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وبرؼٌبظی زهیي ؼٌبظی – داًؽگبُ تْراى
 .1رتبِ  1998ػلَم تجربی
دیپلن ػلَم تجربی – دبیرظتبى ًوًَِ دٍلتی داًػ

ظَابك پصٍّؽی
 .1پرٍشُ پبیبى ًبهِ – داًؽگبُ تْراى 1393 -
هطبلؼِ هؽخصبت ظٌگ ؼٌبظی ٍ ؼرایط هحیطی ظبزًذ چلىي در رخٌوَى

ّبی حبؼیِ ؼوبلی البرز

هروسی بِ هٌظَر اظتفبدُ از ًتبیج در هطبلؼبت زیر ظطحی خسر جٌَبی (پرٍشُ ؼروت ًفت خسر).
 .2پرٍشُ طرح ًخبگی  -هروس تحمیمبت راّبردی ٍزارت دفبع (وعر خذهت) – تْراى 1394 -
بررظی ویفی ٍ ووی هٌببغ آة وبرظت در اظتبى خراظبى جٌَبی
 .3پرٍشُ هطبلؼِ جبهغ حَضِ رظَبی (پترٍگرافی ،شئَؼیوی ،پبلیٌَلَشی ) ٍ چیٌِ ًگبری ظىبًعی ظبزًذّبی
فرالبى ،زاویي ٍ ظرچبّبى -ظیبَّ در هیذاى پبرض جٌَبی (چبُ ؼوبرُ  ٍ )SPD 1-14اًطببق ًتبیج بب
هیبدیي هجبٍرّ ،وىبر.
 .4پرٍشُ ارزیببی جبهغ بخػ ػرة ظبزًذ ظَرهِّ ،وىبر .
 .5بررضی ػلل ترغ ؼذى ًفت هخسى ظرٍن م یبدیي ضیری  ٍ C ٍ Dارائِ راّىبر بِ هٌظَر رفغ آى ّ ،وىبر،
در دظت اجرا .ؼرٍع هْر 1397
 .6طراحی ٍ تذٍیي ًرم افسار تفعیر ًوَدارّبی پترٍفیسیىی هَظَم بِ
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ّ ،Well Loggingوىبر ،در دظت

اجرا.
 .7پرٍشُ طراحی ًظبم ،ایجبد ٍ راُ اًذازی ولیٌیه آهَزغ ٍ هؽبٍرُ صبدراتیّ ،وىبر (هعئَل وٌترل
پرٍشُ)1397 ،

ظَابك ؼغلی
 .1هذیر داخلی اًجوي زهیي ؼٌبظی ایراى -آببى  1393تب هْر 1394
 .2وبرؼٌبض رظَة ؼٌبظی – جْبد داًؽگبّی داًؽگبُ ؼْیذ بْؽتی – پصٍّؽىذُ ػلَم پبیِ وبربردی
گرٍُ اوتؽبف ًفت –  1394تبوٌَى
 .3هعئَل آزهبیؽگبُ رظَة ؼٌبظی داًؽىذُ زهیي ؼٌبظی  -داًؽگبُ تْراى1393 -
 .4تذریط – داًؽگبُ تْراى -تْراى 1393 -
تذریط درض آزهبیؽگبُ رظَة ؼٌبظی
ٍ .5یراظتبر – هذرظبى ؼریف  -تْراى – خرداد 1392
ٍیراظتبر ػلوی وتبة هجوَػِ ظَاالت وٌىَر هذرظبى ؼریف
 .6هذیر هعئَل ٍ ظردبیر ًؽریِ ػلوی فرٌّگی الجَرد – داًؽگبُ تْراى – تْراى 1392-

