نیروي لورنتس (ساخت وسیله آزمایشگاهی): ، علی پرنده غیبی، محمد مهدي حاجی زمانیزادههاشمیعباس  .5

جایزه روزبه (رتبه اول نهمین گردهمایی دانش آموزي فیزیک کشور)، و طرح برگزیده استانی در سومین جشنواره جوان 

 1380جوارزمی، 

ین جشنواره جوان خوارزمی، ، طرح برگزیده استانی در سومروبات کامپیوتري برج هانوي :، محمد تقی امیريزادههاشمیعباس  .6

 1380و رتبه اول اولین همایش دانش آموزي ریاضی استان قم، 

زاده، طاهر رجائی، عباس هاشمی، امیر علیخانی، ها (مطالعه موردي کشور اردن)هاي بیولوژیکی پاکسازي فاضالبمروري بر روش .7

 1389نخستین همایش علمی چالش آب در استان قم، خرداد ماه 

ین نخستطاهر رجائی، خانی، امیر علیزاده، عباس هاشمی، ها؛ فرآیندها و عملیاتهاهاي شیمیایی تصفیه فاضالببر روشمروري  .8

 1389همایش علمی چالش آب در استان قم، خرداد ماه 

امیر ، مهدي صدیقی، (مطالعه موردي کشور کویت) هافرآیندها و عملیاتها؛ هاي فیزیکی پاکسازي فاضالبمروري بر روش .9

 1389نخستین همایش علمی چالش آب در استان قم، خرداد ماه زاده، علیخانی، عباس هاشمی

 محمد امین غنی، هاي آب و فاضالبسازي آب، شناسایی و تصفیه آلودگیمروري بر اصول فناوري نانو و کاربرد آن در شیرین .10

 1389ب در استان قم، خرداد ماه ، نخستین همایش علمی چالش آزاده، مهدي صدیقیمقدم، عباس هاشمی
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  زبان يهامهارت

 1386)؛ آذرماهPaper Base TOEFLدر  520؛ (معادل 69= (Internet Base TOEFL) یتافل اینترنت .1

 1386؛ آبان ماه  1090 (Quantitative=800, Verbal=290)= (GRE General) یعموم ي.آر.ایج .2

 1386؛ آبان ماه GRE Subject Mathematics =(520( یریاض یاختصاص ي.آر.ایج .3

 ارشد یو کارشناس یدروس و متون در کارشناس یبودن تمام ینفت، باتوجه به انگلیس یتسلط مطلوب بر زبان تخصص .4

  کامپیوتر ياهمهارت

 نفت یمهندس یتخصص يافزارهانرم: Weltest200, Pansystem, Saphir, WinGslib 

 یعموم يافزارهانرم: Microsoft Office, Microsoft Windows, C++, Visual Basic, MATLAB, PASCAL 

  

  

  

  

  

 ). 1392محمد رضا اکبري (در دست چاپ 

  

التحصیالن دانشگاه ارغهاي تحصیالت نآزموسري منابع از ، جلد اول -هاي عمومی مدیریت مجموعه مدیریت اجرایینظریه .18

 . 1389چاپ اول زاده، عباس هاشمیآزاد اسالمی، 

هاي تحصیالت از سري منابع آزمون، مجموعه مدیریت اجرایی GMATاستعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت  .19

 . 1389چاپ اول زاده، هاشمیعباس التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی، تکمیلی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیق فارغ

 هاي عمدانش مسائل روز در زمنیه مدیریت موسسات تولیدي، خدماتی و طرح .20

هاي تحصیالت تکمیلی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیق کانون از سري منابع آزمون، زبان فارسی مجموعه مدیریت اجرایی .21

-تحصیالت تکمیلی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیق کانون فارغهاي از سري منابع آزمون، التحصیالن دانشگاه آزاد افارغ

 . 1389چاپ اول زاده، عباس هاشمیالتحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی، 



 

 

٧ 

هاي تحصیالت تکمیلی، انتشارات مرکز آموزش و از سري منابع آزمون، مکانیک سیاالت دو فازي مجموعه مهندسی نفت .22

 . 1389چاپ اول زاده، عباس هاشمیزاد اسالمی، التحصیالن دانشگاه آتحقیق کانون فارغ

هاي تحصیالت تکمیلی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیق کانون از سري منابع آزمون، ترمودینامیک مجموعه مهندسی نفت .23

 . 1389زاده، چاپ اول علی هاشمیزاده، عباس هاشمیالتحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی، فارغ

هاي تحصیالت تکمیلی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیق کانون از سري منابع آزمون، مهندسی نفتبرداري مجموعه بهره .24
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