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 تحصیلیسوابق 

 التحصيلیرتبه اول فارغبا  10/06مهندسی شيمی دانشگاه صنعتی اميرکبير با معدل کل : دکتری 

o گاز از لوله حامل در زیر آب های عميق دریامدلسازی عددی پدیده انتشار آلودگی نفت و : عنوان رساله دکتری 
 از دانشگاه صنعتی شریف یسيستمهای انرژ یرشته مهندس :کارشناسی ارشد 

 از دانشيگاه صينعتی    التحصييلی رتبيه اول فيارغ  بيا   91/01معيدل  بيا  ( گرایش پتروشييمی )رشته مهندسی شيمی :  کارشناسی اول

 اميرکبير

 از دانشگاه صنعتی اميرکبير ( گرایش برنامه ریزی و تحليل سيستمها)رشته مهندسی صنایع  :کارشناسی دوم 

 افتخارات دانشگاهی

  61آموزشی دانشکده مهندسی شيمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان در سال  استاد برترکسب عنوان 

 00در سال  یدکتر یليکسب رتبه اول فارغ التحص 

 (نفر 11 نيدر ب)  11 یدر ورود یميش یمهندس یکارشناس یليکسب رتبه اول فارغ التحص 

 دانشگاهیسوابق 

  (رسمی قطعی)  00از مهر  (دانشیاریبا مرتبه )عضو هيات علمی دانشگاه سمنان 

 دروس تدریس شده در دانشگاه : 

بحران ،  مدیریت (ارشد) ریسکارزیابی کمی و کيفی ، (کارشناسی) ایمنی در صنعت، (ارشد و کارشناسی) ایمنی در صنایع شيميایی

ارشد و ) کارآفرینی، (ارشد)قابليت اطمينان و تحليل ریسک ، (ارشد)تجزیه و تحليل حوادث صنعتی، (ارشد) در واحدهای صنعتی

ر مهندسی ، مقدمه ای ب(ارشد) ، موازنه مواد و انرژی، کاربرد ریاضيات در مهندسی شيمی، بازیافت انرژی در صنعتمدیریت صنعتی، (کارشناسی

 پروژه کارشناسی مهندسی شيمی، ، اصول حفاظت صنعتی(ارشد)، سياالت پيشرفته شيمی

 پروژه های اجرا شده
o  حال اتمامشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، در سامانه پایش ایمنی پيمانکاران 

o  60تير  کارفرما شرکت ملی گاز، ،حوادثارائه سامانه پایش ایمنی پيمانکاران صنعت گاز مبتنی بر مدیریت دانش برای کاهش 

o 69 یدکارفرما شرکت ملی گاز،  ،یعيگاز طب نياثرات انفجار در منزل مشترک نيتخم یبرا نهيارائه مدل به 

o  ارزیابی پيامد حوادث فرایندی در واحدMTP 69اردیبهشت  ،به کارفرمایی شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی 

o کارفرما آقای دکتر هرمزی 69، النيتوليد س یطرح مل یمنیمدارک ا ديتول 

o  تهيه فيلم آموزشی تجزیه و تحليل حوادث فرایندی به کمک نرم افزارPHAST ،65اسفند  برای شرکت ملی گاز 

o  تدوین نقشه راهHSE 64بهمن ،  کارفرما شرکت ملی گاز ،شرکت گاز استان سمنان 

o 64، شرکت گاز استان سمنان ییبه کارفرما ،سمنان یعيدر شبکه گاز طب یندیمخاطرات فرا سکیر یابیارز 

o 61سال  ،بازیابی گازهای ارسالی به فلر در صنایع فرایندی در دانشگاه سمنان 
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 مقاالت، کتاب و پايان نامه

o پژوهشی و-عنوان مقاله علمی 41از  شيب  ISI 

o عنوان مقاله مقاالت کنفرانس 01از  شيب 

o افزار  کتاب آموزش کاربردی نرمPHAST66پردازان شریف،  ، انتشارات ایده 

o  60، انتشارات دانشگاه سمنان، (راهنمای کاربران برای تحليل ریسک کمی)ارزیابی ایمنی فرآیندی در صنایع شيمياییکتاب 

o  (مورد فارغ التحصيل شده 0)نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  عنوان پایان 41هدایت و راهنمایی بيش از 

 تجاری شده آموزشیمحصوالت 

 :اعم از www.MehdiParvini.comبسته آموزشی مرتبط به ایمنی در سایت  05بيش از 

 PHAST  بسته آموزشی مدلسازی پيامد حوادث فرایندی با نرم افزار -

 SAFETI 7.2 ارزیابی کمی ریسک به کمک نرم افزار  بسته آموزشی -

 بسته آموزشی مهندسی ایمنی فرایند -

 تکنيک های ارزیابی ریسک بسته آموزشی -

 تجزیه و تحليل حوادث بسته آموزشی -

 مرتبط به ايمنی فرايندی -منتخب غیردانشگاهی تدريس هایبرخی از 

دی ماه  1تا  5، شرکت گاز استان کرمان 64آبان  01و  06، شرکت گاز استان یزد PHAST  7.11تجزیه و تحليل حادثه به کمک نرم افزار -0

