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 الت یتحص
 یندهای صنایع نفت راحی فرآشیمی گرایش ط کارشناسی مهندسی •

 فعالیت   سوابق

 Worley Parsons (Oman) 1398 - 1399یند شرکت شد فرآ رکارشناس ا
 کشور عمان  هایپروژهمربوط به  یلیو تفص هینجام مطالعات پاا •

(Marmul Oil & Gas Production Unit) 
  هایبرگه هیته ، PFD & PID،یمدارک فن  هی، تهسازیشبیهو محاسبات  انجام •

 ی ندیادوات فرا یمشخصات فن
به همراه   PFD/P&ID Reviewو  Hazop/Hazid Action Closeout Sheet هیته •

 مربوطه هایسازیشبیه

 Wood Group-CCC (Oman) 1392  - 1394یند شرکت شد فرآ رکارشناس ا
 کشور عمان  برداریبهرهمربوط به واحد  یلیو تفص هیانجام مطالعات پا •

(Oman onshore/offshore Oil Field) 
  هایبرگه هیته ، PFD & PID،یمدارک فن  هی، تهسازیشبیهو محاسبات  انجام •

 مربوط به طرح یندیادوات فرا یمشخصات فن
• Al-Noor Production Unit/Greater Birba Plant in South of Oman 

 1398 - 1395 و IOOC-PPZ 1391 - 1392شرکت   ندیکارشناس ارشد فرآ 
 فارسخلیج نفت در  سکوهای، برداریبهرهمربوط به واحد  یند یمطالعات فرآ انجام •

 ، الوان و ...یر یخارک، س  نیادیم یبرا
  هایبرگه هیته ،PFD & PID ،یدارک فن م هی، تهسازیشبیهو محاسبات  انجام •

 مربوط به طرح یندیادوات فرا یمشخصات فن
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Qeshm Oil Production Plant, Hengam Gas Sweetening, Dorood-1,2,3 
Production & Process Facilities 

به   سکوهاخطوط انتقال نفت از  یکی نامیو د ی، حرارتیکیدرولیمحاسبات ه انجام •
مربوط  Network & Gathering Modeling  یدانیشبکه خطوط م سازیشبیهو  یخشک
 فارس خلیج گاز موجود در نفت و  نیادیبه م

 NGL Khargو  NGL Sirri واحدهای یرو  مرتبط برمدارک  هیو ته  یندیفرآ  مطالعات •
فالت قاره  ینفت هایمیدان جهت  MDP (Master Development Plan)گزارش  هیته •

مربوط به خطوط لوله   یکیدرولیو انجام محاسبات ه Surface Facilitiesدر بخش 
Flow Line & Pipeline 

 1391 - 1388 المللبینشرکت پتروآسماری   ندیکارشناس ارشد فرآ 
  صورتبهکرخه  بندمیدان برداریبهرهمربوط به واحد  یلیو تفص هیمطالعات پا انجام •

Early Production 
 سومار و واحد نفت شهر  دانیمربوط به طرح توسعه م یلیو تفص هیمطالعات پا انجام •
نفت و  دانیو تراکم گاز م برداریبهرهواحد  بهمربوط  یلیو تفص هیمطالعات پا انجام •

 ی گاز منصور 
  هایبرگه هیته ،PFD & PID ،یمدارک فن  هی، تهسازیشبیهو محاسبات  انجام •

  زگا  قیپروژه تراکم و تزر  یندیادوات فرا یمشخصات فن
(Gas Injection & Compressionدر م )جه یشور  دانی 

  هایبرگه هیته ،PFD & PID ،یمدارک فن  هی، تهسازیشبیهو محاسبات  انجام •
 عاناتیم تیگاز، تثب فراورش و زدایینم ستمیپروژه س یندیادوات فرا یمشخصات فن

 جه یشور  در میدان( Gas Dehydration & Condensate Stabilizer) یگاز 
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 ی، نظارت فنPFD & PID ،یمدارک فن هی، تهسازیشبیهو محاسبات  بر انجام نظارت •
(MCفرآ )ینفت دانیم هایچاهنفت از  دیپروژه تول یندی (MIS )در   مسجدسلیمان

