
  

 

 

 :مشخصات فردی
 هحوذ                       : فرزًذ                   یکتب                         : ًبم خبًَادگی                                    اسوبعیل              : ًبم

 25/07/1339: هتَلذ سبل                                    سبلن: ٍضعیت جسوبًی                     آررثبیجبى غرثی     -ًقذُ: هتَلذ

 

 

 

 : مهارت های حرفه ای
       آزهبیطْبی هرثَعِ ٍ تحلیل فٌی ًتبیج آزهبیص ّب  در خصَظ عراحی، پبالیص، كٌترل كیفیت ٍ ٍ گبز ًفت جْبًی تسلظ ثِ استبًذاردّبی -1 

     (ASTM،API،BP ،DIN  ٍISO  ٍ)... 

 استبًذاردّبی هرثَعِتَرثیي ٍ ( CM  ASTM  D4378)، ارزیبثی رٍاًکبری تسلظ ثِ عراحی، سبخت، اجرای پرٍشُ ّبی رٍغي سبزی -2 

 ٍ فبرسی تسلظ ثِ زثبى اًگلیسی، تركی ، آرری، كردی -3 

 ی خَدرٍ ٍ تَرثیيرٍاًکبرّب ،ٍ سیستن ّبی پبالیص ٍ اًتقبل ًفت، استبًذاردّب، هحصَالت، هطخصبت فٌی در خصَظ ثبزرسیًفت  جْبًی تسلظ ثِ قَاًیي -4 

  خَدرٍ ٍ صٌعتی رٍغي سبزی ٍ كبرخبًِ ، هیعبًبت گبزی ًفت Mini Refineryعراحی پبالیطگبُ ّبی  تسلظ ثِ آهبدُ سبزی،-5 

 .آزهبیطبتعولی ٍ آهَزضْبی  تجْیسات آزهبیطگبّی ٍ آزهبیص ّبتبهیي ّوچٌیي  عراحی ٍ سبخت آزهبیطگبُ ّبی كٌترل كیفیت ًفت ٍتسلظ ثِ  -6

 ٍ اهَر پبالیص رٍغي ّبی رٍاًکبر صٌعتی ٍ خَدرٍ فٌی ٍ آهَزش ّبی كبرثردی تسلظ ثر اهَر -7

 . ، تجْیسات آزهبیطگبّْبی ًفتتسلظ ثِ اهَر ثبزرسی هخبزى ًفت خغَط لَلِ، تجْیسات پبالیطگبّی -8

 تركیِ  (-ITU)لیسبًس هٌْذسی ضیوی ًفت داًطگبُ تکٌیک استبًجَل     -        :تحصیالت

 (ایراى ٍزارت علَمرسوی تبییذیِ )كست ٍ كبر تْراى  كبلجاز   DBAدكترای كست ٍ كبر     -                          

 :سوابق اجرائی
 .(ًفتهلی پبالیطگبّْبی تجریس، تْراى، ثٌذرعجبس،اراک،پبالیص ٍ پخص تْراى، خغَط لَلِ )در صٌعت ًفت كطَر رسوی  سبل سبثقِ 28( 1399تب  1372از ) -1 

 .كطَر ٍ تجْیس آًْب ثِ دستگبُ ّبی اًذازُ گیری كیفی ٍ ثرٍز دًیب كس اًتقبل ًفتادر هرٍ فرآٍردُ ّبی ًفتی ًفت كٌترل كیفیت آزهبیطگبُ  25ایجبد ثیص از  -2 

 .(پبالیص ٍ پخص)ًَیي هٌْذسی كٌترل كیفیت ًفت در ضركت خغَط لَلِ ٍ هخبثرات ًفت ایراى  ایجبد ٍ راُ اًذازی سبزهبىرار ثٌیبًگ -3 

