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 الت یتحص

 همدان نایس یحرارت، دانشگاه بوعل شیگرا کیمکان یمهندس یکارشناس •
 ران یدانشگاه علم و صنعت ا یانرژ  هایسیستم یارشد مهندس یکارشناس •
 دانشگاه تهران  یانرژ  هایسیستم یمهندس یدکتر  •

 فعالیت   سوابق

 حالتابه  99 ریپترو، ت الیشرکت دان نی پالیو پا  نگیپیبخش پا یسرپرست مهندس •
 هیدی کمپ به ام تی کر  نچیا 30پروژه خط لوله نفت خام  یمهندس ریمد •
 .99تا خرداد  98صنعت مبتکر، مهر  ندیشرکت کنترل فرآ کیبخش مکان ریمد •
 زیرمجموعه) ریم فناوریو  یمهندس تی ر یشرکت مد یدار یو پا یدپارتمان انرژ  ریمد •

 . 98تا مهر  96 نی (، فروردرانیموننکو ا
و   یکیمکان یها گیشرکت سازنده پ یندگیبه نما دیپان ی مشاور شرکت مهندس •

 VKVCخطوط لوله   زاتی تجه
موننکو  زیرمجموعه) ریم فناوریو  یمهندس تیر یمشاور بخش آموزش شرکت مد •

 .حالتابه 94(، بهمن رانیا
سکو سلمان در شرکت   راتی کارگاه در پروژه تعم نیو جانش رات یمهندس ارشد تعم •

 ماه. 4به مدت  94آذر  یال وریشهر  ایپرش سازانآتی
 .94تا مرداد  93خرداد  ا،یپرش سازانآتیدر شرکت  ی کارشناس ارشد طراح •
 نالیدر پروژه ساخت ترم ایپرش سازانآتی یمهندس ساخت و نظارت شرکت مهندس •

 93تا خرداد  نیفرود ،ییایدر  تأسیساتشرکت  به سفارش ییای شناور در 
شعبه همدان،   یدر مجتمع فن  تیر یو مشاور مد یمیدپارتمان نفت، گاز و پتروش ریمد •

 92سال 
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 تهران  ندیدر شرکت تارا فرآ  لنیات یجداساز   SKIDواحد  یطراح •
 رانیا یپتاس در شرکت امالح معدن دیواحد تول کشیلولهو  یمهندس یطراح •
 فرتاک لوتوس  ونیواحد سولفاناس کشیلوله  یطراح •

 های آموزشی گذرانده شده دوره 
 

برگزارکنندهشرکت  عنوان دوره  
Piping (Material & PMS Selection) NIOEC 
Piping (standard &code design) ATI Sazan 

Piping (PDMS) ATI Sazan 
Welding (WPS) BASU 

Process Piping & Power Piping BASU 
Heat Exchanger (Shell & Tube) BASU 

Pump & Turbine Operation PTC-CO 
Power Plant design BASU 

Gas Turbine Design &operation condition BASU 

 مقاالت و کتب علمی 

در صنعت نفت، گاز و   زاتیتجه یکتاب محاسبات مهندس یو گردآور  تألیف •
 Process Calculation of Equipment’s یسیبه زبان انگل یمیپتروش

 PMSمدرک   نیجزوه انتخاب و تدو نیتدو •
 خطوط انتقال ی ران گیجزوه پ نیتدو •
 با عنوان:  Energy Conversion and Managementدر مجله  ISIچاپ مقاله با نمایه  •
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• Energetical, exegetical and economical optimization analysis of 
combined power generation system of gas turbine and Stirling engine 

 با عنوان:  Case Studies in Thermal Engineeringدر مجله  ISIچاپ مقاله با نمایه  •
• The Energy and Economic target optimization of a naphtha production 

unit by implementing energy pinch technology. 

