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احمدرمضانزاده 

بسمهتعالی

احمد رمضانزادهPh.D ،
مهندسارشدمکانیکسنگ–فضاهایزیرزمینیوژئومکانیکنفت 
تجربهیکاری19:سال(مهندسمشاور،پژوهشدانشگاهی) 

تحصیالت:
 دکترا؛ مکانیک سنگ و حفر تونل در سنگهای سخت با استفاده از  ،TBMدانشگاه INSA
لیون،فرانسه 2005،
 کارشناسیارشد؛مکانیکسنگ،دانشگاهتربیتمدرس،تهران،ایران 1376،
 کارشناسی؛مهندسیاستخراجمعدن،دانشگاهشهیدباهنرکرمان،ایران 1373،


عضویت در محافل علمی:
 انجمنژئومکانیکنفتایران
 انجمنتونلایران
 انجمنمکانیکسنگایران
 موسسهتحقیقاتیمعدنکاریانحاللیآمریکا
 مهندسیناسترالیا
 انجمنتونلاسترالیا


افتخارات:
 بورسادامهیتحصیلدرمقطعدکترادرخارجازکشور–فرانسه(2001تا)2005
 دریافتحمایتمالیازشرکتهرنکنشت  AGبرایانجامپژوهشدرخصوصارزیابی عملکرد
TBMدرسنگسخت2003-2005
 فرصت پژوهشی  6ماهه در دانشگاه علم و صنعت نروژ ( )NTNUبرای بررسی پایگاه دادهی
گستردهیآندانشگاهدرزمینهی/TBMتودهسنگ2003-2004
 رییساولینکنفرانسملیژئومکانیکنفت-ژئومکانیکنفتمحورتولیدصیانتی1394
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 دبیراولینکنفرانسمجازیذخیرهسازیزیرزمینیموادهیدروکربوری،دانشگاهصنعتیشاهرود
1390

حوزهی تخصص:
 طراحیفضاهایزیرزمینیدرسازندهایسختونرمشامل
 oمغارهایسنگیونمکیذخیرهسازینفتخام،فرآوردههاینفتیوگازطبیعی
 oنیروگاههایزیرزمینی
 oتونلهایانتقالآب
 oتونلهایمترو
 حفاریمکانیزهدرسنگ
 ژئومکانیکنفتوکاربردهایاندرپایداریچاه،شکستهیدرولیکی،گسیختگیلولهجداری
 مدلسازیژئومکانیکیکبعدیوسهبعدیمخازنهیدروکربوری
 مطالعاتآزمایشگاهیوعددیپروسهیشکستسنگ


فعالیتهای فعلی:
 عضوهیاتموسسورییسهیاتمدیرهانجمنژئومکانیکنفتایران
مدیرمسوولنشریهیعلمی-پژوهشیمهندسیتونلوفضاهایزیرزمینی


نشریهیعلمی-پژوهشیمهندسیتونلوفضاهایزیرزمینی

 دبیر
 استادیاردانشکده یمهندسیمعدن،نفتوژئوفیزیک،دانشگاهصنعتیشاهرود،شاهرود(ازآبان
سال1387تاکنون)

تجربیات حرفهای:
تونلسازی در سنگ سخت:

 حفرمکانیزهیتونلبادستگاهحفاریتونلورودهدر:پیشبینیکیفیتعملکردماشین
 طراحی سیستم نگهداری فضاهای زیرزمینی :آنالیز پایداری توسط روشهای مختلف (تجربی،
کنترلساختاری،عددی)وطراحیسیستمنگهداریبرایتونلها،مغارهاوشیبهایسنگی
 مشخصاتتودهسنگ:طراحیآزمایشهایبرجاوآزمایشگاهی،تحلیلدادهها(شاملسنگبکر
و شکستگیهای سنگ) ،تحلیل و تفسیر دادههای ژئومکانیکی ،پیشبینی رفتار تودهسنگ،
تعیینمحدودهیطراحی
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 تحلیلپایداریوطراحینگهداریمغارزیرزمینینیروگاهکارون،3یکیازبزرگتریننیروگاه-
هایهیدروالکتریکایران
 ریاستدپارتمانفضاهایزی رزمینیشرکتمهندسینمشاورساحل:مدیریتطراحیبیشاز
 10پروژهیمختلفتونلهایباابعادمتوسطوهمچنیننظارتوهماهنگی فعالیتهایتیم
مهندسیوپرسنلفنی(پیشازتحصیلدرمقطعدکترا)
 کسب تجربهی بیشتر در تحلیل عملکرد  TBMدر سنگ سخت و تعیین فاکتورهای تعدیل
جدید برای مدل Colorado's School of Mineجهت ملحوظ نمودن تاثیر فاصلهداری و
جهتدرزهها
 جمعآوری،تحلیلوتفسیراطالعاتعملکردTBMواطالعاتژئوتکنیکی15تونلحفرشدهبا
TBMدرسنگسختدرسوئیس،نروژ،ایاالتمتحدهیامریکا،فرانسه،ایرانوهنگکنگ


