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  »بسمه تعالی« 
                    علیکمسالم

  باشد.شرح ذیل میبه رزومه فرهاد مالئی با احترام، 
    

  
  
  

  مشخصات متقاضی: -1      

     mollaeifarhad@yahoo.comپست الکترونیکی: نام پدر: علی     نام: فرهاد   نام خانوادگی: مالئی  

  سوابق تحصیالت دانشگاهی   -2  

  فارغ التحصیلی تاریخ  دانشگاه  معدل  رشتـه  مقطع تحصیلی

  01/07/1399  دانشگاه تهران  -  مهندسی نفت  دانشجوي دکترا

  01/07/1391  دانشگاه صنعتی شاهرود  00/18  مهندسی  نفت  کارشناسی ارشد

  افتخارات -3

   1399سال  دانشگاه تهران سراسري دکتراي کنکور داوطلبان اول رتبه

  دانشگاه صنعتی شاهرود  -1391کارشناسی ارشد مهندسی نفت در بین دانشجویان ورودي  دوره  رتبه اول

  ثبت اختراع دستگاه میکرومدل سه بعدي محیط متخلخل براي شبیه سازي تزریق سیال در محیط متخلخل

  1394پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی المرد سال 

  1392عضویت در باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی از سال 

  کارشناسی ارشد از طرف موسسات برگزار کننده آزمونها معرفی کتاب چاه نگاري کاربردي به عنوان منبع آزمون

  سوابق آموزشی: -4

  نمائید.یامینمودهکه تدریسهاییدرسعنوان  یامؤسسهدانشگاهنام  ردیف
  تاریـخ 

  پایان  شروع 

1  

  دانشگاه دولتی المرد
  دانشگاه آزاد المرد

  دانشگاه پیام نور بیرم
  دانشگاه آزاد بیرم

پروژه، کارآموزي،زمین شناسی نفت، 
نمودارگیري، آشنایی بامهندسی نفت، خواص 
سنگ مخزن، کاربرد رایانه در مهندسی نفت، 

  توزیع نفت و گاز، 

  تاکنون  92مهر

  سوابق پژوهشی  -5        

  مدل سه بعدي جهت ازدیاد برداشتثبت اختراع میکرو

  هاي داخلی و خارجیکنفرانسدر مقاله  20بیش از  ارائه و در مجالت داخلی و خارجی و پژوهشی مقاله علمی 9چاپ 

  در زمینه مهندسی نفت کتاب  3چاپ 

  کنفرانس هاي بین المللی و داخلیداوري مقاالت 

 



2 
 

        

  ها ها و عضویتدوره -6     

  1395مدیرگروه گروه مهندسی نفت دانشگاه دولتی المرد از مهرماه 

  1395عضو شوراي آموزشی و تخصصی دانشگاه دولتی المرد

  1393استان فارس از مهرماه عضو نظام مهندسی معدن 

  1394دانشگاه آزاد اسالمی المرد سال -افزار ژئوالگ_مدرس دوره فشرده  نرم

  1393سطح زبان انگلیسی از آموزشگاه زبان سپهر سال 12 دوره

  1393اي سال کامپیوتر از سازمان فنی و حرفه ICDLمدرك 

  1393افزار ژئوالگ از پژوهشگاه صنعت نفت سال نرمدوره 

  گواهی شرکت در ورك شاپ زمین شناسی کنگره زمین شناسی ایران

  عضو انجمن مهندسی نفت ایران

  

  سوابق اشتغال متقاضی:  -7         

  سابقه ( ماه)  شهر محل کار  واحد سازمانی  کار نام محل  ردیف

1  
شرکت راه اندازي و بهره 

  برداري صنایع نفت 
  يبهره بردارکارشناس فنی 

-عسلویه

  پاالیشگاه هشتم
35  

  1  المرد  بخش بهره برداري  میدان تابناك  2

  1  عسلویه  اداري  شرکت تارا  3

  3  عسلویه  اداري  شرکت حقیقی  4

  72  المرد و  الرستان  مدرس دانشگاه  دانشگاه  5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


