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ظًابق تحصیلی:
مقطع تحصیلی

تاریخ ؼريع /اتمام

رؼتٍ تحصیلی

محل تحصیل

مارؼىاظی

97-48

مُىذظی ؼیمی (طراحی فرآیىذ)

داوؽگاٌ اصفُان

مارؼىاظی ارؼذ

44-79

مُىذظی َعتٍ اي (طراحی رامتًر)

داوؽگاٌ صىعتی امیرمبیر(پلی تنىیل تُران)

تًاومىذیُا:
آؼىایی با زباوُاي خارجی:
زبان اوگلیعی  :تعلط بر چُار مُارت ) (listening ,speaking ,writing ,grammarدر حذ خیلی خًب يتعلط خًب در ترجمٍ متًن تخصصی(IELTS score 6 in Academic exam) ,
زبان فراوعٍ  :تعلط بر چُار مُارت در حذ خًب ي ترجمٍ )(level B1 in TEF exam

آؼىایی با مامپیًتر ي ورم افسارَا:
ورم افسارَاي عمًمی :مُارتُاي ICDL
+

ورم افسارَاي تخصصیAspen BJAC , Hysys , ProII,Aspen plus.HTFS ,COMFAR ,PROMAX :ي ماشيلُاي طراحی اریفیط

آؼىایی با زباوُاي بروامٍ وًیعی:
Visual Basic-

ظًابق ماري :
مُىذض فرآیىذ مىترل ممیت ,اورشي ي مًادؼیمیایی پتريؼیمی ؼازوذ با ؼرح يظایف (ظالُاي )48-44
هَاصًِ جشم اًشطی ٍاحذّاهذیشیت جشم اًشطی هجتوعاسائِ گضاسؿْای تَلیذ هلشف ٍ هیضاى  LOSSتِ هذیشیت ٍ اداسُ حؼاتذاسیًظاست تش اًثاس ٍ اداسُ فشٍؽمٌتشل هلشف هَاد ؿیویاییمُىذض فرآیىذ مىترل ظريیعُاي جاوبی پتريؼیمی ؼازوذ با ؼرح يظایف ( :ظالُاي )49-44
هَاصًِ جشم اًشطی ٍاحذتْیِ دسخَاػتْای خذهات فٌیمٌتشل پاساهتشّای فشآیٌذیًظاست تش تْشُ تشداسی ٍ اسائِ ساّناس جْت تْثَد فشآیٌذ ٍ حل هـنالت احتوالیًظاست تش خشیذ هَاد ؿویایی ٍ مٌتشل هلشف آًْاًظاست تش میفیت هحلَلمٌتشل ایوٌی ٍ پاساهتشّای صیؼت هحیطیپصيَىذٌ ارؼذ تحقیقات فىايري ياحذَاي پیؽتاز پتريؼیمی ؼازوذ با ؼرح يظایف (:ظال  44تا مىًن)
اسائِ فشآیٌذ ٍ تنٌَلَطیْای ّای جذیذ تَلیذٍ هَادؿویایی ٍ خَسامْای ًَیيتْثَد فشآیٌذ ٍ اسائِ ساّناس جْت حل هـنالت احتوالیؿشمت دسپشٍطُ ّای فٌی ٍ هذیشیت اًشطیطشاحی ٍ ًظاست تش عولنشد پایلَتْاؼرمت گعترغ فرآیىذَاي صىعتی ومایىذگی  Zeochem AG of Swissبٍ عىًان مُىذض فرآیىذ ي فريغ بٍ صًرت پارٌ يقت با ؼرح يظایف :
اًتخاب جارب هٌاػة جْت ٍاحذّای جزبطشاحی ٍاحذّای جزب ,هحاػثِ هیضاى جارب ٍ اًشطی هلشفیاسائِ خذهات هـاٍسُ ای دس خلَف هؼایل فٌی تِ هـتشیاىتشسػی هٌاتع تَلیذ ٍ هلشف ماتالیؼت دس ایشاىاستثاط تا تخـْای خذهات فٌی ٍ تذاسمات هجتوع ّای ٍاتؼتِ تِ كٌایع ًفت ٍ گاص ٍ پتشٍؿیویَمناري با ؼرمت واوً پًیػ میمیا (پارك علمی –فىايري تُران) بٍ عىًان مؽاير در زمیىٍ ماتالیعت ي مًاد ؼیمیایی
َمناري با ؼرمت میمیا (پارك علمی –فىايري اصفُان) بٍ عىًان مؽاير در زمیىٍ ماتالیعت ي مًاد ؼیمیایی

ديرٌ َاي آمًزؼی :

دٍسُ ماسآهَصی دس پاالیـگاُ تْشاى – ٍاحذ مٌتشل  1ؿوالی
ؿشمت دس دٍسُ ّای آهَصؿی قثل اص اػتخذام پتشٍؿیوی اساكآؿٌایی تا ًشم افضاس ProIIآؿٌایی تا ًشم افضاسASPEN PLUS آؿٌایی تا ًشم افضاسHYSYS آؿٌایی تلفیِ پؼاتْای كٌعتی دٍسُ هذیشیت اًشطی(حشاست)دس هجتوع عالی آهَصؿی ٍ پظٍّـی تثشیض (ٍاتؼتِ تِ ٍصاست ًیشٍ ) آؿٌایی تا ًشم افضاسCOMFAR آؿٌایی تا ًشم افضاسPROMAX آؿٌایی تا ًشم افضاسASPEN POLYMERآؿٌایی تا ًشم افضاسHEXTRANّوایؾ هحیط صیؼت داًـگاُ تْشاىّ-وایؾ هذیشیت پؼاب ٍ پؼواًذ ؿشمت ّن اًذیـاى اًشطی