تحقیق و پژوهش در روشهای توسعهی سریع معادن زیرزمینی در گروه  Rock

Fragmentation OptimizationدرCRC Miningدانشگاهکوئینزلندبهمدت2سال


کسب تجربه در طراحی تونل های شهری به عنوان مهندس ارشد مکانیک سنگ در  PB
AustraliaدرپروژهیAirport Link TunnelدرBrisbane

تجربیات پژوهشی /مشاوره ای:
 تفاهم نامه اجرای پروژه پایان نامه تحصیالت تکمیلی،مدیریتاکتشافشرکتملینفتایران،
مهدیعصاری(1394-1396،درشرفانعقاد)
 تفاهم نامه اجرای پروژه پایان نامه تحصیالت تکمیلی ،شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب،
محمدانهمنگولی1394-1396،
 قرارداد اجرای پروژه پایان نامه تحصیالت تکمیلی،شرکت پایانه های نفتی ایران،محمدجواد
نصریفخرداود1394-1396،
 تفاهم نامه اجرای پروژه پایان نامه تحصیالت تکمیلی ،شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب،
حامدامیری1394-1395،
 تفاهم نامه اجرای پروژه پایان نامه تحصیالت تکمیلی ،شرکت ملی حفاری ،محمد محمدی
بهبود1394-1395،
 تفاهم نامه اجرای پروژه پایان نامه تحصیالت تکمیلی ،شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب،
سیناانزانپور1393-1394،
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 تفاهم نامه اجرای پروژه پایان نامه تحصیالت تکمیلی ،شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب،
مسعودترابیخواه1393-1394،
 قرار داد علمی پژوهشی (حمایت از پروژه های تحصیالت تکمیلی)،شرکت مهندسی و توسعه
نفت،محمدعلیچمنزاد1392-1393،
 قرار داد علمی پژوهشی (حمایت از پروژه های تحصیالت تکمیلی)،شرکت مهندسی و توسعه
نفت،سینانوروزیبزمینآبادی1393-1393،
 قرارداد اجرای پروژه پایان نامه تحصیالت تکمیلی،شرکت پایانه های نفتی ایران،ملیحهداود
آبادی1389-1390،


تفاهم نامه اجرای پروژه پایان نامه تحصیالت تکمیلی ،شرکت ملی گاز ایران ،امین
عسگری1390-1391،



تفاهمنامهاجرایپروژهپایاننامهتحصیالتتکمیلی،شرکتنفتمناطقمرکزیایران،مرتضی
نعمانی1390-1391

 همکاریدرزمینهمطالعهوبررسیروشهایذخیرهسازیموادهیدروکربنی،قربقائم
 مشاورهدرزمینهطراحیرفتارنگاریوابزاردقیقپروژهخط2قطارشهریتبریز،موسسهایمن
سازان
 نظارتبرطرحپژوهشی صندوقحمایت ازپژوهشگرانکشور،صندوقحمایتازپژوهشگران
کشور،
 مطالعهضرورتتاسیسکانونهماهنگیدانشوصنعتدرحوزهذخیرهسازیزیرزمینینفتو
گاز،پارکعلموفناوریاستانسمنان1390-1391،
 مدیریتشورابه هایحاصلازابشویینمکدرفرایندذخیرهسازیگازطبیعیدرگنبدنمکیو
آبخوان،پژوهشگاهصنعتنفت1391-1393،


تدوینراهکارهایمناسبجهتحفاریتونلدرمناطقدارایدرزهوشکافزیاد،آبنفوذیبا
فشارباالوعمقروبارهزیاد،آبمنطقهایاصفهان1390-1392،

 مشارکتدرپروژهپژوهشیمستندسازیوثبتتجارب،شرکتمهندسیسپاسد1387-1388،
 طرحپژوهشیطراحیبانکاطالعاتتونلایران،انجمنتونلایران1388،
 مشارکت در پروژه پژوهشی آب بندی توده نابرجای تکیه ،شرکت مهندسی سپاسد 2009،تا
2010
 مشاور ارشد مدیریت مهندسی و کنترل کیفیت ،سدهای گتوند ،رودبار و سردشت و خط 7
مترو،شرکتمهندسیسپاسد1387-1388،
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موسسهمهندسینمشاورساحل،تونلانتقالآبکرج2 مشاورارشدفاز