 های آموزشی برگزارشده وره د

 : یدار یو پا  یانرژ  هایسیستم یحوزه مهندس

  ،یسار  9در ساختمان، شرکت انتقال گاز منطقه  یو برودت یحرارت  بار هایمحاسبه  •
 97سال 

 97جاجرم، سال  نایبخار، شرکت آلوم هایدیگدر  یمصرف انرژ  یارهایمع •
در صنعت و ساختمان شرکت گاز استان گلستان به دعوت   یمصرف انرژ  یارهایمع •

 . 96شرکت گاز، سال 
در شرکت گاز استان  CGS هایایستگاه سازیبهینه یه یتوج ناریو سم جلسه •

 .96سال  ر،یم فناوریو  یمهندس تیر یشرکت مد ،یار یچهارمحال و بخت
در صنعت و ساختمان شرکت گاز استان سمنان به دعوت  یمصرف انرژ  یارهایمع •

 . 96شرکت گاز، سال 
 فناوریو  یمهندس تیر یشرکت مد ،ی انرژ  نچیحرارت و پ سازیبهینهدوره  یبرگزار  •

 .96سال  ر،یم
در صنعت و ساختمان شرکت گاز استان چهارمحال و   یمصرف انرژ  یارهایمع •

 .95صنعت مبتکر، سال  ندیشرکت کنترل فرآ ،یار یبخت
و   یمهندس تیر یدر شرکت مد design builder فزارانرم دوره  یبرگزار  ییاجرا ریمد •

 . 95سال  ر،یم فناوری
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 :نگیپیپا  یمهندس حوزه

 98سال  ند،یکنترل فرآ ،ی، پارس جنوبASME PCC 2 آموزش •
 98سال  ند،یکنترل فرآ ،یو مهار لوله، پارس جنوب نگیساپورت •
، شرکت ASME PCC 2استاندارد  بر اساس الیخطوط لوله بدون قطع س راتیتعم •

 98جنوب، سال  خیزنفت مناطق 
  دهیدماوند، ا یم ی، پتروشPipe-phase نگیپیخطوط انتقال و پا سازیشبیه افزارنرم  •

 97سال  ج،ی ترو
 97سال  ان،یپارس نینو ،یخطوط لوله، شرکت گاز استان مرکز  هیدرو استاتیک  تست •
، شرکت ASME PCC 2 بر اساس استاندارد فشارتحت و ظروف  نگیپیپا راتیتعم •

 97سال  ج،یترو دهیا ،ینفت و گاز زاگرس جنوب 
 نی، نوAMSE B 31.8و  ASME B 31.4 استاندارد بر اساسخطوط انتقال  یطراح •

 97سال  ان،یپارس
جنوب،   خیزنفتدر مناطق   ASME B 31.3کد  بر اساس نگیپی اصول پا  یطراح دوره •

 .97سال   ند،یشرکت کنترل فرآ
 97سال  انیپارس نیشرکت گاز تهران، نو ،اتیلنپلیو  یاز شبکه فلز  برداریبهره  •
شرکت ، ASME PCC 2استاندارد  بر اساس الیخطوط لوله بدون قطع س راتیتعم •

 97جنوب، سال  خیزنفت مناطق 
 97سال  ج،یترو دهیا ،ینفت و گاز زاگرس جنوب نگ،یپیپا ستمیتنش در س لیتحل •
شرکت مناطق  در ASME B 31.4استاندارد  بر اساسخطوط انتقال نفت  یطراح دوره •

 . 97سال   ند،یجنوب، شرکت کنترل فرآ  خیزنفت
 97. سال ندیکنترل فرآ کشت و صنعت دهخدا، شرکت ک،یمکان یاستانداردها •
 .97نار و کنگان نفت مرکز، سال  یاتیخطوط انتقال منطقه عمل یصنعت خوانینقشه •
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صنعت  ندیخطوط انتقال در شرکت نفت و گاز غرب، شرکت کنترل فرآ یران گیپ •
 97مبتکر، سال 

  آزاد یدر شرکت گاز استان گلستان، موسسه آموزش عال  31.3ASME Bدوره  یبرگزار  •
 .96سال  ان،یپارس نینو

 .96سال   ر،یم فناوریو  یمهندس تیر یشرکت مد PMSمدرک  نیتدو دوره •
 ،یغرب جانیگاز در شرکت گاز استان آذربا هایلوله تست خطوط  هیدرو استاتیک •

 .96سال  ان،یپارس نینو آزاد یموسسه آموزش عال
شازند   ینیامام خم شگاهیدر پاال نیمتخصص تیترب منظوربه ییاجرا نگیپیپا دوره •

 . 96سال  ان،یپارس نینو آزاد یآموزش عال موسسهاراک در شهر تهران، 
 آزاد یاتصاالت و نشت بندها در شرکت گاز استان گلستان، موسسه آموزش عال دوره •

