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 تحصیالت
 

o  صتناتی دانشتااه ماهه و همکاری با موستسته تحقیقاتی ستورفکتانت و شتیمی ستا  3گذراندن دوره فرصتت ماالااتی Chalmers  

با هدف ماالاه ستتورفکتانت ها برای فرنیند تیریچ هاهیای ن ت  Krister Holmbergستتو د ریر ن ر پروفستتور کشتتور 

 کربناته

o  های میکروامولستیون دانشتااه محلولماهه و همکاری با موستسته تحقیقاتی  3گذراندن دوره فرصتت ماالااتیRegensburg  

و پلی اکستومتالیا  نمک ها  salting-outو  salting-inبا هدف ماالاه اثر  Werner Kunzوفستور ریر ن ر پر کشتور نلمان

 در میکروامولسیون  

o های میکروامولستیون دانشتااه محلولهمکاری با موستسته تحقیقاتی ماهه و  8فرصتت ماالااتی  دوره گذراندنRegensburg  

 ها ا و میکروامولسیونبا هدف ماالاه رفتار فاری سورفکتانت ه Werner Kunzفسور وریر ن ر پر کشور نلمان

o  دانشگاه علم و صنعت ایرانشیمی  میندسیرشته دکتری 

 بررسی تجربی و نظری رفتار فازی هیدروکربن در حضور سورفکتانت و آب نمکعنوان پایان نامه:  

ستورفکتانت های متتل  با هدف کاربردهای صتناتی ار لمله اردیاد برداشتت شتیمیایی ن ت  و شتیمی ستا  در این پایان نامه، رفتار فاری

(Chemical flooding   مورد بررستی ترربی و مدلستاری ترمودینامیکی ارار گرفته استته لیت نیل به این مق،تود، ار امکاناد و دان )

 ن ت ایران و دانشااه رگنیبورگ نلمان است اده شده استهپژوهشکده اردیاد برداشت شرکت ملی  ،ایران صنات و علم دانشااهفنی 

o ه61/17، مادل: اهواز دانشگاه صنعت نفت ،انتقال گار فرنوری و -شیمی فوق لیسانس رشته میندسی 

o ه16/16، مادل: دانشگاه صنعتی شریفیند( نلیسانس رشته میندسی شیمی )فر 

o ،ه62/19، مادل: دبیرستان نمونه باقرالعلوم )ع( سبزوار ،فیییک رشته ریاضی مقاع پی  دانشااهی 
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 سوابق علمی و تحقیقاتی
 

ستو د ریر ن ر کشتور  Chalmers صتناتی دانشتااه همکاری با موستسته و نرمایشتااه تحقیقاتی ستورفکتانت و شتیمی ستا  .1

 با هدف ماالاه سورفکتانت ها برای فرنیند تیریچ هاهیای ن ت کربناته Krister Holmbergپروفسور 

 )ادامه دارد( کشور نلمان Regensburgهای میکروامولسیون دانشااه لمحلوهمکاری با موسسه تحقیقاتی  .2

( به کمک  Siri-Eاردیاد برداشتت ار میدان ن تی است ند لییره ستیری )همکاری با پژوهشتااه اردیاد برداشتت ن ت تیران در پرو ه  .3

 سال 2تیریچ مواد سورفکتانت به مدد 

 شتیمی نوین بنیان شترکت گار، و ن ت متارن ار برداشتت اردیاد پژوهشتکده همکاری با و ااره فالد ن ت شترکت حمایت تحت فوق  پرو ه

 مواد تیریچ با  است ند لییره ستیری میدان  ار ن ت برداشتت اردیاد ارریابی هدف با  تیران دانشتااه ن ت  انستتیتو دانشتااهی و لیاد پارس،

 تستت شتامل ستورفکتانتیا عملکرد بررستی و غربالاری، تا ید شتامل مقدماتی هایتاری  شتده استته ارریابی ستاحی )ستورفکتانت( فاال

 بررستی ،((CMC)مایستل بحرانی غل ت و (IFT)  ستاحی بین/ستاحی کشت ) ستاحی فاالیت  گیریانداره حرارتی، پایداری و ستارگاری

  و (Core flooding، نرمایشتاد تیریچ مزیه )(ستورفکتانت غل ت دما،  شتوری،) متتل  شترای  در هاستورفکتانت محلول فاری رفتار

 هاست شده انرام ن ت برداشت اردیاد پژوهشکده در که باشد می سورفکتانت تیریچ ساریشبیه ماالااد
 

 

در   ")انر ی، فناورییای نوین و محی  ریستت های پیشترفته لیت توستاه پایدارعلوم و تکنولو ی" المللیبینشترکت در همای   .4

 برلین نلمان
 

  گیری مییان نب درون گار ترش به روش مادوکس و ارایه مدلی مناسب برای گارهایانداره"نامه کارشناسی ارشد با موضوع  پایان .5

-اوکالهما دانشتااه) محمود مشت قیان پروفستوربا راهنمایی  "به کمک مااد د حالت مناستبترش با محتوای گار استیدی با  