 .كطَرًفتی پبالیص ٍ پخص در داًطگبُ صٌعت ًفت هركس هحوَدآثبد ٍ سبیر هراكس ٍ هذرس رسوی ٍزارت ًفت  (1399تب  1379 سبلاز ) -4 

 .، رٍغي هَتَر، صٌعتی هیعبًبت گبزی ،فرآٍردُ ّبی ًفتی ،كبرضٌبس فٌی سیستن ّبی پبالیطی ًفت خبم -5 

 .ًفت خبم ثب كطَرّبی حَزُ دریبی خسر ٍ ًبظر فٌی آى  SWAPكبرضٌبس فٌی كویتِ   (1393تب  1385از سبل ) -6 

 Eralytics,Anton Paar,Grabnerفیطر ٍ ضركت ّبی هطَْر اتریطی پترٍتست، (… ,petrotest, lauda )ّوکبری ثب ضركت ّبی هعظن آلوبًی  -7 

 .     ٍ پبالیطگبُ جْت سبخت، تجْیس ٍ آهَزش آزهبیطگبّْبی ضركت خغَط لَلِ ًفت      

  (.آزهبیطگبُ ًفت+ اهَر هٌْذسی پبالیص : )در پبالیطگبُ ّبی ًفت تجریس، تْراى، اراک ، ثٌذرعجبس فٌی ٍ عولیبتی هسئَلیت ّبی هختلف -8 

 .رئیس هٌْذسی كیفیت هَاد ًفتی ضركت خغَط لَلِ ٍ هخبثرات ًفت ایراى  (1392تب  1383)  -9 

 . ، تركیِاتریص ،هطبٍر فٌی ثرخی پرٍشُ ّبی ثرٍى هرزی كردستبى عراق ( 1393تب  1387از سبل )  -10

 .(1399تب  1393از سبل  ًفت خبم ٍ فرآٍردُ ّب)رئیس ًظبرت ثر راُ اًذازی هراكس اًتقبل ًفت  : در ٍزارت ًفت آخرين سمت رسمی -11

 .ٍ ّن اكٌَى ثبزًطستِ ٍزارت ًفت ّستن ثبزًطستِ ضذم( ضركت خغَط لَلِ ٍ هخبثرات ًفت ایراى)  از ضركت هلی پبالیص ٍ پخص 01/08/99تبریخ  در  -12

           ٍ  عضَ اتبق ثبزرگبًی تْراى  ،هطبٍر فٌی ثرخی پرٍشُ ّبی ًفتی  ،(سْبهی خبظ)هذیرعبهل ضركت ًفت اًذیص یکتب درحبل حبضر      :وضعیت فعلی

در .تركیِ فعبلیت دارمٍ  در ایراى( TOTACHI & JAYTEC)ّوچٌیي ثعٌَاى ًوبیٌذگی اًحصبری رٍغي هَتَر شاپٌی ثرًذّبی   .هی ثبضن ًیس اتریص -ایراى

                                 .ّستن  NORIA  ٍICML  ٍSTLE ّبی ثیي الوللیهَسسِ  حرفِ ای، ّوکبر رٍاًکبری خصَظ آهَزش

ّن اكٌَى ثعٌَاى كتبة هرجع ًفت ضٌبختِ ضذُ ٍ در داًطگبُ ّبی صٌعتی ضریف، علن ٍ صٌعت ٍ )كتبة هٌْذسی كبرثردی رٍغي رٍاًکبر    :اثر و تألیف

 (.داًطگبُ صٌعت ًفت تذریس ٍثسیبری ضركتْبی رٍغي سبزی از آى ثْرُ ثرداری هی ًوبیٌذ

 (.پیَست)، احذاث كبرخبًِ رٍغي سبزی فت خبم، رٍغي تَرثیي ٍ هَتَر، فرآٍردُ ّبی ًفتیجسٍُ ّب ٍ هقبالت فراٍاى در زهیٌِ ًفت، كٌترل كیفیت، پبالیص ى

                            :تماس 
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