 .96سال  ان،یپارس نینو
  آهنذوب  31.3ASME Bاستاندارد  بر اساس  نگیو ساپورت یطراح نگیپیپا دوره •

 .96صنعت مبتکر، سال  ندیاصفهان، شرکت کنترل فرآ
، شرکت خط  2ASME PCCبر اساس استاندارد  فشارتحت و ظروف  نگیپیپا راتیتعم •

 .96سال  ان،یپارس نینو ران،یلوله و مخابرات نفت ا
اصفهان، شرکت   آهنذوبشرکت  Caesar II افزارنرم تنش به کمک  لیتحل دوره •

 .96 صنعت مبتکر، سال ندیکنترل فرآ
در شرکت نفت و گاز زاگرس منطقه  PIPE-LINEو  PIPING یصنعت خوانینقشه دوره •

 .96سال  راز،یش یصنعت   تیر ینار و کنگان، شرکت مد یاتیعمل
در نفت و گاز زاگرس منطقه  ASME B 31.3کد  بر اساس نگیپی اصول پا  یطراح دوره •

 .96سال  راز،یش جیترو دهینار و کنگان، شرکت ا یاتیعمل
  راز،یش جی ترو دهیشرکت گاز استان تهران، شرکت ا یصنعت شیرآالت  راتیتعم دوره •

 .96سال 
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، شرکت ASME PCC 2استاندارد  بر اساس الیخطوط لوله بدون قطع س راتیتعم •
 96جنوب، سال  خیزنفت مناطق 

شرکت  در ASME B 31.4استاندارد  بر اساسخطوط انتقال نفت  یطراح دوره •
 . 96سال  راز،یش جی ترو دهیمنطقه چنار، شرکت ا رانیخطوط لوله و مخابرات نفت ا

صنعت   ندیاصفهان، شرکت کنترل فرآ آهنذوبمتره و برآورد شرکت  خوانینقشه •
 96مبتکر، 

 رانیدر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ا کیمکان برداریبهرهمدرس دوره  نیاول •
 .96سال  اران،یفن  انیشرکت پارس نه،یمنطقه آموزش افر 

کارکنان  یبرا ASME B31.8و  ASME B31.4کد خط لوله بر اساس  یطراح دوره •
 .96سال صنعت مبتکر،  ندی، شرکت کنترل فرآنارگانشرکت 

بر اساس استاندارد  10در شرکت انتقال گاز بوشهر منطقه  ییاجرا نگیپیاصول پا دوره •
100IGS-C-PL، 96سال  ان،یپارس نینو آزاد یموسسه آموزش عال. 

صنعت   ندیدر فوالد خراسان، شرکت کنترل فرآ یصنعت خوانینقشهدوره  یبرگزار  •
 .96سال مبتکر، 

سال شرکت گاز استان گلستان،  مانکارانیپ یدوره اتصاالت و نشت بندها برا یبرگزار  •
96 . 

 نژاد،  یهاشم دیشه شگاهیدر پاال یصنعت خوانینقشه دوره •
 رانیدر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ا Auto pipe Bentleyدوره  یبرگزار  •

 .96سال  اران،یفن  انیشرکت پارس ،یمنطقه ر 
  رجان،یدر شرکت توسعه فوالد گل و گهر س شرفتهیو پ یمقدمات  نگیپیدوره پا یبرگزار  •

 . 96شرکت فراگستران صنعت، سال 
صنعت مبتکر،   ندی نفت و گاز اروندان، شرکت کنترل فرآ یصنعت رآالتیدوره ش یبرگزار  •

 .95سال 
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  ندینا، شرکت کنترل فرآدر شرکت پارس ژنراتور مپ یصنعت نگیپ یو پا کیدرولیه دوره •
 .95صنعت مبتکر، سال 

در شرکت نفت و گاز   31.3ASME Bبر اساس کد  یندیفرآ نگیپیو پا  یطراح دوره •
صنعت مبتکر، سال  ندیتابناک(، شرکت کنترل فرآ یچاه ها یات یمنطقه عمل) زاگرس 

95. 
شرکت کنترل  ،یار یو بخت چهارمحالدر شرکت گاز  یگازرسان استانداردهای هایدوره •

