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 : عيذػجذالحغيي ًبم 

 : جذثبثبئي ثْجْبًي ًبم خبًَادگي

 8231:  عبل تَلذ

 : خزهؾْز هحل تَلذ

 : هتأّل ٍضؼيت تأّل

 : فَق ليغبًظ هٌْذعي راُ ٍ عبختوبى تحصيالت

 : داًؾگبُ ؽيزاس هحل تحصيل

 8231: عبل اخذ هذرك تحصيلي

 عبل 14:  كبري هجوَع تجبرة

 بى هٌْذعي عبختوبى اعتبى تْزاى: عبسه ػضَيت در هجبهغ 

 
 

 سال : 04 تجربيات كاري طي
 
 

 81/88/31تب  81/48/32تبعيغبت هزثَعِ اس ايٌچ ًبئيي/كبؽبى/ري ٍ  34خظ لَلِ احذاث هذيز پزٍصُ  -8

 80/48/32تب  83/40/38اس   (OIEC)هؾبٍر هذيزيت ػبهل ؽزكت هٌْذعي ٍ عبختوبى صٌبيغ ًفت  -3

 83/40/38تب   48/48/18عيزي )پزٍصُ جوغ آٍري گبسّبي ّوزاُ ٍ اعتحصبل هبيؼبت گبسي هٌغقِ عيزي( اس  NGLپزٍصُ  هذيز -2

 هبُ  0   )پزٍصُ جوغ آٍري گبسّبي ّوزاُ ٍ اعتحصبل هبيؼبت گبسي هٌغقِ عيزي(عيزي  NGLعزپزعت پزٍصُ  -1

 24/41/18تب   83/43/13عبختوبى صٌبيغ ًفت اس  ػضَ كويغيَى هؼبهالت ؽزكت هٌْذعي ٍ -3

  عبل 3 عيزي ) پزٍصُ جوغ آٍري گبسّبي ّوزاُ ٍ اعتحصبل هبيؼبت گبسي هٌغقِ عيزي( NGLقبئن هقبم هذيزپزٍصُ  -0

 عبل GICI   8ػضَ ّيئت هذيزُ ٍ هذيز پزٍصُ اجزائي ؽزكت عبختوبى ًٍصت صٌبيغ فزاگيز  -8

 هبُ OIEC   34ؽزكت هٌْذعي ٍعبختوبى صٌبيغ ًفت   –يز هذيز پزٍصُ آفغبيت پتزٍؽيوي اهيزكج -1

 ٍصُ ّبي :ٍ هذيز پز OIECQهؼبٍى پزٍصُ ّب، ػضَ ّيئت هذيزُ ؽزكت هٌْذعي ٍ عبختوبى صٌبيغ ًفت قؾن -3

 خزيذ ٍ ًصت عيغتن عَختگيزي فزٍدگبُ ثيي الوللي قؾن –الف( عزاحي 

 تكويل ٍ راُ اًذاسي اًجبر ًفت اراك ة (

 قؾن –ت ٍ راُ اًذاسي يكذعتگبُ فلز پباليؾگبُ گَرسيي ج ( تجْيش ، ًص

 ايٌچ آثزعبًي ساثل ساّذاى 20كيلَهتزخظ لَلِ  840اًذٍد عيوبًي  د (

 قؾن –ٍيضُ اتَهجيل عبخت جبيگبُ فزٍػ فزآٍردُ ّبي ًفتي ٍ تغْيالت  ُ (

 قؾن –تزهين ٍ عبخت اعكلِ جذيذ ؽزكت هلي گبس  ٍ (

 فزآٍري سهيي ٍ تجْيش كبرگبُ عبخت عبسُ ّبي دريبيي ، قؾن  س(

 آة ثٌذي كبًبل آة ثزگؾتي پباليؾگبُ ثٌذرػجبط ح (

  عبل 3     ثزچيذى كوپ عِ ّشار ًفزُ صٌبيغ ًفت ، پباليؾگبُ ثٌذرػجبط  ط(
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 عبل  3  -هتز ٍ كيلَ 0هذيز پزٍصُ كبًبل سيزسهيٌي ثتي آرهِ دٍقلَ آة ثزگؾتي ٍ كبًبل اضغزاري ثِ عَل  -84

 OIEC  –گبًِ تقبعغ كبًبل ٍ خغَط لَلِ ثب راُ آّي ٍ جبدُ ّبي هختلف ، پباليؾگبُ ثٌذرػجبط  3پلْبي ػظين 

 

اتصبالت هخصَؿ خغَط لَلِ  3444آثزعبًي ٍ تؼذاد   30" هتز عَل لَلِ ّبي  1444هذيز پزٍصُ اًذٍد عيوبًي ثيؼ اس  -

 OIEC –، پباليؾگبُ ثٌذرػجبط  843"تب  31"سيزسهيٌي اس ٍ لَلِ ّبي  13"تب  1 "سيزسهيٌي اس 

 
 عبل 83  -هذيز ٍ عزپزعت پزٍصُ ّبي اًجبر ًفت ، ؽؼت ًفت ٍ خغَط لَلِ ًفتي اهَر هٌْذعي ٍ عبختوبى -88

 NIOC –ٍ عبختوبى كبالي ًفت ، تْزاى )خيبثبى عپْجذ قزًي (  –خغَط لَلِ ٍ هخبثزات (  –)ػوَهي         

 
 عبل 3/8     )خصَصي(  –وبى هجتوغ ّبي آهَسػ ٍ هغكًَي پيوبًكبر عبخت -83

 
 هبُ  0      )خصَصي(  –پيوبًكبر عبخت فًَذاعيًَْبي عٌگيي ثتٌي  -82

 
 عبل 8    8204 ادارُ كل كبر ٍ اهَر اجتوبػي كزج –ػي هذيز كل ٍسارت كبر ٍ اهَر اجتوب  -81

 
 عبل 3     8233   ا عيوبي جوَْري اعالهي ايزاىهذيز حزاعت ٍ ايوٌي صذ -83

 
 عبل 3       8238 كويتِ ّبي اًقالة اعالهي خذهت در -80

 
 هبُ 8       8238 هذيز ػبهل ؽزكت عبختوبًي )خصَصي(  -88

 
 هبُ 3   8238 هؤعغِ اصالح ثذر  –ّب ، كزج ٍسارت كؾبٍرسي  هٌْذط قغوت اهَر ايغتگبُ -81

 
 عبل 3          8230تب  8231ٍظيفِ  خذهت  -83

 
 ُ هب 0     8231 احذاث كبرخبًِ عيوبى عپبّبى  – هٌْذعي قغوت عيلَّب اصفْبى -34

 

 

   

 

 


