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(( در نترل هرزروی سیاالت حفاری در مخازن نفتی و گازی با استفاده از پوکه های صنعتی و معدنی جدیدک)) .9

 .1392نشریه مهندسی شیمی ایران در سال 

 ج( مقاالت همایشی

شناسی  (( در اولین کنگره زمینهای زیرزمینی در تحلیل کیفی وکمی آب GISکاربرد سامانه ارائه مقاله با عنوان )) .1

 .1386کاربردي ایران در سال 

 (( در نخستینو انرژی در مغارهای نمکیها و پسماندهای ناشی از صنایع نفت دفع پسابارائه مقاله با عنوان )) .2

 .1389 در سال انرژي، و نفت صنایع در پسماند و پساب مدیریت همایش

همایش بازرسی و  (( در نخستینهای نفتهای جداری در چاههای نوین حفظ ایمنی لولهروشارائه مقاله با عنوان )) .3

 .1389ایمنی در صنایع نفت و انرژي، در سال 

(( در سازی زیرزمینی گاز در استان خراسان رضویانتخاب روش مناسب به منظور ذخیرهعنوان )) ارائه مقاله با .4

 .1390سازي زیرزمینی مواد هیدروکربوري در دانشگاه صنعتی شاهرود در سال اولین کنفرانس مجازي ذخیره

(( در در استان خراسان رضویسازی زیرزمینی گاز انتخاب ساختگاه مناسب به منظور ذخیرهارائه مقاله با عنوان )) .5

 .1390سازي زیرزمینی مواد هیدروکربوري در دانشگاه صنعتی شاهرود در سال اولین کنفرانس مجازي ذخیره

(( در پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مدیریت آب تولیدی ناشی از فعالیت های نفتیارائه مقاله با عنوان )) .6

 .1390مهندسی محیط زیست در سال 

ی ثقل زشیبخار همراه با ر قیتزر ندیبر فرآ رگذاریعوامل تاث یو بررس زمیمکان حیتشرئه مقاله با عنوان ))ارا .7

(SAGDدر ازد )ی در روگاهیو ن یمینفت، گاز، پتروش یالملل نیکنفرانس ب نیاول(( نیبرداشت از مخازن نفت سنگ ادی

 .1391سال 

 یکنفرانس علوم و مهندس نیسوم(( در یسینفت خام با استفاده از آب مغناط یینمک زداارائه مقاله با عنوان )) .8

 .1391ي در سال جداساز

برداشت از مخازن  ادیدر ازد یثقل زشیبخار همراه با ر قیتزر ندیعوامل موثر بر فرآ یبررسارائه مقاله با عنوان )) .9

 .1391ی در سال میش یمهندس یکنگره مل نیچهاردهم(( در رانیا نینفت سنگ

مواد  قیبا استفاده از تزر نیبرداشت از مخازن نفت سنگ یایچالش ها و مزا زم،یمکان یبررسارائه مقاله با عنوان )) .10

 .1391در سال  صنعت احداث یالمل نیکنفرانس ب نیسوم(( در یمریپل

اولین (( در ازامواج فراصوتبررسی و تشریح مکانیسم انگیزش چاه های نفت و گازبا استفاده ارائه مقاله با عنوان )) .11

 .1392در سال  همایش ملی نفت و گاز

باروشهای معمول  بررسی مزایا و مقایسه عملکرد انگیزش فراصوتی چاه های نفت و گازارائه مقاله با عنوان )) .12

 .1392در سال  اولین همایش ملی نفت و گاز(( در انگیزش

کربناته و ماسه  یسنگ ها یترشوندگ رییمؤثّر بر تغ یپارامترها یبرخ یشگاهیآزما یبررسارائه مقاله با عنوان )) .13

 .1393در سال  رانیا یمیش یمهندس یکنگره مل نیپانزدهم(( در یسنگ

اقتصاد،  یالملل نیکنفرانس ب(( در برداشت نفت ادینانو در ازد یاستفاده از فناور جینتا یبررسارائه مقاله با عنوان )) .14

 )لهستان(.2014در سال  ستیز طیهنر و مح ،یمهندس یالملل نیو کنفرانس ب یعلوم اجتماع ت،یریمد ،يحسابدار

(( در معرفی روش جدید کروماتوگرافی در اندازه گیری ترشوندگی و مقایسه سایر روش هاارائه مقاله با عنوان )) .15

 .1393اولین کنفرانس ملی نفت، گاز و پتروشیمی در سال 

آن  ریتاث یو بررس ینیبرداشت آلکال ادیازد یندهایدر فرآ نینو ینیمحلول آلکال یعرفمارائه مقاله با عنوان )) .16

 .1394در سال  رانیا نفت یکنگره مهندس(( در چهارمین سنگ مخزن یترشوندگ رییبرتغ



با استفاده از محلول  یآب هیپا یحفار هایگل ونیلتراسیف اتیخصوصی ساز نهیبهارائه مقاله با عنوان )) .17

 .1394(( در سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته در سال یمریپل-یسورفکتانت

 نیسومدر  ((رانیا یاز مخازن نفت یکیاز  یدیتول الیس انیجر یبرا یروابط دوفاز یبررسارائه مقاله با عنوان )) .18

 .1394ی در سال مینفت، گاز و پتروش یالملل نیب شیهما

نفت، گاز و  یالملل نیب شیهما نیسوم(( در شده تیریبا فشار مد یحفار کیتکن یو بررس یمعرفمقاله با عنوان )) ارائه .19

 .1394ی در سال میپتروش

(( در همایش و یتاگوچ شیآزما یبا استفاده از روش طراح مانیس یمقاومت فشار یبررسارائه مقاله با عنوان )) .20

 .1395پیش رو در سال نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق 

و  ملیی  همایش هشتمین در(( فسیلی و زنده های سوخت مقایسه و بیودیزل تولید های روش بررسی)) عنوان با مقاله ارائه .21

 .1395آبان ماه  نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در

و نمایشیگاه   ملیی  همیایش  هشتمین در(( مروری بر روشهای تغلیظ و ذخیره سازی دی اکسید کربن)) عنوان با مقاله ارائه .22

 .1395آبان ماه  تخصصی مهندسی محیط زیست در

 هشیتمین  در(( های محیط زیستی عملیات استخراج نفت و گااز مروری بر روشهای کاهش آلودگی)) عنوان با مقاله ارائه .23

 .1395آبان ماه  و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در ملی همایش

( به منظور بررسی خصوصیات مکانیکی سیمان RSMاستفاده از روش طراحی آزمایش سطح پاسخ ))) عنوان با مقاله ارائه .24

 .1395 بهمن ماه در دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت در(( مورد استفاده در چاه های نفتی

25. Seyed Hasan Hajiabadi and Amin Kazemi-Beydokhti, “Performance of silver nanoparticles in the 

management of energy required to recycle the waste of drilling operation’’, the 12th international 

Energy Conference (IEC 2018), Tehran, Iran, June 2018. 
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