 EX-STATION, FPF, PU &DP یواحدها
کرخه در بخش   بندمیدان جهت  MDP (Master Development Plan)گزارش  هیته •

Surface Facilities و آب  گاز ،نفت کیو تفک دیمختلف تول سناریوهای یو بررس 
در   یدالپر  ینفت دانیجهت م MDP (Master Development Plan)گزارش  هیته •

 مربوط به خطوط لوله  یکیدرولیانجام محاسبات ه Surface Facilitiesبخش 
Flow Line & Pipeline 

 1387 - 1386 در دبی .euro fess coشرکت   کارشناس ارشد فرآیند
  شگاهینفت مربوط به پاال شیطرح افزا ی حرارت هایمبدل یمحاسبات و طراح انجام •

  یو ارائه بسته مهندس TEMA Sheet هایبرگه هیو ته ابوظبی در Takreerنفت 
 مربوطه

  هاهزینهو  یمصرف انرژ  سازیبهینهجهت   یحرارت هایمبدلشبکه  یطراح •
(Pinch Technology با استفاده از )سازشبیه افزارنرم HEX-NET 

• R & D انتخاب  هاینیازمندیفلزات و  یخوردگ یبر رو یندیفرا الیمربوط به اثرات س
 HIC & SSCمواد با در نظر گرفتن موارد 

 1386-1382 پرگاسیرانشرکت  مدیر پروژه
  وسیلهبه ( جهت پروژه آماکGas Sweeteningگاز ) یساز  نی ر یواحد ش سازیشبیه •

 طرح  یاقتصاد-یفن  یابیساخت و ارز  یهاهزینه و برآورد  Hysys & Pro-II افزارهاینرم 
 افزارهاینرم وسیلهبه جهت پروژه آماک Sour Water Stripper واحد سازیشبیه •

Hysys & Pro-II  طرح یاقتصاد-یفن یابیساخت و ارز  یهاهزینه و برآورد 
 دوفازی و  یسه فاز  یگرها کیبانک تفک سازیشبیهو  یطراح •

(High Pressure Horizontal Separators مربوط به م )یو بررس نیدارخو ی نفت دانی 
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انتخاب   - یندیفرآ نیازهای( با توجه به Internal Selection) هاآن  یداخل یاجزا
 INCOLOY 825از جنس  CLADبا پوشش  الیمتر 

  هایمبدل( مربوط به  Thermal & Mechanical Design) یکیمکان - یحرارت یطراح •
  تیش  وبیبا دو عدد ت ژهیو  یلوله ا-پوسته یحرارت

(Double Tube Sheet Shell & Tube Heat Exchangers و ساخت ) جهت   هاآن
 موردنیاز هیکاال و مواد اول دیخر ( مربوط به MTOمواد ) ستیل هیاراک و ته یمیپتروش

عدد مبدل   30( تعداد Thermal & Mechanical Design) یکیمکان - یحرارت یطراح •
مواد  ستیل  هیاراک و ته شگاهیجهت پاال هاآن و ساخت   یلوله ا-پوسته یحرارت

(MTO مربوط به خر )موردنیاز ه یکاال و مواد اول دی 
عدد مبدل   8( تعداد Thermal & Mechanical Design) یکیمکان - یحرارت یطراح •

مواد   ستیل ه یو ته ری غد یمیجهت پتروش هاآن و ساخت   یلوله ا-پوسته یحرارت
(MTO مربوط به خر )موردنیاز ه یکاال و مواد اول دی 

عدد مبدل   6( تعداد Thermal & Mechanical Design) یکیمکان - یحرارت یطراح •
 ستیل هیآبادان و ته شگاهیجهت پاال هاآنو ساخت  Reboiler & Condenser یحرارت

