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  »بسمه تعالی« 
                   علیکمسالم

  باشد.شرح ذیل میبه رزومه فرهاد مالئی با احترام، 
  مشخصات متقاضی: -1  

     arhad@yahoo.commollaeifپست الکترونیکی:            علی  نام پدر:       نام خانوادگی: مالئی         نام: فرهاد 

  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی نفت                        دانشگاه فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی شاهرود

   سوابق آموزشی: -2

  سهیامؤسدانشگاهنام  ردیف
  وسردعنوان  آموزشی وپژوهشی

  اریـخ ت
  نشانی مؤسسه 

  پایان  شروع 

1  

  المرد دانشگاه دولتی
  دانشگاه آزاد المرد

  دانشگاه پیام نور بیرم
  دانشگاه آزاد بیرم

  دانشگاه تابناك المرد

، زمین شناسی نفتپروژه، کارآموزي،
امهندسی نفت، نمودارگیري، آشنایی ب
کاربرد رایانه در خواص سنگ مخزن، 

مهندسی نفت، زمین شناسی عمومی، زمین 
  مهندسی

و  المرد هايشهرستان-فارس  تاکنون  92مهر
  الرستان

  سوابق پژوهشی  -3                
  تالیف کتاب -3-1         

  توضیحات  مولفان  عنوان کتاب
  انتشارات ستایش  فرهاد مالئی  یکرد پتروفیزیکی)افزار ژئوالگ(با رو_آموزش کاربردي نرم

ی شناس(زمین بررسی سازندها و میادین هیدروکربنی ایران
  نفت ایران)

  انتشارات تبلور دانش   فرهاد مالئی

انتشارات دانشگاه آزاد   ، عبدالحمید انصاريفرهاد مالئی  نگاري کاربرديچاه
  اسالمی 

  هاهمایش ها و کنفرانسداوري -3-2         
  نام کنفرانس  سال برگزاري  سمت  نام موسسه برگزار کننده

 داوران عضو کمیته  تهران-دانشگاه علم و صنعت ایران
 کنفرانس

    و داور مقاالت
  نوزدهمین کنگره زمین شناسی ایران  94بهمن

موسسه فرازاندیشان دانش بین 
  مشهد-الملل

داوري مقاالت 
کنفرانس بین المللی یافته هاي نوین پژوهشی در علوم و   94دیماه    کنفرانس

  مهندسی و فناوري
Farazandishan- Istanbul, 

Turkey Referee 2016  2nd. International Conference on new research 
findings of sciences, engineering and technology  

Farazandishan- Tehran, Iran 
Referee 2016  

1nd. International Conference on application of 
research and result in  findings of sciences and 

engineering  
 عضو کمیته کنفرانس علوم مهندسی ایران

 کنفرانس ملی دانش و فناوري علوم مهندسی ایران  1396   و داور مقاالت

مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی 
روش حکمت مرتضويس  

عضو کمیته داوران 
 کنفرانس

   و داور مقاالت
1395  

کنفرانس بین المللی یافته هاي نوین علوم و سومین 
  تکنولوژي
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  مقاالت -3-3         
سال   محل انتشار  نویسندگان  عنوان مقاله

  انتشار
Seismic resolution enhancement using the 1-D stationary 

wavelet and Hilbert transforms  
Mollaei,F., Goudarzi,A, roshandel, A., 

Tockmechi, B  
Arabian journal of  

geoscience   
(Under Review)  

2017 
  

An investigation of the environmental pollution and the study 
of the depositional environment of Pabbdeh formation using 

geochemical data in a hydrocarbon field in Iran  

Farhad Mollaei, Mohammad 
Namjoonasab, Sadegh Ameri  

Scholars Academic Journal 
of Biosciences (SAJB) 

(Under Review)  

2017 
  

An evaluation of petrophysical reservoir zone parameters of Asmari 
formation in a hydrocarbonial field in the west south of Iran 

Farhad Mollaei, Mohammad 
Namjoonasab, Sadegh Ameri  

Institute of Integrative 
Omics and Applied 

Biotechnology  

2016 

هاي ژئوفیزیک مجله پژوهش  فرهاد مالئی، علیرضاگودرزي  افزایش توان تفکیک داده هاي لرزه اي با استفاده از تبدیل موجک گسسته مختلط
  کاربردي

1396  

بررسی پارامترهاي ژئومکانیکی پایداري دیواره چاه با استفاده از داده هاي 
 پتروفیزیکی(مطالعه موردي یکی از میادین نفتی جنوب ایران)

، علی کدخدایی، فرهاد مالئیفواد یوسفی، 
  محمدحسین طالبی

مجله زمین شناسی کاربردي 
  (در مرحله داوري)پیشرفته

1397  
  

حجم شیل  در یکی از میادین هاي مقایسه روشارزیابی پارامترهاي پتروفیزیکی و 
  گازي ایران

  اکتشاف و تولیدمجله   فرهاد مالئی، علیرضا گودرزي
  (در مرحله داوري)

