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 الت یتحص

 دانشگاه علم و صنعت  یمیش یمهندس یکارشناس •
 دانشگاه علم و صنعت  یمیش یارشد مهندس یکارشناس •
 دانشگاه علم و صنعت یمیش یمهندس یدکتر  •

 تجارب حرفه ای 

پااليش نفت، پژوهشگاه صنعت نفت،   یهای پژوهنده ارشد، پژوهشكده توسعه فناور  •
 تاكنون  1392 اسفند

 یپااليش نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، د یهای پژوهنده، پژوهشكده توسعه فناور  •
 1392اسفند  یال 1391

پااليش نفت، پژوهشگاه صنعت نفت،   یهای مهندس فرايند، پژوهشكده توسعه فناور  •
 1391 ید یمرداد ال

 تاکنون  1398 بهشتیقشم، ارد انیبرد ک یانرژ  انیشرکت نو ،فرآیندمهندس  •
 1391 وریهر ش یال 1390 یمهندس فرايند، شركت ناموران صنعت، د •
 1385 وریشهر  یال ر یايران، ت یكارآموز، شركت نفت مناطق مركز  •
 1384 وریشهر  یال ر یايران، ت یكارآموز، شركت نفت مناطق مركز  •
 سنگين، پاره وقت  یمهندس فرايند، شركت مصنوعات فلز  •
 مشاور، شركت راهبردسازان مديريت فردا، پاره وقت  •

 تحقیقاتی و آموزشی

 تاکنون  1398  رینماتک، ت یمهارت   یآموزشمدرس، مرکز  •
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مهر  ران،یپژوهشکده سبز، دانشگاه علم و صنعت ا ،یسوخت لیپ شگاهیمحقق، آزما •
 1397مهر   یال 1391

آبان   ران،ی دانشگاه علم و صنعت ا ،ییغشا یجداساز  یهافرآیند قاتیمحقق، مرکز تحق •
 1390  وریشهر  یال 1388

 پاره وقت  ان،یپارس نینو یمدرس، مجتمع فن •
 مشاوره نوژان پارسه، پاره وقت  یمدرس، شركت مهندس  •

 های اجرایی پروژه

 ی صنعت

  ؛یکارفرما: دانشگاه آزاد اسالم ؛یساز  یگاز  یسوز با تکنولوژ  زباله روگاهیطرح ساخت ن •
 تاکنون 1398 بهشتیارد

 یدروژنیه هیواحد تصف هیپا یمهندس یو طراح یاز دانش فن یبردار  مجوز بهره یاعطا •
؛ کارفرما:  1399 بهشتیارد یال 1398کرمانشاه؛ خرداد  شگاهیپاال طرح توسعه لییگازو 

 نفت کرمانشاه شیشرکت پاال
 یواحد کاهش محتو هیپا یمهندس یو طراح یاز دانش فن یبردار  مجوز بهره یاعطا •

؛  1399 بهشتیارد  یال 1398کرمانشاه؛ خرداد  شگاهیپاال توسعه طرح تیفرمیبنزن ر 
 نفت کرمانشاه  ش ی کارفرما: شرکت پاال

 راه د،یخر  یمهندس ،یلیتفص یمهندس لیو تکم یادیبن یدر طراح راتییاعمال تغ •
 یال 1394  وریشهر  ؛یپارس جنوب  3و  2 یفازها یبرا 3DMCواحد  کیو آموزش  یانداز 

 ؛ کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس1398اسفند 
دوم پارس   شگاهیپاال یکیپساب کاست یساز  یخنث جیپک یفرآیند  یادیبن یطراح •

 ؛ کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس 1398 آذر یال 1398مهر  ؛یجنوب
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  ری؛ تبندرعباسنفت  شگاهیمستعمل پاال کیکاست هیتصف فرآیندرفع تنگنا و اصالح  •
 نفت بندرعباس  شی : شرکت پاالکارفرما  ؛1398آبان  یال 1397

واقع در  یمر یپل دی حالل پنتان و هگزان گر  دیواحد تول یو اقتصاد یفن یسنج امکان •
؛ کارفرما: شرکت پترو  1398خرداد  یال  1397اسفند  ه؛یعسلو  یاقتصاد ژهیمنطقه و

 پارس  انیصنعت نفتال
 سطح تأسیساتمطالعه   -هما  یگاز  دانیم یبرنامه توسعه برا ارائهمطالعه جامع و  •

 ران یا ی؛ کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکز 1397 بهمن یال  1395اسفند  ؛یاالرض
برش پنتان پالس؛ بهمن   یدروژنیه هیواحد تصف هیپا یو طراح یشگاهیمطالعه آزما  •

 پارس  یمی: مجتمع شرکت پتروشکارفرما ؛1397آذر  یال 1396
 یال 1397 بهشتیارد  د؛یگر  مریهگزان پل دیواحد پنتان و تول تیظرف شی مطالعات افزا •

 نفت کرمانشاه شیپاال شرکت ؛ کارفرما:1397آذر 
سوخت   تیف یجهت بهبود و ارتقا ک  یراهکار عمل ارائهو  نینو یها روش یبررس •