2006تا2005،ایران،تونلنوسود،وبررسیمشخصاتطراحیTBM پیشبینیعملکرد
، نروژ، تروندهایم، در نروژTBM  تونل حفر شده با استفاده از9  درTBM  تحلیل عملکرد
2004
2004،ایاالتمتحدهامریکا،نیویورک،Queens TunnelدرپروژهیTBM تحلیلعملکرد
2004،سوئیس،LotschbergدرپروژهیتونلدسترسیTBM تحلیلعملکرد
2003،هنگکنگ،KCRCدرپروژهیتونلTBM مطالعهیدادههایعملکرد
2003،فرانسه،لیون،BPNLدرپروژهیتونلTBM مطالعهیدادههایعملکرد
2002،فرانسه،Maurice LemaireدرتونلTBM ارزیابیاولیهیعملکرد
1376،ایران،3 تحلیلپایداریمغارزیرزمینینیروگاهکارون
1373،ایران، تحلیلپایداریشیبمعدنروبازسرچشمه

مقاالت
انگلیسی
ردیف

عنوان

1

Norouzi Bezminabadi, N, Ramezanzadeh, A, Jalali, M.E , Tokhmechi, B , Roustaei, A,
“Effect of rock properties on ROP modeling using statistical and intelligent
methods: A case study of an oil well in southwest of Iran”,under review
Ramezanzadeh,A, Dezvareh,G,A,Najafi,M, “Water Supply Requirements for

2

Underground Natural Gas Solution Mining; An Important Challenge for the Iranian
DomeTechnical Conference,2015Storage in Salt” SMRI Fall ,spain

3

Zadhesh, J. , Jalali, M.E. , Ramezanzadeh, A. “Estimation of joint trace length
probability distribution function in igneous, sedimentary and metamorphic rocks”,
Arabian Journal of Geosciences, (ISI), 2013

4

Saeidi, O. , Ramezanzadeh, A. , Sereshki, F. , and Jalali, M.E. “Numerical modeling of
the effects of joint hydraulic aperture, orientation and spacing on rock grouting
using UDEC: A case study of Bakhtiary Dam of Iran”, Journal of Mining &
Environment,(ISC),2013,5-26

5

Ghasemi, E, Ataei, M, Shahriar, K, Sereshki, F , Jalali, S. E, Ramazanzadeh, A
“Assessment of roof fall risk during retreat mining in room and pillar coal mines”
international Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences,(ISI), 2012,80–89
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Mohamadnejad, M., Gholami, R., Ramezanzadeh, A., Jalali, S.E., 2011, “Prediction
of blast induced vibrations in limestone quarries by using Support Vector Machine
algorithm”,
Journal
of
Vibration
and
Control,
(Acepted),
Doi:10.1177/1077546311421052.
Jafari, A., Ataie, M., Jalali, S.E., Ramazanzadeh, A., 2011, “Preference of effective
factors in suitable selection of microtunnel boring machines (MTBM) by using the
fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) approach”, Revista de Matematica: Teorıa
y Aplicaciones 18(2): 249–263.
Ramezanzadeh, A., Hood, M., 2010, “Review of the state-of-the-art mechanical
rock excavation technologies”, International Journal of Mining and Environmental
Issues, Shahrood University of Technology, Vol.1. No.1

9

Ramezanzadeh, A., Rostami, J., Kastner, R. 2010, “Developing a new rock fracture
adjustment factor for CSM performance prediction model based on 9 Hard Rock
TBM tunnel projects”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
(under review and comments).

10

Ramezanzadeh, A., Rostami, J., Kastner, R., Bruland, A. 2010, “Comparison of CSM
and NTNU performance Predictions for 9 Hard Rock TBM tunnel projects”,
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (under review and
comments)

11

Ramezanzadeh, A., Rostami,J., Tadic, D. 2008, “Impact of Rock Mass
Characteristics on Hard Rock TBM Performance”, 13th Australian Tunneling
Conference, Melbourne, Australia

12

Stewart, P., Ramezanzadeh, A., Knights, P., 2006, “Benchmark Drill and Blast and
Mechanical Excavation Advance Rates for Underground Hard Rock Mine
Development”, Proceedings of the 2006 Australian Mining Technology Conference
“Value through Cost Control”, 26-27 September, Hunter Valley, NSW, Australia, pp.
41-63.