 موردنیاز هیکاال و مواد اول دی( مربوط به خر MTOمواد )
و سه  دوفازی یعدد از سپراتورها 8مربوطه  یداخل اجزایو انتخاب  یندی فرآ یطراح •

 ی به نفت مناطق مرکز  هایپروژه مربوط  ی، نمک زداهایفاز 
 یندیادوات فرا هی ( با در نظر گرفتن کلMOT Package)مربوط به   یندی فرآ یطراح •

 ...، نمک زداها وگرها کیشامل تفک
مربوطه و نظارت بر ساخت انواع مخازن   یداخل اجزایو انتخاب  یندی فرآ یطراح •

 یو عمود یافق صورتبه یسه فاز  ای دوفازی یگرها کیو تفک k.o drum-فشارتحت 
گاز  پیش گرم کن های، رهیذخ یمربوط به تانک ها یها ل یو ساخت کو یطراح •

(indirect water bath heater ) 
 نفت و گاز مانند یشگاهیپاال فیلترهایو نظارت بر ساخت انواع  یطراح •
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Horizontal Filter Separator, Dry Gas Filter, Filter Coalescer & Scrubber, … 

 1382 -  1380 شیمی بافتشرکت  کارشناس فرآیند
مشخصات   هایبرگه هیته ،PFD & PID ،یمدارک فن  هی، تهسازیشبیهمحاسبات و  انجام

 ماهشهر  در MTBE (methyl-tertiary-butyl ether) دیلوتپروژه  یندیادوات فرا یفن

 وقت پاره  همره صنعت نیکانشرکت  کارشناس فرآیند
  هایبرگه هیته ،PFD & PID ،یمدارک فن  هی، تهسازیشبیهمحاسبات و  انجام •

 MEK (Methyl-Ethyl Ketone) دیروژه تولپ یندیادوات فرا یمشخصات فن
 در ماهشهر  SBA (Secondary Butyl Alcohol) و

 وقت پاره مهندسی مشاور پارسیکان ایرانشرکت  کارشناس فرآیند
  دوفازیو  یسه فاز  یگرها کیبانک تفک سازیشبیهو  یطراح •

(High Pressure Horizontal Separators مربوط به م )یو بررس یمنصور  ی نفت دانی 
  Recovery Factor آوردن به دستو  A, B, C, D هایبانکو  کیتعداد مراحل تفک

 گرها کیتفک هیکل

 استانداردها با ی و آشنایی افزار نرم  هایمهارت 

 : یمیپتروشو  گاز ،نفت عیصنا   یندیفرآ یواحدها سازیشبیه یهاافزارنرم با  ییآشنا
 Microsoft office (excel, word, power point,….) یهاافزارنرم با  ییآشنا •
 Aspen Plus و Aspen Hysys یندیفرآ  یواحدها سازشبیه یهاافزارنرم با  ییآشنا •
 PRO-II, Chem cad یندیفرآ  یواحدها سازشبیه یهاافزارنرم با  ییآشنا •

 :یمیپتروشو  گاز ، نفت عیصنا یندیفرآ زاتیتجه سازیشبیه یهاافزارنرم با  ییآشنا
 یندی فرآ زاتی تجه سازشبیه یهاافزارنرم با  ییآشنا •

ASPEN B-JAC, HTFS, Hextran, HTRI 
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 محاسبات خطوط لوله و انتقال نفت و گاز  یهاافزارنرم با  ییآشنا •
Pipe Phase & Pipesim 

 Aspen Flare Systemشبکه خطوط انتقال گاز به فلر  افزار محاسباتنرم با  ییآشنا •
 هامبدل یشبکه حرارت و ونی، انتگراسیانرژ  افزار محاسباتنرم با  ییآشنا •

Aspen Energy Analyzer & HX Net 
 : مربوط به نفت و گاز شامل استانداردهایبا  ییآشنا •

API, IPS, ANSI, ASME, TEMA, NACE MR-0175/0103 
 Exxon Mobile, Flour: مربوط به نفت و گاز شامل ندیفرآ یطراح یبا کدها ییآشنا •