مهر  5تا 0، شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی، 65مرداد  00تا  09، شرکت پاالیش گاز فجر جم، 64بهمن  04تا  00، شرکت گاز استان سمنان، 64

اسفند  5و  4، دانشگاه صنعتی اميرکبير، 65آبان  9تا  4کت پاالیش گاز فجر جم، ، شر65شهریور  04تا 00، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، 65

 01و  09، پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی، 69آبان  4و  0، دانشگاه سمنان 69، شرکت کلران سمنان شهریور 69ر در همایش ملی اطفای حریق، تي، 65

 60، پتروشيمی بيستون کرمانشاه شهریور 60پتروشيمی شهریور ، شرکت ملی 60، شرکت ملی گاز تير و مرداد 69آبان 

 60شرکت ملی گاز مرداد ، SAFETI 7.2ارزیابی ریسک کمی به کمک نرم افزار  -0

 60شرکت گاز استان کرمان، شهریور ، HSEاصول گزارش نویسی در  -0

 69شهریور  00 و 00برای پيمانکاران شرکت گاز استان سمنان،  در محيط کار ریسک ارزیابی و مدیریت -4

 61برای کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه ها در  اصول ایمنی در آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها  -5

 تهران 64، در حاشيه همایش فرماندهی اطفای حریق، تير مدلسازی پيامد حوادث در مخازن ذخيره -9

 یهيدرات گاز یدومين همایش مل ،با تاکيد بر صنعت هيدرات یریسک حوادث در واحدهای فرایند یابیمدلسازی پيامد و ارز -1

 60اردیبهشت  09ایران، دانشگاه سمنان،

 60دانشگاه صنعت نفت و آتش نشانی تهران، اسفند  افزار پایروسيم، سازی آتش و دود با نرم شبيه -0

 مقاالت منتخب مرتبط به ايمنی فرايندی

 0060، 00، شماره 00انتشار کلر از مخزن ذخيره به کمک داده های ميدانی، مجله مدلسازی، دوره قراگوزلو، مدل سازی پيامد . پروینی، ا. م
 

Consequence modeling of explosion at Azad-Shahr CNG refueling station, Journal of Loss Prevention in 

the Process Industries 30 (2014) 47-54, M. Parvini, A. kordrostami 
 
Gas leakage consequence modeling for buried gas pipelines, Journal of Loss Prevention in the Process 

Industries 37, 110-118, M Parvini, E Gharagouzlou 
 
Consequence modeling of a real rupture of toluene storage tank, Journal of Loss Prevention in the Process 
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Industries, Volume 37, September 2015, Pages 11-18, Hamidreza Haghnazarloo, Mehdi Parvini, Mohammad Nader 

Lotfollahi. 

 
A sensitivity analysis of parameters affecting the hydrogen release and dispersion using ANOVA method, 

International Journal of Hydrogen Energy, Volume 41, Issue 9, 9 March 2016, Pages 5188-5201, Javad Mousavi, 

Mehdi Parvini 

 

Analyzing effective factors on leakage-induced hydrogen fires, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 

Volume 40, March 2016, Pages 29-42, Javad Mousavi, Mehdi Parvini 

 

Risk assessment of municipal natural gas pipeline networks using Analytic Hierarchy Process (AHP) for Sanandaj 

city, Iran Occupational Health 14 (4), 1-12,  A Moradi, E Najafi Kani, M Parvini,  
 

 ینديفرا یمنيمرتبط به اارشد  ینامه ها انيپا یعنوان برخ

o پهنه بندی خطر در واحدهای فرایندی با استفاده از نرم افزار GIS 

o بهينه سازی برنامه توليد یک پتروشيمی با در نظرگرفتن مالحظات ایمنی و محيط زیستی 

o طراحی سامانه مدیریت دانش ایمنی در خصوص پيمانکاران شرکت گاز 

o شبيه سازی پيامد حوادث فرآیندی در خطوط لوله گاز دفن شده در زمين. 

o بررسی ميزان خطرات ناشی از انفجار مخازن و انتشار گاز مایع در انبارهای گاز مایع بر اساس نرم افزار PHAST و تعيين تحریم ایمن 

o  جذب مخاطرات فرایندی واحدبررسی CO2 با آمين به روش HAZOP 

o بهينه سازی تعداد و چيدمان سامانه تشخيص گازهای قابل اشتعال در واحدهای فرایندی 

o شبيه سازی عددی تخليه هيدروژن از کمپرسور با استفاده از روش حجم محدود 

o ارزیابی پيامد و تعيين حریم ایمن خطوط لوله گاز با نرم افزار PHAST در یکی از شرکت های استانی 

o سازی موقعيت قرارگيری شيرها در شبکه توزیع گاز در یک شهر بهينه 

 


