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تجربههای کاری:


کارشناس ژئومکانیک نفت  -پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی (از شهریور 94
تا اکنون)



پروژه خط  2مترو کرج ( انجام کارآموزی به مدت  2ماه)



تدریس نرم افزار Abaqus

پروژهها


پایان نامه کارشناسی ارشد با همکاری شرکت نفت و گاز پارس "تحلیل و مدلسازی عددی رشد و جهت
یابی درزههای ایجاد شده تحت فرآیند شکافت هیدرولیکی با در نظر گرفتن شرایط تنش های برجا ،درزه
های طبیعی و مشبک کاری چاه (میدان پارس جنوبی)"



بخش ژئومکانیک پروژه " مطالعه جامع حوضه رسوبی (پتروگرافی ،ژئوشیمی ،پالینولوژی) و چینه نگاری
سکانسی سازندهای فراقان ،زاکین و سرچاهان-سیاهو در میدان پارس جنوبی (چاه شماره  )SPD1-14و
انطباق نتایج با میادین مجاور"

مهارتها:
ژئومکانیک نفت:


ساخت مدل مکانیکی زمین



تحلیل پایداری چاه و طراحی گل حفاری بهینه



شبیه سازی و طراحی فرآیند شکافت هیدرولیکی



تحلیل و آنالیز ژئومکانیکی شکستگیهای مخزن

ژئوتکنیک و مهندسی معدن:


تحلیل و آنالیز پایداری شیبهای سنگی و خاکی



طراحی ،تحلیل و آنالیز پایداری تونل



نقشه برداری (توانایی کار با دوربین های توتال استیشن ) (leicaو جی پی اس های یک
فرکانسه)



برآورد حجم و تخمین ذخیره

تواناییهای نرم افزاری:


Microsoft Office 2013



AutoCAD 2017



Adobe Photoshop CS6



Flac3D



Flac2D



Abaqus 6.12.3,



GMI



STABView 3.8



FRACProPT 2011



Paradigm Geolog6
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فارسی



کردی
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