13

Ramezanzadeh, A., Rostami, J., Kastner, R. 2005, “Etudes statistiques de l’effet de
caractéristiques massifs rocheux sur un tunnelier dans chantier de KCRC D320
(Hong Kong)”, Congres international de l’AFTES 2005, 10-12 octobre, Chambéry,
France (French).

14

Ramezanzadeh, A., Rostami, J., Kastner, R. 2005, “Influence of Rock Mass
Properties on Performance of Hard Rock TBMs”, RETC 2005, June 27-29, Seattle,
Washington, USA.

15

Ramezanzadeh, A. , Rostami, J. , Kastner, R. 2004, “Performance Analysis of Hard
Rock Tunnel Boring Machines at KCRC tunnel (Hong Kong)”, Eurock 2004 and 53 rd
Geomechanics Colloquy, Oct. 6-7 2004, Salzburg, Austria, pp.609-613.

16

Ramezanzadeh, A. , Rostami, J. , Kastner, R. 2004, “ Performance Prediction
models for Hard Rock Tunnel Boring Machines”, Proceedings of Sixth Iranian
Tunneling Conference, Jan. 27-29 2004, University of Science and Technology of
Iran, Tehran, Iran (English).

17

Asgari, A., Ramezanzadeh, A., Jalali, S. M. E., “Stability Analysis of Natural-Gas
Storage Caverns in Salt Formations”, SMRI Fall 2012 Technical Conference, 1-2
October 2012, Bremen, Germany.
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فارسی
ردیف

عنوان

1

چمنزاد،محمدعلی ،رمضانزاده،احمد،تخمچی ،بهزاد ،نوروزی ،حجت ،)1394(،تفاوتاثرشکست
پروپانتی واسیدی(مطالعهموردی درسازندسروکمیدان نفتی آزادگان) ،اولین کنفرانسملی ژئومکانیک


نفت،پژوهشگاهصنعتنفت،تهران ،ایران 

2

،)1394(،مدلسازیزئومکانیکیوتعیینپنجرهایمنگلحفاری(مطالعهموردیدریکیازچاههایمیدان

نفتیآزادگان)،اولینکنفرانسملیژئومکانیکنفت،پژوهشگاهصنعتنفت،تهران،ایران 

3

مسعودترابی خواه،احمدرمضانزاده،بهزادتخمچی ،عبداهللمقلب ،)1394(،ساختمدلژئومکانیکی یک
بعدی در میدان نفتی آغاجاری(مطالعه موردی) ،اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت ،پژوهشگاه صنعت
نفت،تهران،ایران 

4

ترابیخواه،مسعود،رمضانزاده،احمد،تخمچی،بهزاد،مقلب،عبداهلل،)1394(،مقایسهبیننتایجمعیار
شکستموهرکلمب،هوکبراونوموگیکلمبدرساختمدلژئومکانیکی ،اولین کنفرانس ملی

ژئومکانیکنفت،پژوهشگاهصنعتنفت،تهران،ایران

5

نوروزی بزمین آبادی ،سینا  ،رمضانزاده ،احمد،تخمچی ،بهزاد ،پرهیزگار ،محمدرضا ،)1394(،تحلیل
عددیتاثیرشیبوآزیموتحفاریبرپایداریچاههایجهتدارمطالعهموردی:یکیازمیادیننفتخیز
جنوبایران،اولینکنفرانسملیژئومکانیکنفت،پژوهشگاهصنعتنفت،تهران،ایران 

6

نوروزیبزمینآبادی،سینا،رمضانزاده،احمد،کریمیاندانی،مرتضی،حجار،مهدی ،)1394(،ارزیابی
سیستمنگهداریموقتتونلنیایشتهرانبرمبناینشستدرزمینهایشهری،دهمینکنگرهبینالمللی
مهندسیعمران،دانشکدهمهندسیعمران،تبریز ،ایران  

7

انزانپور،سینا،رمضانزاده،احمد،تخمچی،بهزاد،پرهیزگار،محمدرضا،تعیینراستایبهینهحفاری
چاه های انحرافی درحفاری عمیق -مطالع موردی :یکی از میادین نفت خیز جنوب ،دومین کنگره ملی
صنعتحفاریایران،پزوهشگاهصنعتنفت( )1393

8

انزانپور،سینا،رمضانزاده،احمد،تخمچی،بهزاد،پرهیزگار،محمدرضا،تحلیلپایداریچاهبااستفاده
ازمدلژئومکانیکییکبعدی،بارویکردمقایسهمدلهایرفتاریدوبعدیوسهبعدی،دومینکنگرهملی
صنعتحفاریایران،پزوهشگاهصنعتنفت( )1393