 .95صنعت مبتکر، سال  ندیفرآ
اصفهان،   آهنذوبساعت در شرکت  32به مدت   2و  1سطح  ی مقدمات نگیپیپا دوره •

 .95صنعت مبتکر، سال  ندیشرکت کنترل فرآ
 . 9متره و برآورد شرکت انتقال گاز منطقه  ،خوانینقشه دوره •
 آهنذوبساعت در شرکت  16به مدت  یصنعت رآالتیش راتیشناخت و تعم دوره •

 .95صنعت مبتکر، سال  ندیاصفهان، شرکت کنترل فرآ
  رجان،یدر شرکت توسعه فوالد گل و گهر س شرفتهیو پ یمقدمات  نگیپیدوره پا یبرگزار  •

 .95سال 
در شرکت  نگیپیپا یاحداث و اجرا هایپروژه در  نهیفهرست بها و برآورد هز  دوره •

 .95صنعت مبتکر، سال   ندیاصفهان، شرکت کنترل فرآ آهنذوب
شرکت  ،یار یشرکت گاز استان چهارمحال و بخت نگیپیو پا ی گاز رسان خوانینقشه •

 .95صنعت مبتکر، سال  ندیکنترل فرآ
  تیترب منظوربهاروند ماهشهر   یمیدر پتروش نگیپیپا شرفتهیو پ  یمقدمات هایدوره •

 . 95شرکت فراگستران صنعت، سال  رات،یمتخصص تعم یروین
  یروین تیترب منظوربهاروند ماهشهر  یمی در پتروش نگیپیپا خوانینقشهدوره  یبرگزار  •

 .95شرکت فراگستران صنعت، سال  رات،یمتخصص تعم
، شرکت PPSA ایدن یران گیخطوط انتقال بر اساس استاندارد انجمن پ یران گیپ •

 .95سال  اران،یفن  انیخطوط لوله مخابرات منطقه شمال، شرکت پارس
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، شرکت PPSA ایدن یران گیخطوط انتقال بر اساس استاندارد انجمن پ یران گیپ •
 .95سال  د،یپان یمهندس

اروند ماهشهر   یم یسزار در پتروش افزارنرمتنش توسط  لیو تحل یساپورت گذار  دوره •
 .95شرکت فراگستران صنعت، سال  رات،یمتخصص تعم یروین تیترب منظوربه

در   2201API استاندارد( بر اساس HOT TAPبه روش هات تپ ) راتیتعم اصول •
 .95شرکت فراگستران صنعت، سال  ر،یرکبیام یمیپتروش

شرکت خطوط لوله و  یبرا ASME B31.8و   ASME B31.4 هایدوره  یبرگزار  •
 .95سال  ان،یپارس نینو آزاد یدر تهران، موسسه آموزش عال رانیمخابرات نفت ا

، شرکت PPSA ایدن یران گیخطوط انتقال بر اساس استاندارد انجمن پ یران گیپ •
 .94سال   اران،یفن  انیخطوط لوله مخابرات منطقه جنوب شرق، شرکت پارس

شمال  خط لوله، شرکت خط لوله و مخابرات نفت منطقه  لی پروف یو بررس لیتحل •
 .94سال  اران،یفن  انیزنجان، شرکت پارس غرب

، شرکت گاز منطقه شمال 31.8ASME Bکد  بر اساسخط لوله گاز  یطراح دوره •
 .94 انیپارس نینو آزاد یموسسه آموزش عال ،یسار 

 ،015IGS-SFر اساس استاندارد ب یگاز رسان هایلولهخط  میو حر  یمنیدوره ا یبرگزار  •
 .94سال   ان،یپارس نینو آزاد یشرکت گاز منطقه گلستان، موسسه آموزش عال

 ران،یمشاور موننکو ا نی، شرکت مهندسPMSمدرک  نیو تدو هیدوره ته یبرگزار  •
 .94سال  ر،یم فناوریو  یمهندس تیر یشرکت مد

 یدر خانه مهندس   31.3ASME Bبر اساس  نگیپیپا یدوره اصول و طراح 4 یبرگزار  •
 .95و  94سال  ران،یا یمیش

موسسه آموزش  ه،یدیانتقال گاز ام 1دوره اتصاالت و نشت بندها، منطقه  یبرگزار  •
 .94سال  ان،یپارس نوین آزاد یعال