  کشنفت ی؛ کارفرما: شرکت مل1396 ید یال 1396 ریت ؛هاآالیندهو کاهش  نگیبانکر 
 ران یا
در روز با استفاده از   تریل 100 اسیمستعمل در مق کیکاست یر یپذ هیتصف یبررس •

  ریمنتخب؛ ت کیولوژ یو ب یستیکاتال ونیداس یاکس شرفته،یپ یونیداسیاکس یهافرآیند
پژوهشگاه صنعت  الملل، نیب روابط و  ی؛ کارفرما: معاونت فناور 1396آذر  یال 1395
 نفت

چهارم مجتمع گاز   شگاهیپروپان در پاال یساز  نیر یعملکرد واحد ش یساز  نهیو به شیپا •
؛ کارفرما: شرکت 1396 بهشتیارد یال 1393(؛ خرداد 8و  7، 6 ی)فازها یپارس جنوب

 یمجتمع گاز پارس جنوب 
  شگاهیپاال لییاز گازو ییواحد گوگردزدا یفرآیندمدارک بسته  ه یو ته یدانش فن ارائه •

 الفرقلس  شگاهی؛ کارفرما: پاال1395 مهر یال  1394الفرقلس؛ مهر 
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به منظور احداث  یگذار  هیسرما یها نهیجهت برآورد هز  هیاول یو طراح یفن یبررس •
بشکه در روز  5000 تیبه ظرف ینفت خام سبک صادرات خوراک  یکوچک برا شگاهیپاال

  ومیپترول شی : شرکت پاالکارفرما  ؛1394آذر  یال 1394 وریدر منطقه گرمسار؛ شهر 
 انهیخاورم

؛ کارفرما: معاونت 1394مهر  یال 1393بهمن   ه؛یپا یطراح یها هیرو یساز  کسانی •
 صنعت نفت  پژوهشگاه الملل، نیو روابط ب یفناور 

 یها و حالل لییگازو  دیواحد تول یلیتفص یو مهندس هیپا یو طراح یمطالعه مفهوم •
  ریت ؛یمیو پتروش ی شگاهیپاال عاتینفتا و ضا ،یگاز  عاناتیم یها  از خوراک 400گروه 
 ان یپارس نفت ؛ کارفرما: شرکت صدرا1394مرداد  یال 1393

بشکه در روز؛  6000 تیبه ظرف یگاز  عاناتیم شگاهیاحداث پاال یو اقتصاد یفن یبررس •
 دنا ایمیفناوران ک؛ کارفرما: شرکت 1393 اسفند یال 1393 ید

پارس  نیر یش یگاز  عاناتیم ری واحد تقط یاقتصاد یفن جینتا لیو تحل یساز  هیشب •
 قشم کی؛ کارفرما: شرکت نفت ن1392 ید  یال 1392آذر  ؛یجنوب

از   ینفت یها جهت استحصال برش یگذار  هیسرما یها نهیو برآورد هز  یفن یبررس •
  نگی؛ کارفرما: شرکت هولد1392 ید یال 1392آبان  ؛یجنوب پارس  نیر یش یگاز  عاناتیم

 انتخاب
  1391 ریپژوهشگاه صنعت نفت؛ ت یدانش فن یبر مبنا SEROX فرآیند هیپا  یمرور طراح •

 ناموران پژوهش و توسعه شرکت  ؛ کارفرما:1391 ید یال
 هیدر کل یاالرض و تحت  یاالرض سطح یها  تیخدمات مشاوره و نظارت بر فعال ارائه •

؛  1391  وریشهر  یال 1390 ید ؛یآزادگان شمال ینفت  دانیم توسعه پروژه ییمراحل اجرا
 و توسعه نفت یکارفرما: شرکت مهندس 
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 ی قاتیتحق

؛ کارفرما: 1397مهر  یال 1391مدل؛ مهر  یها از سوخت ییایم یالکتروش ییگوگردزدا •
 پااليش نفت، پژوهشگاه صنعت نفت  هایفناوری پژوهشكده توسعه

 یو الکترون برا ونی زمانهم تگریهدا یکیو ساخت غشاء سرام یدانش فن نیتدو •
در  ژنیاز اکس یغن یهوا یر ی کارگ بنچ به منظور به اسیمق در از هوا ژنیاکس یجداساز 

؛ کارفرما: وزارت صنعت، معدن و  1390 وریشهر  یال 1388فوالد؛ آبان  عی صنا یها کوره
 تجارت

 مهارت های نرم افزاری 

Aspen HYSYS, Aspen Plus, Petro-SIM, ProMax, 
PRO/II, UniSim Design, CHEMCAD 

 :های پایافرآیندسازی  شبیه

Aspen HYSYS Dynamics, Aspen Plus Dynamics, 
UniSim Design Dynamics 

 :های گذرافرآیندسازی  شبیه

Aspen Exchanger Design & Rating (EDR), HTRI 
Xchanger Suite 

  طراحی و بررسی عملکرد مبدل
 :حرارتی های

OLGA, PIPEPHASE, PIPESIM, PIPESYS  تضمین جریان : 

Aspen Flare System Analyzer, UniSim Flare  فرآیند ایمنی : 

Aspen Energy Analyzer, UniSim ExchangerNet لیل پینچ: تح 

 