9

حیدری،علی،جاللی،سیدمحمداسماعیل،سرشکی،فرهنگ ،رمضانزاده،احمد ،بررسی نشستگازاز
کارگاه استخراج   UCGبا استفاده از مدلسازی عددی ،پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران ،تهران،
دانشگاهتربیتمدرس( )1393

 10

اثرپارامترهایژئومکانیکیبرپایداریمغارهاینمکیذخیرهسازیگازطبیعی،عسگری،امین،رمضانزاده،
احمد  ،جاللی  ،سیدمحمد اسماعیل ،پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران ،تهران ،دانشگاه تربیت
مدرس( )1393

 11

جاللی سیدمحمد اسماعیل ،امامی مریم ،نجفی مهدی ،قریب بلوک فاطمه ،محمدی حسن ،رمضان زاده
احمد ،)1393(،فناوری گازی کردن زیرزمینی زغالسنگ( )UCGراهبردی در جهت بهبود اقتصاد انرژی
کشور،پژوهشنامهعلمیپژوهشیاقتصادانرژی 

 12

سلطانعلیزاده ،امیر،رمضانزاده،احمد،جاللی ،سیدمحمداسماعیل ،)1393(،بررسی وانتخابغارطبیعی
مناسببرای ذخیره سازی زیرزمینی نفتخامبااستفادهازترکیب دوروش FAHPو،TOPSISنشریه
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علمیپژوهشیزمینشناسیمهندسی 

ترابیخواه،مسعود،رمضانزاده،احمدتخمچی،،بهزاد،رسولی،وامق،مدلژئومکانیکیسهبعدی،ابزاری
 13

کاربردیدرتوسعهمیادیننفتوگاز،سومینکنفرانسملیمهندسیمخازنهیدروکربوریوصنایع
باالدستی،مرکزهمایشهایصداوسیما،تهران )1393(،

نوروزیبزمینآبادی،سینا،رمضانزاده،احمد،جاللی،سیدمحمداسماعیل،تخمچی،بهزاد،روستایی،

 14

عباس،مدلسازینرخنفوذحفاریبااستفادهازشبکهعصبیمصنوعی:مطالعهموردیدریکیازچاههای
میداننفتیآزادگان،کنفرانسعلوممعدنی،مازندران،ساری )1393(،


 15

معبودی ،وحید ،رمضانزاده،احمد ،)1392(،مدلسازی فشارسینه کارحفاری درماشین  EPBمطالعه
موردخطهفتمترویتهران(قطعهشرقی-غربی)،دهمینکنفرانستونل،هتلالمپیک،تهران،ایران 

 16

رفیعی ،رامین  ،رمضان زاده ،احمد ،سرشکی ،فرهنگ ،جاللی ،اسماعیل ،موحدی نژاد،
اسماعیل،)1392(،تخمینجریاننشتآبهایزیرزمینیبهتونلکوهرنگسهبااستفادهازروشهایتحلیلیو


عددیومقایسهآنها،دهمینکنفرانستونل،هتلالمپیک،تهران،ایران

 17

مهرآوران،محمدرضا ،رمضانزاده،احمد،زارع،شکراهلل ،)1392(،مدلسازی تراوشآببهدرونتونلدر
توده سنگ درزه دار؛ مطالعه موردی تونل  انتقال آب زاگرس-قطعه دوم ،دهمین کنفرانس تونل،هتل
المپیک،تهران،ایران 
مهدوینژاد،حسین ،رمضانزاده ،احمد،جاللی،سیدمحمداسماعیل،)1392(،بهینه سازی طرحاختالط

 18

دوغابسیمانیبرپایهمطالعاتآزمایشگاهی-مطالعهموردی:تزریقآببندتونلکرج-تهران،فصلنامهعلمی
پژوهشیمهندسیحملونقل 
زمانی،محمد،آزاد،علی،جاللی،سیدمحمداسماعیل،رمضانزاده،احمد،احمدی،جواد،تمهیداتوانتخاب

 19

روشمناسبتقویتدهانههایورودیوخروجیایستگاههایپشتیبان-مطالعهموردی:ایستگاهU7خط
هفتمتروتهران،همایشملیمهندسیعمرانکاربردیودستاوردهاینوین،کرج( )1392


