CV
بیوگرافی
ِ ظیذػطبال:ًبم
 ظیذ:ًبم خبًَادگی
ata_seyyed@yahoo.com :پعت الکترًٍیکی
---------------- :ٍة ظبیت ؼخصی
 داًؽگبُ آزاداظالهی ٍاحذ گچعبراى:آدرض هحل کبر
071--36333890 :ؼوبرُ تلفي ثببت
09308290091--09166711878 :ُؼوبرُ تلفي ّورا
 فٌی هٌْذظی:ُداًؽکذ
 هٌْذظی ًفت:ٍُگر
 هربی:هرتبِ ػلوی
------------ :ُػضَیت در پصٍّؽکذ
First Name:seyyed ata allah
Last Name:seyyed
Email:ata_seyyed@yahoo.com
Personal Web Page:----------------Faculty:engineering
Department:petroleum Engineering
Rank: Master
Research Institute:--------------------

1

ظوابق تحصیلی

 .1داًؽدَی دکتری زهیي ؼٌبظی – تکتًَیک
 .2فَق لیعبًط هٌْذظی ًفت
 .3لیعبًط زهیي ؼٌبظی

 1394تبکٌَى
 1383تب 1385
 1372تب 1376

پایان نامهها
 .1هذلعبزی ریبضی -آهبری ظرػت بْیٌِ حفبری درهیذاى ًفتی اَّاز
.2
.3
عضویت در مراکس علمی و پصوهشی
 .1ػضَ اًدوي هٌْذظی ًفت ایراى
 .2ػضَ ظبزهبى ًظبم هٌْذظی هؼذى
.3

جوایس علمی (دظتبٍردّب ٍ افتخبرات)
.1
.2
.3
ظوابق کاري (اخرایی)
 .1ػضَ ّیئت ػلوی (گرٍُ آهَزؼی هٌْذظی ًفت) توبم ٍلت داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ
 1386تبکٌَى
گچعبراى
 .2ػضَ ّیئت ػلوی (گرٍُ آهَزؼی هٌْذظی ًفت) پبرُ ٍلت داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ ػلَم ٍ
 1392تبکٌَى
تحمیمبت فبرض
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.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

ػضَ ّیئت ػلوی (گرٍُ آهَزؼی هٌْذظی ًفت) پبرُ ٍلت داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ یبظَج
 1392تبکٌَى
هذیرگرٍُ آهَزؼی هٌْذظی ًفت داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍ احذ گچعبراى
 1388تب 1391
ػضَ ّیئت ػلوی (گرٍُ آهَزؼی ػوراى) پبرُ ٍلت داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ بْبْبى
 1388تب 1391
ػضَ ّیئت ػلوی (گرٍُ آهَزؼی ًفت) پبرُ ٍلت داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ هبّؽْر
 1388تب ّوبى ظبل
هٌْذض ارؼذ تؼویر ٍ تکویل چبّْبی ًفت ٍ گبز در ؼرکت هلی هٌبطك ًفت خیس خٌَة-
ؼرکت بْرُ برداری ًفت گچعبراى
 1386تب 1388
ػضَ ّیئت ػلوی (گرٍُ آهَزؼی هٌْذظی ًفت) پبرُ ٍلت داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ ؼیراز
 1386تب ّوبى ظبل
هذیر پصٍّؽی داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ بْبْبى
 1383تب 1386

 .10هؼبٍى داًؽدَیی داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ اهیذیِ
 1380تب 1383
 .11هذیر اهَر اداری داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ بْبْبى
 1377تب 1380
 .12هعئَل آزهبیؽگبُ زهیي ؼٌبظی داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ بْبْبى
 1372تب 1376
 .13رئیط ادارُ آهَزغ داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ بْبْبى
 1371تب 1372
زمینه تخصصی

 .1هٌْذ ظی حفبری
 .2هٌْذظی بْرُ برداری
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عالیق پصوهشی
 .1هٌْذظی حفبری
 .2هٌْذظی بْرُ برداری
 .3هٌْذظی هخبزى
ظوابق تذریعی (داًؽگبُّب ٍ هَظعبت آهَزغ ػبلی ٍ …)
.1
.2
.3
.4
.5

داًؽگبُ آزاداظالهی ٍاحذگچعبراى
ٍاحذ ؼیراز
ٍاحذ ػلَم ٍتحمیمبت فبرض
ٍاحذ هرٍدؼت
ٍاحذ بْبْبى

