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 سوابق تحصیلی

  

 1390، )روزانه( دانشگاه صنعتی امیرکبیر –دسی شیمی )صنایع پتروشیمی( مهن -کارشناسی     

 1392  )روزانه(، دانشگاه سمنان – ()نانو مهندسی شیمی مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد    

 )روزانه(دانشگاه تهران  –(HSEرشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ) –کارشناسی ارشد     

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 تهامهار
 و تدریس مهارتهای نرم افزاری

 دارای مدرک  های عمومی رایانه از جمله مجموعه آفیس و ...مهارت مسلط به(ICDL) 

 افزارهاینرم آشنایی با MATLAB  وHYSYS 

 شامل مولکولی شبیه سازیتخصصی  نرم افزارهایبر  کامل تسلط LAMMPS, Materials Studio  و

VMD 
 لیسانس به  دوره 2ترمودینامیک   مهندسی مخازن و دروس ی ارشد وه دورهرفتتدریس درس ریاضیات پیش

 در دانشگاه سمنان عنوان تدریس یار

 
 

 آشنایی با زبانهای خارجی
 

 عمومی و تخصصی( به هر چهار مهارت زبان انگلیسی  لتسلط کام( 

  دارای مدارک زبانTOLIMO  وMSRT 

   مومی و مهندسی  شامل متون مهندسی شیمی، سال سابقه ی ترجمه ی انواع متون ع 6دارای

 تحصیلسنوات و... همزمان با  پزشکی، نقت و گاز، پلیمر، مکانیک، برق،  نانوفناوری



 
 

 سایر مهارتهاهای گذرانده شده و دوره

 های خورشیدی بزرگ مقیاسگذراندن دوره آموزشی نیروگاه 

 زهای تولید پراکنده گاز سوگذراندن دوره آموزشی نیروگاه 

  بندر امام هایدر پتروشیمی (ساعت 240 -)هرکدام به مدت یک ماهی کارآموزی دورهگذراندن سه ،

از طرف  88و  87، 86های سال تابستان بترتیب در پتروشیمی امیر کبیر و پتروشیمی شهید تند گویان

طقه ویژه اقتصادی پتروشیمی های من تمام ماهانه ازعلمی و انجام بازدیدهای  دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 ماهشهر از طرف دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی دوران کارشناسی

 های آموزش ) شامل دوره پاالیشگاهیخوانی، آشنایی با تجهیزات پتروشیمی و های نقشهگذراندن دوره

ه های گازی، مخازن ذخیرها، توربینهای تقطیر، خشک کنهای حرارتی، برجبویلرها، کولرها، انواع مبدل

های آموزشی و نگهداری، شیرهای صنعتی، اصول روغن کاری، انواع پمپ و کمپرسور و .. به صورت دوره

دانشگاه صنعتی امیر کبیر و  دراندازی واحدهای پتروشیمی، ایمنی و ... ، اصول راهتئوری و عملی(

 تگیبه صورت هف ی کارشناسی در بندر ماهشهرطی مدت چهارسال دوره پتروشیمی بندرامام

 های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیستهای سیستمگذراندن دوره 

 ی بازرسی نفت کش در شرکت بازدید پیام جنوب بندر بوشهرگذراندن دوره 

  ساعت( 12)  مدیریت سبزدوره آموزشی 

  ساعت( 6) اخالق مهندسی و محیط زیستدوره آموزشی 

  ساعت( 18اصول و کاربرد انرژی خورشیدی )دوره آموزشی 

  ساعت( 18) شناسایی خطر و ارزیابی ریسکدوره آموزشی 

  ساعت( 24) حوادث تحلیل و تجزیهدوره آموزشی 

  ساعت( 6) شیمیایی مواد انبارشدوره آموزشی 

  ساعت( 8) انتشار کاهش هایراه و کربن مدیریتدوره آموزشی 

  آشنایی با پروژه های مکانیسم توسعه پاک(CDM)  تحت کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و پروتکل

پروژه مکانیسم توسعه در انجام  همکاریو  حول این موضوعیک روزه کیوتو و گذراندن دوره آموزشی 

انیر و کپکو در حال که با همکاری مشترک شرکت تو 6SFای پاک با عنوان کاهش انتشار گاز گلخانه

 انجام است.

 های سازگار با محیط زیست در بخش برق جمهوری همکاری در انجام پروژه طرح جامع توسعه فناوری

ن که با همکاری معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و جایکا ژاپن در حال انجم است در سطح اسالمی ایرا

 شرکت توانیر

 و همچنین حضور  زمینهی کارشناسی در این ی انجام پروژهآشنایی با پلیمرها و پلیمریزاسیون به واسطه

 پتروشیمی شهید تندگویان PET2و  PET1در واحدهای 

 های صنعتی و همچنین های فلزات سنگین از پسابدل یونی برای حذف یونر فرایند تباتسلط کامل ب 

 ی کارشناسی ارشد در این حوزهبه سبب انجام پایان نامه  این فرایند سازی دینامیک مولکولیشبیه

 یدر دوره رشتهی گذراندن واحدهای درسی مربوط به این تسلط کامل به مفاهیم نانوفناوری به واسطه 

در  ویژه توسعه فناوری نانو ی آموزشی نانو فناوری زیر نظر ستادگذراندن دوره رشد وا کارشناسی

 مهندسی شیمی در پنجمین آزمون ملی فناوری نانو 5کشوری و  39ی و کسب رتبه دانشگاه سمنان

 های تسلط به به فرایندهای گندزدایی آب جهت تولید آب آشامیدنی بهداشتی و همچنین آزمایش

 یزیکی و میکروبی آب آشامیدنیشیمیایی، ف

 مفاهیم بهداشت، ایمنی و محیط زیست  آشنایی با(HSE) و استانداردهای بین المللی در این حوزه 



 حوزه  دیگر های تخصصی و عمومیدوره گذراندنHSE در شرکت توانیر و وزارت نیرو 

 

 مقاالت

 پذیرفته شده در ژورنال  یدارای یک مقالهJournal of Particle Science & Technology   

 در کنفرانس بین المللی آسیایی  –پوستریک سخنرانی و یک  – و ارائه شده دارای دو مقاله پذیرفته شده

 (ANFC2015) نانو در جزیره کیش

 به صورت سخنرانی در پنجمین کنفرانس بین المللی دانش و نانو و ارائه شده  ی پذیرفته شدهمقاله-

 انشگاه تربیت مدرس(  در دICNN2014فناوری )

 ی پذیرفته شده و ارائه شده به صورت سخنرانی در کنفرانس ملی کاربرد نانوفناوری در صنعت مقاله

 نفت، گاز و پتروشیمی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر 
 رسمی کار سابقه

 
 18/2/1396الی  1/11/94 تاریخ استان فارس از کارشناس محیط زیست در شرکت آب و فاضالب 

 اس کارشنHSE تا کنون 19/2/1396توانیر از  مادر تخصصی توانیر در شرکت  

 

 

 


