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▪ Simulation, Optimization, and Control of Process Systems
▪ Value chain management in oil, gas, and petrochemicals industries
▪ Application of AI in chemical engineering
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تدریس
▪
▪
▪
▪

مدلسازی و شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی
طراحی مفهومی فرآیندها
طراحی فرآیند به کمک کامپیوتر ()CAPD
محاسبات عددی پیشرفته

▪
▪
▪
▪

تحلیل و کنترل سیستمهای ترکیبی ()Hybrid Systems
طراحی مهندسی خطوط لولهی نفت و گاز
کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی شیمی
سامانههای تولید همزمان ()Polygeneration

سوابق کار و پروژههای صنعتی
▪ عضو هیات علمی (استادیار) ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،مهر  1397تا کنون.
▪ مجری ،طراحی مبردهای جایگزین و ارزیابی عملکرد آنها در سیستمهای سرمایش خانگی (یخچال ،کولرگازی ،فریزر) ،شرکت
مادرتخصصی توانیر ،فروردین  1400تا شهریور .1401
▪ مجری ،طراحی مفهومی سامانههای هضم بیهوازی برای فرآوری زبالههای شهری و فضوالت دامی ،پژوهشگاه نیرو ،مهر تا اسفند .1399
▪ مجری ،طراحی فرآیندی و مکانیکال کارخانه گیاه (کشت طبقاتی) تولید انواع نشا ،شرکت رهپویان جبهه سبز ،شهریور  1399تا کنون.
▪ تهیه بسته نرم افزاری مدلسازی و تحلیل مالی زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،مهر  1398تا کنون.
▪ مجری ،تهیه بسته دانش فنی کنترل فرآیند واحد تولید آب دمین مجتمع مس سرچشمه ،شرکت مهندسی آبدیز صحرا ،مهر  1398تا
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▪ مجری ،انجام مطالعات  Flow Assuranceبرای خط لوله  32اینچ گاز ترش اتصال فاز  14 Bپارس جنوبی به پاالیشگاه فاز  12پارس
جنوبی ،شرکت مهندسین مشاور برنا تدبیر بهتا ،خرداد  1398تا شهریور .1398
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▪ استاد مدعو ،دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر ،دانشگاه  ،L’Aquilaایتالیا ،مِی تا جوالی .2018
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▪ قرارداد پژوهشی ،مدلسازی ترکیبی فرآیند جذب سطحی به روش تناوب فشار ( )PSAجهت جداسازی هلیوم از گاز طبیعی ،شرکت
ملی گاز ایران ،مدیریت پژوهش و فناوری ،شماره قرارداد  ،194002فروردین ماه  1394تا آذر ماه .1394
▪ ساخت سامانه آزمایشگاهی جذب با تناوب فشار ( )PSAمجهز به سیستم اتوماسیون کامال خودکار با قابلیت جمعآوری ،نمایش و ثبت
داده و کنترل به صورت برخط ،آزمایشگاه جذب سطحی ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران ،آبان  1393تا اسفند .1393
▪ کارشناس فرآیند ،پروژه طراحی پایه و تفصیلی خط لوله انتقال گاز اتان عسلویه-چابهار به طول  1050کیلومتر در فاز فوق بحرانی
( ،)Dense phaseشرکت خط لوله انتقال گاز مکران ،مهرماه  1392تا شهریورماه .1395
▪ کارشناس فرآیند ،شرکت مهندسین مشاور بینا (مشاور شرکت ملی گاز ایران) ،دی ماه  1391تا اسفند ماه ( .1392پروژه صنعتی)
▪ طراحی پایه و تفصیلی خط لولهی انتقال گاز گلگهر  +ایستگاه تقلیل فشار ( )CGSگلگهر.
▪ طراحی پایه و تفصیلی خط لولهی انتقال گاز گورزین -الفت -بندرعباس  +ایستگاه تقلیل فشار ( )CGSبندرعباس.
▪ کارشناس طراحی فرآیند ،شبیهسازی دینامیک فرآیند کاهش فشار ( )Blowdownخطوط لولهی پرفشار گاز طبیعی :خط لولهی
سراسری هفتم ایران ،شرکت مهندسین مشاور انرژیگستر ،دی ماه  1391تا اسفند ماه ( .1391پروژه صنعتی)
▪ طراحی کنترل کننده فازی برای یخچال سوپرمارکت ،دانشگاه صنعتی شریف ،آبان  1389تا خرداد .1390
دورههای آموزشی
▪
▪
▪
▪

دوره کوتاه مدت یکساله مدیریت کسب و کار ( ،)MBAدانشکده فنی دانشگاه تهران ،تهران ،مهر  1396تا خرداد .1397
دوره انتقال ،نگهداری و بارگیری ایمن و بهینهی محصوالت پتروشیمی مایع ،شرکت ایمپک آلمان ،تهران ،بهار .1396
دوره مدیریت خوردگی در صنایع نفت و گاز ،شرکت توتال فرانسه  -دانشگاه صنعتی شریف ،اردیبهشت .1389
دوره کاهش انتشار و نگهداری کربندیاکسید در صنایع نفت و گاز ،شرکت توتال فرانسه -دانشگاه صنعتی شریف ،خرداد .1389
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