1397  

هاي هیدرکربوري با هاي حفاري نوین در چاهارزیابی و مقایسه مزایاي انواع روش
  ج فارسنگرشی ویژه در میادین خای

  مجله اکتشاف و تولید  فرهاد مالئی، محمدنامجونسب،
  (در مرحله داوري)

1397  

ي ) و نشاستهPACآنیونیک سلولز (بررسی اثر بنتونایت بر کارایی پلیمرهاي پلی
  آبی) در سیال حفاري پایهStarchزمینی (سیب

چی، فرهاد مالئی، منش، بهزاد تخمرسول رسولی
  د حسینیعلیرضا ساکبی، میر احم

  1393  مجله اکتشاف و تولید

سازي تبدیل موجک اي با استفاده از فشردههاي لرزهارتقاء قدرت تفکیک داده
  گسسته

فرهاد مالئی، امین روشندل کاهو، بهزاد 
  چی، علیرضاگودرزيتخم

  1392  مجله اکتشاف و تولید
  

اي با استفاده هاي لرزههاي افزایش رزولوشن دادهمقایسه و تجزیه و تحلیل روش
  از تبدیل موجک

علیرضاگودرزي، امین روشندل فرهاد مالئی، 
عبدالحمیدانصاري، رسول  چی، کاهو، بهزاد تخم

  منشرسولی

  1394  مجله اکتشاف و تولید
  
  

  1394  دمجله اکتشاف و تولی  فرهاد مالئی، مجتبی اشرفی، محمد نامجونسب  ارزیابی حفاري دریایی عمیق به روش حفاري شیب دوگانه
  

دروکربن سنگ منشا هیدروکربنی  سازند کژدمی با یارزیابی ژئوشیمیایی توان ه
  یکی از میادین نفتی ایراندر فرو افتادگی دزفول استفاده از پایرولیز راك ایول در 

  مجله اکتشاف و تولید  فرهاد مالئی، محمدنامجونسب، مصطفی مالئی،
  

1395  
  

کنفرانس ملی نفت دانشگاه   فرهاد مالئی، علیرضاگودرزي، مصطفی مالئی  یکی از میادین جنوب ایران با استفاده از نگارهاي چاه ارزیابی پارامترهاي پتروفیزیکی
  گچساران

1392  

ارزیابی پارامترهاي پتروفیزیکی یکی از میادین گازي جنوب با استفاده از کراس 
  هاي نوینروش از نگاري و  تعیین حجم شیل با استفادههاي چاهپالت

کنفرانس ملی نفت دانشگاه   فرهاد مالئی، علیرضاگودرزي، مصطفی مالئی
  گچساران

1392  

اي و ارزیابی میزان اثر تبدیل موجک هاي لرزههاي افزایش رزولووشن دادهبررسی روش
  پایا روي یک ردلرزه مصنوعی

چی، فرهاد مالئی، امین روشندل کاهو، بهزاد تخم
  علیرضاگودرزي

  1392  رانس معدن دانشگاه بیرجندکنف

نگاري با نگرشی ویژه به تبدیل موجک هاي تبدیل موجک در لرزهبررسی ویژگی
  گسسته

چی، فرهاد مالئی، امین روشندل کاهو، بهزاد تخم
  علیرضاگودرزي

  1392  کنفرانس معدن دانشگاه بیرجند

  1392  کنفراس زمین دانشگاه ارومیه  اد مالئی، مصطفی مالئیفره  بررسی سازندها و میادین هیدروکربوري در منطقه المرد فارس
  1392  کنفرانس معدن دانشگاه بیرجند  فرهاد مالئی، رضا قلی زاده نامقی، محمد دهجو  هاي حفاريهاي گازي با نگرشی ویژه به روشبرداري از شیلهمطالعه و بررسی بهر

رشی ویژه به شکست هاي گازي با نگبرداري از شیلهمطالعه و بررسی بهر
  هیدرولیکی

  1392  کنفراس زمین دانشگاه ارومیه  فرهاد مالئی، رضا قلی زاده نامقی

ارزیابی زون مخزنی میدان گازي کنگان و بررسی و بهینه سازي پارامترهاي 
  پتروفیزیکی آن

  فرهاد مالئی ،کیوان خیر ، علی مراد زاده
  

کنفرانس ملی نفت دانشگاه 
  گچساران

1391  

 ی اثر تبدیل موجک گسسته روي یک ردلرزهبررس
  

چی، فرهاد مالئی، امین روشندل، بهزاد تخم
  علیرضاگودرزي

  1392  کنفرانس تخصصی نفت

  1392  کنفراس زمین دانشگاه ارومیه  فرهاد مالئی، علیرضاگودرزي  بررسی زون مخزنی یکی از میادین جنوب با استفاده از کراس پالت هاي چاه نگاري
Geochemical assessment source rock zone of Kazhdami formation in 

Darkhovin field 
  

Farhad Mollaei, Mohammad 
Namjoonasab, Mostafa Mollaei 

2nd international conference 
on research in engineering, 

science and technology, 
united Arab Emirates, 

Dubai 

27 
February 

2016  

Evaluation of the reservoir zone parameters methods one of the oilfield 
in Dezful embayment 