و بلوچستان، شرکت  ستانیس استانخطوط انتقال گاز در شرکت گاز   یطراح دوره •
 .94سال  اران،یفن  انیپارس
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، شرکت 31.4ASME Bکد  بر اساس( PIPE-LINEخط لوله ) یدو دوره طراح  یبرگزار  •
سال  اران،یفن  ان یزنجان، شرکت پارس  شمال غربخط لوله و مخابرات نفت منطقه 

93. 
، ساعته 32دوره  2تهران شعبه همدان،  یمجتمع فن نگ،یپی پا  یاصول طراح دوره •

 .92سال 
تهران   یمجتمع فن نگ،یپیپا یصنعت  خوانینقشه و  نگیساپورت ییاصول اجرا دوره •

 .92ساعته، سال  32دوره  1شعبه همدان، 
در شرکت خطوط لوله و    31.3ASME Bبر اساس کد  نگیپی پا  طراحیاصول  دوره •

 .93و  92سال   اران،یفن  انی، شرکت پارسفارسخلیج منطقه  رانیمخابرات نفت ا

 دوار: زاتیتجه حوزه

 روزکوه،یف مانیشرکت س  619APIاستاندارد  بر اساساسکرو   کمپرسوردوره  یبرگزار  •
 . 96صنعت مبتکر، سال  ندیشرکت کنترل فرآ

و  یمهندس تی ر یدر شرکت مد هاآندوار و اصول کارکرد  تجهیزاتدوره  یبرگزار  •
 .96دانشگاه تهران، سال  انیدانشجو ر،یم فناوری

  ر،یم فناوریو   یمهندس تی ر یدوار در شرکت مد تجهیزاتو نشت بند در  بندهاآب •
 .96سال 

گاز   شگاهیدر پاال  616APIاستاندارد  بر اساس یگاز  هایتوربین شناخت انواع  یبرگزار  •
 .95صنعت مبتکر، سال  ندیشرکت کنترل فرآ ان،یپارس

در شرکت نفت و گاز زاگرس منطقه  هاآندوار و اصول کارکرد  تجهیزات دوره یبرگزار  •
 .95سال  راز،یش یصنعت  تیر ی سروستان، شرکت مد

منطقه   رانیا و مخابراتپمپ شرکت خط لوله  راتیو تعم برداریبهره دوره  یبرگزار  •
 .95سال  اران،یتهران مغانک، شرکت پارسان فن 
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کارکنان صنعت  یبرا  API 616 یاستانداردها بر اساس یگاز  هایتوربین دوره  یبرگزار  •
 .95سال  ران،یا یمیش ینفت، خانه مهندس

شرکت  ،یشمال  آزادگان دانیدر شرکت نفت گاز اروندان م کمپرسورهادوره  یبرگزار  •
 . 95سال  ر،یم فناوریو  یمهندس تیر یمد

منطقه   رانیا و مخابراتپمپ شرکت خط لوله  راتیو تعم اریبردبهره دوره  یبرگزار  •
 .94سال  اران،یزنجان، شرکت پارسان فن  شمال غرب

منطقه   رانیا و مخابراتپمپ شرکت خط لوله  راتیو تعم برداریبهره دوره  یبرگزار  •
 .94سال  اران،یفن  ان یتهران، شرکت پارس

  اران،یفن  انیارسشرکت پ راز،یانتقال گاز ش 5منطقه  یگاز  هایتوربین دوره  یبرگزار  •
 . 94خرداد 

 : هایشرکتو  مؤسساتدر  •

 زمان انجام  سمت  نام شرکت
 حال تابه 94 مدرس و مشاور آموزش میر  فناوریشرکت مدیریت مهندسی و 

 حال تابه 95 مشاور و مدرس آموزش شرکت کنترل فرآیند صنعت مبتکر 
 حال تابه 93 مدرس آموزش  عالی نوین پارسیان  آزادموسسه آموزش 

 حال تابه 92 مدرس آموزش  شرکت پارسیان فن یاران
 حالتابه 96 مدرس آموزش  شرکت ایده ترویج دانش زاگرس 

 حال تابه 95 مدرس آموزش  شرکت فراگستران صنعت 
 حال تابه 95 مدرس آموزش  شرکت مدیریت صنعتی شیراز

 95و  94 علمیهیئتمدرس و عضو  خانه مهندسی شیمی ایران 

 