ماسگاُ آهَصؿی اػوض هعنَع ؿشمتCSMآؿٌایی تا سٍؽ ٍ تنٌینْای تلوین گیشیفٌاٍسی اطالعات ٍ تْشُ ٍسیدٍسُ تشتیت هذسػاى-ماسگاُ آهَصؿی تحقیقات تاصاس

ظًابق علمی:
پريشٌ َا :
-

اسائِ پشٍطُ هذلؼاصی ٍ طشاحی تثخیشمي ّای چٌذ هشحلِ ای ٍ تْیِ ًشم افضاس هشتَطِ تِ صتاى  Visual Basicتِ عٌَاى پشٍطُ ماسؿٌاػی

-

ػٌتض ٍتْثَد ػاختاس ًاًَ صئَلیت تَػط اػیذّای هعذًی جْت جزب ػضین اص پؼواًذ هایع سامتَس تِ عٌَاى پشٍطُ ماسؿٌاػی اسؿذ

-

طشاحی هجذد ٍ اسائِ پیـٌْاد جْت تْثَد ػیؼتن تلفیِ آب سصیٌی ػاصهاى اًشطی اتوی (سامتَس تحقیقاتی تْشاى) تِ عٌَاى ػویٌاس ماسؿٌاػی
اسؿذ

-

اسائِ ػویٌاس طشاحی سامتَسّا – داًـگاُ اكفْاى

-

اسائِ ػویٌاس ػیؼتوْای جزب گاصی – داًـگاُ اكفْاى

-

اسائِ پشٍطُ آؿٌایی تا اطمتَسّا – داًـگاُ اكفْاى

-

طشاحی ٍاحذ تَلیذ اػتَى اص ایضٍپشٍپاًَل – ؿثیِ ػاصی فشآیٌذ تا ًشم افضاس ٍ تشآٍسد اقتلادی-داًـگاُ اكفْاى

-

طشاحی ٍاحذ تَلیذ  – DMTؿثیِ ػاصی فشآیٌذ تا ًشم افضاس ٍ تشآٍسد اقتلادی -داًـگاُ اكفْاى

َ-مناري در پريشٌ َاي زیر در پتريؼیمی ؼازوذ:

 جایگضیٌی آب خٌل مٌٌذُ تا  COCتثخیش مٌٌذُ ٍاحذ اتاًَل آهیي طشاحی هخضى رخیشُ ًیتشٍطى ؿثیِ ػاصی تخؾ تقطیش ّگضاى دس ٍاحذ HDPE طشاحی ٍ ؿثیِ ػاصی ٍاحذ تَلیذ ّگضاى اص ًفتا ٍ خالق ػاصی ّگضاى تَلیذی تَػط صئَلیت تشسػی ٍ هشتفع ػاصی هـنالت تَلیذ مف دس ٍاحذ SBR حزف ػَلفیذ اص ٍ Spent Causticاحذ الفیي ٍ طشاحی پایلَت هشتَطِ -طشح جاهع آب ٍ پؼاب

ظابقٍ تذریط :
 آؿٌایی تا ؿیشّای كٌعتی آؿٌایی تا ًقـِ خَاًی ٍ عالین اػتاًذاسد اكَل تقطیش ٍ تفنیل آؿٌایی تا هثذلْاآؿٌایی تا تشجْای خٌل مٌٌذُآؿٌایی تا تلفیِ آب-تذسیغ دسٍع تخللی هٌْذػی ؿیوی دس داًـگاُ آصاد هْاجشاى

مقاالت:
 ػحش داًـیاى –حؼیي غفَسیاى ,ػٌتض ًاًَ صئَلیت ٍ تشسػی پاساهتشّای هَثش دس جزب جْت جزب ػضین اص پؼواًذ هایع سامتَسّای ّؼتِ ای ,ػویٌاس هلی ًاًَ تنٌَلَطی ,اَّاص ,تْاس 1931
 هشضیِ علَی ,ػحش داًـیاى –حؼیي غفَسیاى ,جزب  TOCاص آب دسیا تَػط ًاًَ صئَلیت  ,ػویٌاس هلی ًاًَ تنٌَلَطی ,اَّاص ,تْاس 1931 ػحش داًـیاى –حؼیي غفَسیاى ,ػٌتض ًاًَ صئَلیت ٍ تشسػی پاساهتشّای هَثش دس جزب جْت جزب ػضین اص پؼواًذ هایع سامتَسّای ّؼتِ ای ,ػویٌاس هلی ًاًَ تنٌَلَطی ,اَّاص ,تْاس 1931
ػحش داًـیاى –حؼیي غفَسیاى ,تْثَد ػاختاس ًاًَ صئَلیت ػٌتضی تَػط اػیذّای هعذًی جْت افضایؾ ظشفیت جزب ػضین اص پؼواًذ هایعسامتَسّای ّؼتِ ای  ,چْاسهیي مٌگشُ تیي الوللی ًاًَ تنٌَلَطی,ایشاى  ,داًـگاُ ماؿاى  ,ؿْشیَس (1931ایه مقالٍ بٍ عىًان پًظتر برتر برگسیذٌ ؼذ)

ثبت اختراع:
ظحر داوؽیان –حعیه غفًریان ,ظىتس يبُبًد ظاختار واوً زئًلیت تًظط اظیذَاي معذوی,ؼمارٌ ,2779/24/48-98897ایران بُار 2772