 20

رمضانزاده ،احمد،)1391(،

نجفی ،مهدی ،جاللی ،سید محمد اسماعیل،کاکایی ،رضا ،سرشکی ،فرهنگ  ،
امکان سنجی استحصال انرژی از منابع زغال سنگ با استفاده از فناوری پیشرفته گاز کردن زغال سنگ
()UCGمطالعهموردی منطقهزغالی مزینو طبس،دومین کنفرانسبین اللملی نگهداشتانرژی ،دانشگاه



تهران،ایران

 21

رمضانزاده ،احمد  ،میرزایی نصیرآباد ،حسین ،)1391(،مخاطرات زیست محیطی ذخیره

براتی ،شریف ،
سازی گازدی اکسیدکربن درساختارهای زمین شناسی ،همایش ملی عمرانوتوسعهپایدار،همایش ملی


عمرانوتوسعهپایدار،موسسهآموزشعالیخاوران،مشهد،ایران

 22

براتی،شریف،رمضانزاده،احمد،میرزایینصیرآباد،حسین ،)1391(،بررسی ذخیره سازی گاز دی
اکسیدکربن درمخازننفتوگاز،سی ویکمین گردهمایی علومزمین ،سازمانزمین شناسی واکتشافات



معدنیکشور،تهران،ایران 

 23

یسهی نشت گاز از
لطفی آزاد ،علی اصغر .،جاللی ،سید محمد اسماعیل .،رمضانزاده ،احمد ،)1391(،مقا 
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،مطالعهی

زغالسنگدراعماقمختلفبااستفادهازروشCFD
کارگاههای استخراجگازکردنزیرزمینی  
یهیمزینو،چهارمینکنفرانسمهندسیمعدنایران،ایران 
زغالسنگM26ناح 
یهی 
موردی:ال 
 24

یژگیهای هندسی
.رمضانزاده،احمد،)1391(،بررسیتأثیرو 

زادهش،جمال.،جاللی،سید محمداسماعیل،
ینشناسیایران،دانشگاهشیراز،ایران 
سنگدرزهدار،شانزدهمینهمایشانجمنزم 


درزهبرمقاومتتوده

 25

زادهش ،جمال .،جاللی ،سید محمد اسماعیل .،رمضانزاده ،احمد ،)1391(،تحلیل ارتباط بین طول و
ینشناسی ایران،
بازشدگی درزه در سنگهای آذرین ،دگرگونی و رسوبی ،شانزدهمین همایش انجمن زم 


دانشگاهشیراز،ایران

 26

کنگرهی ملی

لطفی آزاد ،علی اصغر .،جاللی ،سید محمد اسماعیل .،رمضانزاده ،احمد ،)1391(،اولین 
زغالسنگ ( )UCGدر معدنکاری
زغالسنگ ،بررسی جایگاه اقتصادی فرآیند گاز کردن زیرزمینی  



زغالسنگ،دانشگاهصنعتیشاهرود،ایران


 27

.رمضانزاده،احمد،)1391(،تدوینپارامترهایطراحی

لطفیآزاد،علیاصغر.،جاللی،سیدمحمداسماعیل،
زغالسنگ ،دانشگاه صنعتی
کنگرهی ملی  

زغالسنگ( ،)UCGاولین 
فرآیندگازکردنزیرزمینی 

شاهرود،ایران

 28

امکانسنجی
مطالعهی  

لطفی آزاد ،علی اصغر .،جاللی ،سید محمد اسماعیل .،رمضانزاده ،احمد ،)1391(،
زغالدار مزینوی طبس،
یهی  
زغالسنگ ( )UCGدر ناح 
مقدماتی استفاده از فرآیند گاز کردن زیرزمینی  

زغالسنگ،دانشگاهصنعتیشاهرود،ایران
کنگرهیملی 

اولین

 29

عماد.،رمضانزاده،احمد ،)1391(،کاربردفناوری  Thin spray-on linerدر

محمدی ،سجاد.،خراسانی ،
اولینکنفرانسفناوریهایمعدنکاریایران،یزد،ایران 

نگهداریفضاهایزیرزمینی،

 30

رمضانزاده،احمد،شرکتی،شهرام ،برآوردعمقبهینهمغارهاینمکی

عسگری،امین،عسگرینژاد،یوسف،

ذخیرهسازیموادهیدروکربوریبااستفادهازروشهایعددیهوشمند،)1391(،ماهنامهاکتشافوتولید 

محمدنژاد،مجتبی،جاللی،سیدمحمداسماعیل ،رمضانزاده ،احمد،میکاییل،رضا،)1391(،تحلیلاثر

 31

تغییرخصوصیاتسنگبرچگونگیانتشارامواجحاصلازانفجاردرمحیطهایسنگیچینهای ،نشریه
علمیپژوهشیتکنولوژیبهرهبرداریازمنابعمعدنی 

