




رتویپماک

بلتم رازفا  مرن 

سالپ نپسا  رازفا  مرن 

لسکا رازفا  مرن 

word

ANSYS CFD-Flo

power point

( شزومآ ) eduction

یمیش هاگشیامزآ 

هاگشیامزآ تازیهجت 

تفن تعنص  هب  طوبرم  زیلانآ  ریگ و  هنومن  عاونا 

hysys ییایمیش یاهدنیآرف  یحارط  همانرب 

دنیآرف یزاس  هیبش  یحارط و 

سیفآ هعومجم 

فلتخم یاه  زوحرد  تیلاعف  هب  دنمقالعو  یمیش  سدنهم 

شزومآو هعسوتو  قیقحتو  یزاس  لدمو  یزاس  هیبشو  یِژرنا 







ییاقآ یفطصم 

یمیش یسدنهم  دشرا  یشانشراک  یوجشناد 

  ۱۳۷۵/۷/۲۱ : درجمدلوتم  : لهأت یلیصحتتیعضو  تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

manmostafa75@gmail.com (+۹۸)۹۳۵۸۵۷۴۱۵۳ 

۰۲۱۵۶۷۶۲۱۳۳ یبرغ  4 شناد هچوک  شیاین ، نابایخ  ناتسراهب ، نارهت ،  

17 کالپ

نم هرابرد 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

یمیش یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

دنیآرف یحارط  شیارگ :

یتلود سردم  تیبرت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

لاس ۱۳۹۸ یدورو 

یمیش یسدنهم  یسانشراک 

یتلود لباب  یناوریشون  یتعنص  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۷.۱۶ لدعم : 

۱۳۹۸ - ۱۳۹۴

کیزیفو یضایر  ملپید 

یتلود نایح  نبارباج  هسردم  هسردم : / هسسوم

۱۸.۸۸ لدعم : 

۱۳۹۳ - ۱۳۹۰

تاقیقحت

n ییاتود طولخم  عیام  دماج - یزاف  داعت                 ل  یسررب 

کیئوناکدازگهو دیسا  کیئوناکد  ارتتاب  ناکد  اتکوا         

زاف رییغت  داوم  ناونع  هب  هدافتسا  دروم  دیسا 

یهاگشناد یتاقیقحت  ژورپ 

نمهب ۱۳۹۸

تاراختفا

نایوجشناد نیب  رد  یسانشراک  عطقمرد  کی  هبتر 

یمیش یسدنهم 

دادرخ ۱۳۹۸

2 یملع بطق  رد  ییوجشناد  یملع  دایپملا  4 نیدرورف ۱۳۹۷رفن

یسانشراک عطقم  رد  یمیش  یسدنهم  رترب  یوجشناد 

یمیش یسدنهم  هدکشناد  رد 

نیدرورف ۱۳۹۸

عطقم رد  ناشخرد  دادعتسا  ناونع  هب  هدش  هتفریذپ 

سردم تیبرت  هاگشناد  رد  دشرا  یسانشراک 

دنفسا ۱۳۹۷





روسرپمک پمپ و  درکراک  هوحن 

ریذپدیدجت یاه  یژرنا 

نوتیاپ

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یبرع

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یناجیابرذآ یکرت 





نابز

یلغش قباوس 

سردم

لباب یتعنص  هاگشناد  هاگشناد :

دادرخ ۱۳۹۸ رهم ۱۳۹۷  -

زومآراک

سراپ تفن  هاگشیالاپ  تکرش :

رویرهش ۱۳۹۷ ریت ۱۳۹۶  -

ققحم

ع)  ) نیسح ماما  هاگشناد  یژرنا  بآ و  زکرم  هاگشناد :

اهدرواتسد فیاظو و 

دادرم ۱۳۹۹ تشهبیدرا ۱۳۹۹  -

ما هتشاد  تیلاعف  ققحم  ناونع  هب  هدش  شزادرپ  بآ  هزوح  رد  زکرم  نیا  رد 

اه هژورپ 

قارتحا یاه  هظفحم  انحنا  رثا  یسرربو  یزاس  هیبش 

کیئاتلووتفومرت یاه  متسیس  نامدنار  رب  ینورکیم 

هاگشناد هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دش ماجنا  یسانشراک  هرود  همان  نایاپ  ناونع  هب  ژورپ  نیا 

ریت ۱۳۹۸

نزنب لیسدود  هدنیوش  دیلوت  یزاس  هیبش 

نپسارازفا مرن  اب  نزنبو  نسدودزا  میدس  تانوفلوس 

سالپ

هاگشناد هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رازفا مرن  زا  هدافتسا  اب  دنیآرف  نیا  یداصتقا  یسررب  روظنم  هب  یسرد  ژورپ  نیا 

تفرگ تروص  سالپ  نپسا 

ید ۱۳۹۷

هب زاف  رییغت  داوم  یواح  یاه  هظفحم  یزاس  لدم 

یژرنا هریخذ  فادها  یارب  یژرنا  هدننک  هریخذ  ناونع 

یدیشروخ

هاگشناد هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نابآ ۱۳۹۸

دیلوت یاه  دنیآرف  عاونا  یموهفم  یحارط 

نزنب دیلوت  دنیآرف  دننام  ییایمیش  تالوصحم 

هاگشناد هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رذآ ۱۳۹۸

یارب  PRICO دنیآرف یزاس  هنیهب  یزاس و  هیبش 

سیسیاه نپسا  رازفا  مرن  اب   LNG دیلوت

هاگشناد هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دشاب یم  یهاگشناد  هژورپ 

نیدرورف ۱۳۹۹