 خصصی ت هایمهارت 
 ا ی ناپاو  ایدر حالت پا  یندیفرآ واحدهای سازیشبیهو  یطراح •
 کیشامل تفک یندی فرآ زاتیتجهو  ییهوا ی، کولرهایحرارت هایمبدلانواع  یطراح •

 ... و یو سه فاز  یدوفاز  یگرها
 خطوط لوله  کیدرول یه ،سرعت دما، لی پروفا هیخطوط لوله و ته  یندیفرا محاسبات •
 ی ندیفرآ زاتیتجه  Data Sheet یبرگه اطالعات فن هی، تهPFD & PIDمدارک  هیته •
 ، محاسبات شبکه فلرها PSVو  ی کنترل یرهایمربوط به ش  یندی فرآ محاسبات •

(Flare Design) محاسبات ،Depressurizing و... 
 رهیذخ یها تانک ،یندیگرها و ظروف فرآ  کیمربوط به انواع تفک یندی فرآ محاسبات •

(Fixed Equipment)  و... 
 مربوط شبکه انتقال گاز به فلر یندی فرآ محاسبات •

Relief Load Study & Related Scenario 
 اندازیراه طیمربوط به شرا یجرهایپروس هیته •

(Pre-Commissioning & Commissioning and Start Up ) 
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 ی کنترل ،یاتیعمل طیمربوط به شرا یجرهایپروس هیته •
(operation and Shut Down Philosophy ) 

 HAZOP & HAZID، یمنیمطالعات ا انجام •

 های آموزشی برگزارشده دوره 
 هایمبدل سازیشبیه یهاافزارنرم  سی تدر  انیپارس نینو یموسسه آموزش نه سال •

 ASPEN B-JAC & HTRI افزارنرم با  یحرارت
 سازی شبیه یهاافزارنرم  سی تدر  انیپارس نینو یموسسه آموزش سال نه •

PRO- II HYSYS 
و   یمیش یمهندس یبا استانداردها ییآشنا  انیپارس نینو یموسسه آموزش سال نه •

 PFD & PID میاصول ترس
 یمیش یمهندس یبا استانداردها ییآشنا مهراس یموسسه آموزش سال دو •
 PRO- II HYSYS  ،سازیشبیه یهاافزارنرم سی تدر  مهراس یموسسه آموزش سال دو •
با    یلوله ا-پوسته ی حرارت هایمبدل یآموزش طراح رانیگاز ا یشرکت مل دوره پانزده •

 ASPEN B-JAC & HTFS,HEX-NET افزارنرم 
 یندیفرآ  زاتیو انتخاب تجه  یآموزش طراح بافت یمیشرکت ش جلسه 10 •
 خطوط لوله  یمحاسبات و طراح ی هاافزارنرم  سیتدر  شرکت هراز راه جلسه 15 •
  یگاز  واحدهای سازیشبیه  سیتدر  رانیگاز ا یاداره آموزش شرکت مل دوره پنج •

 HYSYS افزارنرمبا  شرفتهی و پ یمقدمات صورتبه
انتقال   زاتیتجه  یآموزش طراح یم یپتروش عیاداره آموزش شرکت صنا سال کی •

 هامبدل، شبکه ها لریو بو هاکوره ، ییهوا کولرهای، هامبدل حرارت شامل 
 افزار نرم با  یحرارت هایمبدل یآموزش طراح گرما گسترشرکت  جلسه 10 •

ASPEN B-JAC 
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و   ...، گاز وو انتخاب خطوط انتقال نفت یآموزش طراح یشرکت ماگما انرژ  دوره 6 •
 Pipesim ver. 2008 افزارنرم شبکه انتقال مربوطه توسط 

و   ...، گاز وقال نفتو انتخاب خطوط انت یآموزش طراح یشرکت ماگما انرژ  دوره 6 •
 Pipe Phase ver. 8.0 افزارنرم شبکه انتقال مربوطه توسط 