 صنات ن ت( دانشااه)و دکتر رضا بیبیانی نمریکا( 

محیای و اثراد ریستت، ارا ه روشتی برای باریافت وکاه  (PVC) کلریدوینیلباریافت پلی"پایان نامه کارشتناستی با موضتوع  .6

 صناتی شری ( دانشااه) ریر ن ر دکتر فرونچی "طراحی واحد نن

 صناتی شری ( دانشااه) رشتچیانداود  دکتر ن ر ریر پتروشیمی واحد یک  اات،ادی برنورد و سنریامکان ماالااد .7

 تبریییی ناای محمد میندس ن ر ریر  (Oil & Gas Project Management)گار و ن ت های پرو ه مدیریت دوره گذراندن .8



  مینتدس، ههه( ریر ن ر Slugcatcherگیری در ردایی، ستتتول ورردایی، لتتتها ی  گتار طبیای )نمپت فرنینتدهتای  دوره گتذرانتدن .9

 ن تمن،وری در دانشااه صنات 

، تستتتت  نشتتتنتایی بتا فرنینتدهتای انتقتال، تراکم و توریع گتار طبیای )ستتتیتا د دوفتاری، تراکم در کمشرستتتورهتا، افتت فشتتتار .10

 هیدرواستاتیک، ح اظت کاتدیک و ههه(

 میررایی در دانشااه صنات ن تحاج میندسریر ن ر ( HYSYS, Aspen Plusفرنیند )ساری شبیهنرم افیارهای  دوره گذراندن .11

 تبرییی ناایی محمد میندس ن ر ریر ایرانشیر -بندرعباس گار انتقال لوله خ  اات،ادی برنورد و سنری امکان ماالااد .12

 انستیتوی نب و انر ی دانشااه صناتی شری   انر ی و محی  ریست ماالااد دفتر عضویت در گروه  .13

   (SPE)عضویت در انرمن لیانی میندسین ن ت  .14

   (IGI) عضویت در انرمن میندسین گار ایران  .15

 کتاب

 

 صناتی شری ( دانشااهاحمد رمضانی )با همکاری دکتر  "تولید، کاربرد و باریافت پلی وینیل کلرید"لی  کتاب أت  .1

 کتر ماروهیریر ن ر د "Paul G. Hewitt"اثر  "Conceptual Physical Sciences"ترلمه و ویرای  علمی کتاب   .2

 )در حال ویرای  نیایی( " Molecular Thermodynamics of Fluid Phase Equilibria "ترلمه کتاب  .3

   هاپ ریر " PVT and Phase Behaviour Of Petroleum Reservoir Fluids "کتاب  ترلمه .4

 سابقه تدریس

o دانشگاه حکیم سبزواری 

 تقایر هند لییی 

 2و  1ترمودینامیک  

 کاربرد رایانه میندسی ن ت 

 کارگاه رایانه میندسی شیمی 

 شیمی فیییک میندسی ن ت 

 موارنه انر ی و مواد 

 کاربرد ریاضیاد میندسی ن ت 

  

o  در دانشااه صنات ن ت کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمیتدریس درس 

o موسساد کنکور( مکانیک سیاالت تدریس درس( 

o موسساد کنکور( ترمودینامیک تدریس درس( 

 سوابق کاری
 

  8و  7، 6( در فارهای POGCریر ن ر شرکت ن ت وگار پارس ) منطقه ویژه اقتصادی پارس )عسلویه(گذراندن دوره کارنموری در  .1



در دانشتتااه صتتناتی شتتری  به عنوان  (ISPST 2007)المللی علوم وتکنولو ی پلیمر  همکاری در برگیاری هشتتتمین ستتمینار بین .2
Organizer Committee Member  

 های:در پرو ه انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریفهمکاری با  .3

 نورور و دورود و استح،ال ننیا در لییره خارگ سکوهای ن تی ابوذر، بیرگان، فروران،( NGL)طرح لمع نوری گارهای ترش  

 ایرانشیر( -بندرعباس –عسلویه ) IGAT7م سراسری ه ت 56"طرح انتقال گار به مناطچ شرای و لنوب شرای ایران خ  لوله  

 نغالاری(-)عسلویه IGAT5 مسراسری پنر 56"طرح انتقال گار ترش خ  لوله  

 مشید(-سبیوار  –شاهرود –شمال شرق )تیران  -سراسری طرح انتقال گار شمال 48"خ  لوله طرح  

 

 

 

 هامهارت

Visual Basic, MATLAB, Turbo Pascal تخصصی 

 تخصصی مهندسی شیمی Aspen Plus, HYSYS, Pro II, AQUAlibrium نرم افزارها

Microsoft office Package, Photo Shop, Internet عمومی 

Microemulsion Solutions \ 

Chemical Flooding\ 

Oil & Gas Processing  \  

Pipeline Design & Construction \  

Gas Pipeline & Refinery Inspection \  

Environmental Assessment  \ 

Control & Surveillance. 

 عالقه
هافعالیت  

 سطح زبان تسل  به ربان انالیسی

 

 

  