وبرگبُ ّب
 .1ؼروت در وبرگبُ بیي الوللی گلفؽبى – هذرض :پرٍفعَر آدریبًَ ،برتریي گلفؽبى ؼٌبض دًیب -داًؽگبُ
خَارزهی – تْراى1393 -
 .2ؼروت در وبرگبُ آهَزؼی هحیطْبی رظَبی دیریٌِ  .هذرض :پرٍفعَر ػبذالحعیي اهیٌی -پصٍّؽىذُ
ػلَم پبیِ وبربردی – بِ ّوراُ گَاّیٌبهِ 1395 -
 .3ؼروت در وبرگبُ آهَزؼی پبلیٌَلَشی  .هذرض :دوتر حعیي ّبؼوی -پصٍّؽىذُ ػلَم پبیِ وبربردی – بِ
ّوراُ گَاّیٌبهِ1395 -
 .4ؼروت در وبرگبُ آهَزؼی هببًی شئَهىبًیه  .هذرض :دوتر هْرگیٌی -پصٍّؽىذُ ػلَم پبیِ وبربردی – بِ
ّوراُ گَاّیٌبهِ1395 -
 .5ؼروت در وبرگبُ آهَزؼی شئَؼیوی آلی  .هذرض :دوتر حعي زادُ -پصٍّؽىذُ ػلَم پبیِ وبربردی – بِ
ّوراُ گَاّیٌبهِ1395 -
 .6وبرگبُ آهَزغ وٌترل پرٍشُ  160ظبػت .هجتوغ فٌی تْراى1396 -

تبلیفبت ٍ ترجوِ
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زهبًسادُ ،م  ،.هْرابی ،. ُ ،هیرزایی ،ض : .

رظَةؼٌبظی ٍ چیٌِ ؼٌبظی ( Sedimentology and

 .)Stratigraphyجلذ اٍلً ،ؽر جْبد داًؽگبّی ٍاحذ ؼْیذ بْؽتی 199 ،ؾ.1397 ،

همبالت
 .1ولْری ،م  ،.هْرابی ،. ُ ،ظفیذاری ،ا  ،.زهبًسادُ  ،م ،.هیرزایی  ،ض  ،.اؼرالی  ،ح ٍ ،.اػظ لیَاری  ،ة  .1396 .زٍى
بٌذی شئَهىبًیىی ظبزًذّبی فرالبى ،زاویي ٍ ظرچبّبى بر اظبض هطبلؼبت رظَة ؼٌبظی ٍ هىبًیه
ظٌگی در یىی از هیبدیي خلیج فبرض .فصلٌبهِ ػلوی -پصٍّؽی زهیي ؼٌبظی ایراى.
 .2هْرابی ،. ُ ،زهبى زادُ ،م ًَ ،.ری ،ح  .جؼفرطرلی ،م  ،.حیذریبى ،ى " .1394 .هطبلؼِ ریس رخعبرُ ّب ٍ هحیط
رظَبی ظبزًذ ظرٍن در هیذاى آة تیوَر"ّ ،وبیػ زهیي ؼٌبظی ٍ هذیریت اوتؽبفبت هؼذًی ،اصفْبى .
 .3هْرابی ،. ُ ،هذبری ،ض  ،.جؼفرطرلی ،م  ،.حیذریبى ،ى " ،1394 .فلَئَر در ایراى " ،دٍهیي ّوبیػ هلی
هحیط زیعت ایراى ،داًؽگبُ ؼْیذ بْؽتی.
 .4هْرابی ،. ُ ،هذبری ،ض  " .1393 ،.تبثیر چبی بر تغییر اظتبًذارد جْبًی فلَئَر در ایراى "ّ ،وبیػ اًجوي
زهیي ؼٌبظی ایراى ،داًؽگبُ تربیت هذرض
 .5هْرابی ،. ُ ،ببلری ،ض  ،.ػلیپَر ،ع  ،.رؼیذی ،م  " .1395 ،.بررظی ووی ٍ ویفی هٌببغ آة وبرظت اظتبى
خراظبى جٌَبی بب تبویذ بر تَظؼِ پبیذار "ّ ،وبیػ هلی آهبیػ دفبػی -اهٌیتی هٌبطك وَیر ٍ بیبببًی ایراى،
هروس تحمیمبت راّبردی دفبػی .
 .6هْرابی ،. ُ ،ببلری ،ض  ،.ػلیپَر ،ع  ،.رؼیذی ،م  " .1395 ،.بررظی ّیذرٍؼیوی هٌببغ آة وبرظت اظتبى
خراظبى جٌَبی بب ّذف تَظؼِ پبیذار "ّ ،وبیػ هلی آم ایػ دفبػی -اهٌیتی هٌبطك وَیر ٍ بیبببًی ایراى،
هروس تحمیمبت راّبردی دفبػی .

هْبرتّبی ًرم افساری
 مجموعه Microsoft Office









Microsoft Project
Corel draw
Illustrator
Log Plot
Digi Data
Geo log
Rock Works
Surfer
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آؼٌبیی بب زببىّبی خبرجی

 زبان انگلیسی – میزان آشنایی متوسط
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