 افزار نرم با  یحرارت هایمبدل یآموزش طراح یشرکت ماگما انرژ  دوره 9 •
ASPEN B-JAC 

 HTRI افزارنرم با  یحرارت هایمبدل یآموزش طراح یشرکت ماگما انرژ  دوره 3 •
  یندیفرآ واحدهای سازیشبیه سیتدر  رانینفت ا یاداره آموزش شرکت مل دوره 5 •

 Aspen Hysys افزارنرمبا  ایدر حالت پا  شرفتهی و پ یمقدمات صورتبه
با  یندیفرآ واحدهای سازیشبیه سیتدر  رانینفت ا یاداره آموزش شرکت مل دوره 5 •

 PRO II 8.1 افزارنرم 
 میو اصول ترس یمیش یمهندس یبا استانداردها ییآشنا  یشرکت ماگما انرژ  دوره 4 •

PFD PID 
 یگرها کیانواع تفک یبا طراح ییآشنا رانیگاز ا یاداره آموزش شرکت مل سال کی •

 ( Two & Three Phase Separator, Slug Catcher) در صنعت نفت و گاز یندیفرآ
 هایمبدلانواع  یبا طراح ییآشنا یم یپتروش عیاداره آموزش شرکت صنا سال کی •

 TEMA & APIدر صنعت نفت و گاز بر اساس استاندارد  یحرارت
 افزارنرم با  یندیفرآ واحدهای سازیشبیه  سی تدر  Gastech Eng.Coشرکت  جلسه 10 •

PRO II ( نیگاز با آم هیو تصف یساز  نیر ی، شزدایینمک  واحدهایو) 
 ز گانفت و  یندهایدر فرآ یمنیبا اصول ا ییآشنا  یشرکت ماگما انرژ  دوره 2 •

(Safety Design Concept ) 
، نفت و انتخاب خطوط انتقال یآموزش طراح المللبین یشرکت پترو آسمار  جلسه 15 •

 IPMI 7.1-GAP افزارنرمو شبکه انتقال مربوطه توسط  ...گاز و 
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 هاعضویت 
 رانیا یمیش یدر انجمن مهندس تیعضو •
 ران ینفت ا یشرکت مل قاتیدر مرکز تحق تیعضو •
 ی میپتروش عیو شرکت صنا رانیو نفت ا گاز یدر مرکز آموزش شرکت مل تیعضو •

 سوابق تحقیقی 
  و جداسازی یدوفاز -یسه فاز  یگرها کیتفک یداخل اجزای یدر انتخاب و طراح قیتحق •

 solid removal & (oil removal)نفت از آب 
 و محاسبات مربوط به  یطراح •

Jacketed Vessel, Plate And Frame, Plate Fin Heat Exchangers ارائه   و
 هاآن  تمیزکاریو  ینگهدار  هایروش 

 ی ندیفرآ زاتی تجه یانتخاب و طراح یبسته آموزش هیته •
، تراکم یساز  نیر یش واحدهایمانند  یندی فرآ واحدهای سازیشبیه یبسته آموزش هیته •

 آن  فراورشگاز و 
 ونیلتراسیگاز و ف هیتصف هایسیستممحاسبات مربوط به  یبسته آموزش هیته •
با توجه به   یصنعت  واحدهایدر  یانرژ  سازیبهینه و  یحرارت هایمبدلشبکه  یبررس •

 HEX-NET افزارنرم وسیلهبه هابدلمشبکه  زیآنال
  مربوطو مطالعات  Process Integration ندهایون فرآیمربوط به انتگراس مطالعات •

 Exergy یانرژ  سازیبهینه
 ی هاافزارنرم خطوط انتقال با  سازیمدلو  سازیشبیه یبسته آموزش هیته •

Pipesim, Gap 
،  کمپرسورها از قبیلدوار  زاتی تجه یانتخاب و طراح نهیدر زم  یکتابچه مطالعات هیته •

 هاپمپ 
 ز گانفت و  یندهایدر فرآ  یمنیاصول ا مربوط به  یمطالعات کتابچه هیته •