 .6واحذماهشهر
دروض ارائه شذه (ػٌب ٍیي درٍض تذریط ؼذُ)
 .1هٌْذظی حفبری 1
. .2زهیي ؼٌبظی ظبختوبًی
 .3ػولیبت بْرُ برداری 1
. .4زهیي ؼٌبظی ػوَهی
 .5خَاؾ ظٌگْبی هخسى
 .6هببًی فرآیٌذّبی ًفت
 .7زهیي ؼٌبظی ًفت
 .8هٌْذظی هخبزى 1
 .9ػولیبت بْرُ برداری 2
 .10آز خَاؾ ظیبالت هخسى
 .11آز هٌْذظی حفبری 2 ٍ 1
 .12آز خَاؾ ظٌگ هخسى
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پایان نامههاي راهنمایی شذه (بِ تفکیک کبرؼٌبظی ارؼذ/دکتری حرفِای/دکتری تخصصی)
.1
.2
.3

پایان نامههاي مشاوره شذه (بِ تفکیک کبرؼٌبظی ارؼذ/دکتری حرفِای/دکتری تخصصی)
.1
.2
.3

اختراعات (ثبت ؼذُ)
.1
.2
.3
مقاالت (چاپ شذه در شورنالها)
{ؼوبرُ ردیف) ًَیعٌذگبى (ظبل ًؽر) .ػٌَاى همبلًِ .بم شٍرًبل ،شماره ،صفحْبت}.
.1
.2

.3

.4

ظیذ ػطبالِ ظیذ – ػلی حعیٌی ( ) 1391بررظی پتبًعیل تَلیذ الیِ آّکی خلیح درظبزًذ
گذٍاى درهیبدیي ّیذرٍکربَری زاگرض خٌَبی – هبٌّبهِ بیي الوللی ًفت ٍاًرشی
ػلی حعیٌی – ظیذػطبالِ ظیذ – ػببظؼلی چٌگلَایی (  )1390بررظی ػولیبت اظیذکبری
دریکی ازهخبزى ًفتی ایراى – هبٌّبهِ بیي الوللی ًفت گبز ٍاًرشی (ؼوبرُ – 9ظبل دٍم –آببى
 ) 1390صفحبت  25تب 31
هیثن خَرؼیذی – ػلی حعیٌی – ظیذػطبالِ ظیذ ( )1390بررظی پبراهتری تسریك تٌبٍبی
بخبرٍتسریك پیَظتِ بخبر دریک هخسى ًفتی – هبٌّبهِ بیي الوللی ًفت ٍاًرشی (ؼوبرُ – 57
خرداد  )1390صفحبت  56تب63
ػلی حعیٌی – ظیذػطبالِ ظیذ ( )1389بررظی تبثیرتراٍایی ػوَدی ٍظفرُ آة زیرزهیٌی در
هخرٍطی ؼذى ٍتَلیذ آة درچبّْبی گبزی –هبٌّبهِ بیي الوللی ًفت ٍاًرشی (ؼوبرُ – 52
دی هبُ  )1389صفحبت  4تب 9
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مقاالت (ارائه شذه در ظمینارها-ظخنرانی)
{ؼوبرُ ردیف) ًَیعٌذگبى (ظبل ارائِ) .ػٌَاى همبلًِ .بم ّوبیػ ،کؽَر برگسارکٌٌذُ (شماره،
صفحْبت)}.
.1
.2
.3