 32

محمدنژاد،محمد،رمضانزاده،احمد،جاللی،سیدمحمداسماعیل،عزیزمحمدی ،)1390(،تحلیلپایداری
عددیگالریهایزیرزمینی تحتبارگذاریناشیازانفجارپرتابهنفوذکنندهدرزمین،ششمینکنفرانــس
بینالمللیلرزهشناسیومهندسیزمینلرزه،تهران،ایران 

 33

محمدنژاد،محمد،رمضانزاده،احمد،جاللی،سیدمحمداسماعیل،عزیزمحمدی،)1390(،تحلیلدینامیکی
سازهزیرزمینیتحتبارگذاریناشیازانفجارپرتابهنفوذکنندهدرزمین،ششمینکنفرانــسبینالمللی
لرزهشناسیومهندسیزمینلرزه،تهران،ایران 

سنجیاستفادهازروشهایحفاریمکانیزهدرساخت


)،امکان
محمدنژاد،مجتبی،رمضانزاده،احمد1390(،

•
 34

مغارهای سنگی ذخیرهسازی ،اولین کنفرانس مجازی ذخیرهسازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری ،شاهرود،
ایران .

• فرقانی ،مهدی ،رمضانزاده ،احمد ،حیدری شیبانی ،رضا ،)1390( ،الزامات طراحی مغارهای سنگی بدون
 35
پوشش به منظور ذخیرهسازی مواد هیدروکربوری ،اولین کنفرانس مجازی ذخیرهسازی زیرزمینی مواد

9


 1394/06/30

احمدرمضانزاده 

هیدروکربوری،شاهرود،ایران .

یمفاهیمذخیرهسازی


)،مقایسه
داودآبادی،ملیحه،رمضانزاده،احمد،جاللی،سیدمحمداسماعیل1390(،

•
 36

گاز طبیعی در ساختارها و سازههای زیرزمینی ،اولین کنفرانس مجازی ذخیرهسازی زیرزمینی مواد
هیدروکربوری،شاهرود،ایران .

داودآبادی،ملیحه،رمضانزاده،احمد،جاللی،سیدمحمداسماعیل،)1390(،الزاماتطراحیسامانهیمهار

•
 37

نشت در مغارهای سنگی دارای پوشش برای ذخیرهسازی گاز طبیعی مایعشده ،اولین کنفرانس مجازی
ذخیرهسازیزیرزمینیموادهیدروکربوری،شاهرود،ایران .


داودآبادی،ملیحه،رمضانزاده،احمد،جاللی،سیدمحمداسماعیل،جاللیفر،حسین،)1390(،مطالعهی

•
 38

تاثیر پارامترهای مقـاومتی تودهسنگ بر وضعیت پایداری مغارهای ذخیرهسازی ،اولین کنفرانس مجازی
ذخیرهسازیزیرزمینیموادهیدروکربوری،شاهرود،ایران .


• داودآبادی ،ملیحه ،رمضانزاده ،احمد ،جاللی ،سید محمد اسماعیل ،جاللیفر ،حسین ،)1390( ،مبانی
 39

طبیعیمایعشدهدرمغارهایسنگیدارایپوشش،اولینکنفرانسمجازیذخیرهسازی

ذخیرهسازیگاز
زیرزمینیموادهیدروکربوری،شاهرود،ایران .

جاللی،سیدمحمداسماعیل،رمضانزاده،احمد،مهرداد،افتخاری،)1390(،ذخیرهسازی

• مهدی،نوروزی،
 40

حاملهای انرژی در ساختارهای زیرزمینی به عنوان سازههای پدافند غیرعامل ،اولین کنفرانس مجازی
ذخیرهسازیزیرزمینیموادهیدروکربوری،شاهرود،ایران .


• امیر سلطانعلیزاده ،رمضانزاده ،احمد ،جاللی ،سید محمد اسماعیل ،مهدی ،نوروزی  ،)1390( ،بررسی
 41

مقدماتی پتانسیل ذخیرهسازی نفتخام در غارهای طبیعی ایران ،اولین کنفرانس مجازی ذخیرهسازی
زیرزمینیموادهیدروکربوری،شاهرود،ایران .

• مهدی ،نوروزی ،جاللی ،سید محمد اسماعیل ،رمضانزاده ،احمد ،سرشکی ،فرهنگ ،مهرداد افتخاری،
 42

(،)1390بررسیفنی–اقتصادیاحداثمغارهایذخیرهسازیزیرزمینیموادهیدروکربوریدرسنگآهک،
اولینکنفرانسمجازیذخیرهسازیزیرزمینیموادهیدروکربوری،شاهرود،ایران .