Farhad Mollaei, Alireza Goudarzi 
Mohammad Namjoonasab, Mostafa 

Mollaei 

2nd international conference 
on research in engineering, 

science and technology, 
united Arab emirates, 

Dubai 

27 
February 

2016  

The Comparison of Operational Capabilities in Different Drilling 
Ways and Presentation of Efficient Parameters in Choose 

 

Farhad Mollaei, Mohammad 
Namjoonasab 

2nd international conference 
on research in engineering, 

science and technology, 

27 
February 

2016  
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united Arab emirates, 
Dubai 

The statistical study of shale gas production and distribution case study 
evaluate the potential of America, China and Iran 

 

Farhad Mollaei, Abdolhamid 
Ansari, Mohammad Namjoonasab, 

Mohammad Daromi 

2nd international conference 
on research in science and 

technology, Istanbul, 
Turkey 

14 
March 
2016 

Geochemical assessment hydrocarbon potential and source rock of 
Sourmeh formation One of the fields in Persian Gulf 

Farhad Mollaei, Abdolhamid 
Ansari, Mohammad Namjoonasab, 

Mostafa Mollaei 

2nd international conference 
on research in science and 

technology, Istanbul, 
Turkey 

14 
March 
2016  

 ها و رشته حفاريبررسی و تجزیه و تحلیل آثار مخرب و ارتعاشات در لوله
 

  حجت کشاورز، فرهاد مالئی
 

کنفرانس بین المللی سومین 
افته هاي نوین علوم و تکنولوژيی  

1395 

کنفرانس بین المللی سومین   مهرداد باقري، فرهاد مالئی، جواد پورعلی،  و اثرات زیست محیطی ناشی از آنها UBDبررسی سیاالت مورد استفاده در حفاري 
 یافته هاي نوین علوم و تکنولوژي

1395  
  
 

کنفرانس بین المللی سومین   حامد رحمانیان، فرهاد مالئی، محمد صادقی  برداري نفتگی تاثیر آن در بهرهدار و چگونها و کاربردهاي حفاري جهتبررسی روش
 یافته هاي نوین علوم و تکنولوژي

1395  
  

کنفرانس ملی دانش و فناوري   شایان غالمیان، فرهاد مالئی  بررسی مزایا و معایب و مقایسه و تجزیه و تحلیل روشهاي نوین مشبک کاري
م مهندسی ایرانعلو  

1395  

  و تجهیزات وابسته به آن در حفاري شیب دوگانه آبی زیر Mud-Lift بررسی سیستم
  

  فرهاد مالئی ،مجتبی اشرفی
  

کنفرانس ملی دانش و فناوري 
 علوم مهندسی ایران

1395  

کنفرانس ملی دانش و فناوري   ، صاحبه بنده خداهاد مالئیعرفان ملکی؛ فر  هاي گازيهاي انتشار، توزیع و تولید در شیلبررسی و تجزیه و تحلیل مکانیسم
 علوم مهندسی ایران

1395  

 دروکربوري جنوب ایرانبررسی زون مخزنی یکی از میادین هی
  

کنفرانس ملی دانش و فناوري   فرهاد مالئیمحمدحسین صابري،   ،رضاخادمیان
 علوم مهندسی ایران

1395  

اولین همایش بین المللی نفت و   محمد رحمانیان، فرهاد مالئی بررسی رسوب آسفالتن و در مخازن و ارزیابی پروسه تزریق گاز به چاههاي کم فشار
می و گاز و پتروشی HSE 

1396  

ششمین کنفرانس ملی فناوریهاي   محمدببرانوند، فرهاد مالئی  بررسی تاریخچه فرآیند تزریق گاز جهت ازدیاد برداشت در مخازن ایران
 نوین ایران

1396  

  :سوابق اشتغال  -4        

  شهر محل کار  مسئولیت  کارنام محل  ردیف

  عسلویه  يبهره بردارکارشناس   برداري صنایع نفتاندازي و بهرهراهشرکت   1
  المرد  کارآموز  میدان تابناك  2
  عسلویه  اداريکارشناس   شرکت تارا  4
  عسلویه  اداريکارشناس   صنعت کاران جم شرکت  7

  سایر موارد  -5      
  دانشگاه صنعتی شاهرود -رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی نفت در بین دانشجویان 

  1395رد از مهرماه الم دانشگاه دولتیمدیرگروه گروه مهندسی نفت 
  1394پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسالمی المرد سال 

  عضو انجمن مهندسی نفت ایران
  تا کنون 1394ها ملی و بین المللی از سال ها وکنفرانسداوري و عضو کمیته علمی همایش

  1393اي سال کامپیوتر از سازمان فنی و حرفه ICDLمدرك 
  1392سال-عضو باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد

  تهران-دانشگاه شهید بهشتی شرکت در ورك شاپ زمین شناسی کنگره زمین شناسی ایران
  معرفی کتاب چاه نگاري کاربردي به عنوان منبع آزمون کارشناسی ارشد از طرف موسسات معتبر برگزار کننده آزمونها

  
  
  