علیزاده،رمضانزاده،احمد،جاللی،سیدمحمداسماعیل،)1390(،الگوریتماولیهانتخابروش

• امیرسلطان
 43

سنگی،اولینکنفرانسمجازیذخیرهسازی

مناسبذخیرهسازیزیرزمینی موادهیدروکربوریدرمغارهای 
زیرزمینیموادهیدروکربوری،شاهرود،ایران .

عسگری،امین،جاللی،سیدمحمداسماعیل،رمضانزاده،احمد،)1390(،مخاطراتذخیرهسازیزیرزمینی

•
 44
مواد هیدروکربوری در سازندهای نمک و راهکارهای مقابله با آن ،اولین کنفرانس مجازی ذخیرهسازی

10


 1394/06/30

احمدرمضانزاده 

زیرزمینیموادهیدروکربوری،شاهرود،ایران .

)،مطالعهیعملکردحفاریردهدردراجرایتونلبابلکسد

محترمی،احسان،رمضانزاده،احمد1389(،

•
  45البرز،چهارمینکنفرانسمکانیکسنگایران،تهران،ایران .
• محمدنژاد ،مجتبی ،جاللی ،سید محمد اسماعیل ،رمضانزاده ،احمد ،)1389( ،ارزیابی پایداری سالن
 46

ذخیرهسازیزیرزمینیتحتبارگذاریناشیازانفجارپرتابه،چهارمینکنفرانسمکانیکسنگایران،تهران،

ایران .

• داودآبادی ،ملیحه ،رمضانزاده ،احمد ،جاللیفر ،حسین ،)1389( ،طراحی مفهومی مغارهای ذخیرهسازی
 47
نفتخامدرمنطقهیعمومیبندرگناوه،چهارمینکنفرانسمکانیکسنگایران،تهران،ایران .

رمضانزاده،احمد،فروغ،امید،هاشمی،سیامک،بازفندی،علی،)1390(،بانکاطالعاتتونلایران،نهمین

•
  48همایشملیتونل،تهران،ایران .
)،امکانسنجیاستفادهاز

افتخاری،مهرداد،رمضانزاده،احمد،سیدمحمداسماعیل،نوروزی،مهدی1390(،

•
 49
معادنزیرزمینیمتروکهبهعنوانسازههایپدافندغیرعامل،نهمینهمایشملیتونل،تهران،ایران .

یترکخوردهدر


)،بررسیگسترشناحیه
زاده،احمد،جاننثاری،علیرضا1390(،


محمدنژاد،مجتبی،رمضان
•
  50اطرافمقاطعحفاریبراثرانفجاروتأثیرآنبرپایداریسازه،نهمینهمایشملیتونل،تهران،ایران .
• داودآبادی ،ملیحه ،رمضانزاده ،احمد ،جاللیفر ،حسین ،جاللی ،سید محمد اسماعیل ،)1390( ،تحلیل
 51

ینگهداریمغارهایذخیرهسازینفتخامگناوه،نهمینهمایشملیتونل،تهران،


پایداریوتعیینسامانه
ایران .

 52

امید،فروغ،ترابی،سیدرحمان،احمد،رمضانزاده،)1390( ،Saffet Yagiz،تاثیرشرایطتودهسنگبر
توقفاتTBMدرتونلانتقالآبکرج،نهمینهمایشملیتونل،تهران،ایران .

 53

احمد،رمضانزاده،)1388(،اندازهگیریتنشبرجادرتونلهایکمعمقشهریدرسنگسخت– مطالعه
موردی،هشتمینکنفرانستونلایران،تهران،ایران 

 54

میقانی ،مجید ،رمضانزاده ،احمد ،معارفوند ،پرویز ،)1379( ،کاربرد همگراییسنجی به عنوان سادهترین
سیستمرفتارنگاریتونل– مطالعهموردی:تونلانتقالآبدشتعباس،مجموعهمقاالتپنجمینکنفرانس
تونلایران،دانشکدهیمهندسی،دانشگاهتهران،تهران،ایران 

 55

بهمنی،امین ،رمضانزاده ،احمد ،)1379( ،بررسی عوامل موثر بر کاهش اضافه حفاری تونلها در روش
حفاریوآتشباری– مطالعهموردی،مجموعهمقاالتپنجمینکنفرانستونلایران،دانشکدهیمهندسی،
دانشگاهتهران،تهران،ایران 
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