.4

.5

.6

.7

.8

ظیذ ػطبالِ ظیذ – ػلی حعیٌی – ػلیرضب رضبیی ( )1392ػَاهل هَثر درایدبد زهبى اًتظبر
دکل ّبی حفبری  -دٍهیي ّوبیػ هلی هخبزى ّیذرٍکربَری
ظیذػطبالِ ظیذ – ػلی حعیٌی – ػلیرضب رضبیی( )1392بْیٌِ ظبزی صٌؼت حفبری از طریك
کبّػ زهبى اًتظبر دکل ّبی حفبری – دٍهیي ّوبیػ هلی هخبزى ّیذرٍکربَری
ظیذػطبالِ ظیذ – ظکیٌِ پَرحبخی(A Comparative Study on Nano-– )1391
Based and Oil –Based Drilling Fluids (Discussing Formation
)Damageاٍلیي ّوبیػ هلی کبربردًبًَتکٌَلَشی درصٌبیغ ًفت ٍپترٍؼیوی (هبّؽْر –
ایراى)
ػلی حعیٌی – ظیذػطبالِ ظیذ – رخبؼلی رحوتی ( )1391بررظی بْتریي ظٌبریَی تَلیذ در
یکی از هخبزى ًفتی ایراى – ًخعتیي ّوبیػ هلی هٌْذظی هخبزى ّیذرٍکربَری .علىم
وصنایع وابسته (تهران – ایران )
ػلی حعیٌی – ظیذػطبالِ ظیذ ( )1391آًبلیس ؼکعتگی ّببِ کوک ًوَدارّبی تصَیری
دریکی از هخبزى ایراى ً -خعتیي ّوبیػ هلی هٌْذظی هخبزى ّیذرٍکربَری .علىم وصنایع
وابسته (تهران – ایران )
ػلی حعیٌی – رخبؼلی رحوتی  -ظیذػطبالِ ظیذ ( - )1391بررظی تسریك گبز دریکی
ازهیبدیي ًفتی ایراى ً -خعتیي ّوبیػ هلی هٌْذظی هخبزى ّیذرٍکربَری .علىم وصنایع
وابسته (تهران – ایران )
ػلی حعیٌی – هیثن خَرؼیذی – ظیذ ػطبالِ ظیذ ( – )1391بررظی پبراهتری تسریك دٍرُ
ای بخبر ٍتسریك پیَظتِ بخبر دریک هخسى ًفتی ً - -خعتیي ّوبیػ هلی هٌْذظی هخبزى
ّیذرٍکربَری .علىم وصنایع وابسته (تهران – ایران )
فرؼیذ هذًی فر – ظیذػطبالِ ظیذ (Study Of Defferent Type Of Muds )1390
)And Their Application In Deep Wells (Gachsaran field
ظَهیي ّوبیػ هلی تحمیمبت ًَیي درؼیوی ٍهٌْذظی ؼیوی (ٍاحذ هبّؽْر – ایراى )
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مقاالت (ارائه شذه در ظمینارها-پوظتر)
{ؼوبرُ ردیف) ًَیعٌذگبى (ظبل ارائِ) .ػٌَاى همبلًِ .بم ّوبیػ ،کؽَر برگسارکٌٌذُ (شماره،
صفحْبت)}.
 .1صبدق غیبی – پریعبزهبًی – ظیذػطبالِ ظیذ ( )1392رٍؼی خْت کبّػ ًیبزبِ ػولیبت
آظیبة کردى(ٍ )Millingکبّػ درزهبى ػولیبت لَلِ ببال( )Trip timeدرحیي ػولیبت
ببزیبفت پکرّبی دایوی تَلیذی ()Permanent Production Packer
 .2ظیذ ػطبالِ ظیذ  )1390( -بررظی ػَاهل هَثر برظرػت بْیٌِ حفبری – اٍلیي ّوبیػ هلی
ًفت گبز پترٍ ؼیوی (داًؽگبُ آزاداظالهی ٍاحذ گچعبراى  -ایران )

تصحیح انتقادي کتب مرجع
.1
.2
.3
کتب (تألیف)
{ؼوبرُ ردیف) ًَیعٌذگبى (ظبل ًؽر) .ػٌَاى کتبةً .بؼر}.
.1
.2
.3
کتب (ترجمه)
{ؼوبرُ ردیف) ًَیعٌذگبى (ظبل ًؽر) .ػٌَاى کتبةً .بؼر}.
 .1بَیبى گٍَ-یلیبم ظی.لیًَس-ػلی للوبر()1391هٌْذظی بْرُ برداری ًفت-اًتؽبرات کتبة آٍا
 .2ػبذالعتبر-گبًػ ظی.تبکَر()1391اصَل هذیریت هخبزى ّیذرٍکربَری-اًتؽبرات ظتبیػ
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طرحهاي پصوهشی
{ؼوبرُ ردیف) ًبم هدری ٍ ّوکبراى (ظبل ؼرٍع-خبتوِ) .ػٌَاى طرح}.
.1
.2
.3
کارگاههاي شرکت کرده
 .1داٍر ػلوی در ظَهیي ّوبیػ هلی ًفت ،گبز ٍ پترٍؼیوی اظفٌذ هبُ 92
 .2داٍر ػلوی در دٍهیي ّوبیػ هلی ًفت ،گبز ٍ پترٍؼیویذر  17 ٍ 16اظفٌذهبُ 1391
.3

کارگاههاي برگسار کرده
.1
.2
.3
عکط پرظنلی
خْت درج ػکط پرظٌلی ،آى را در اًذازُ  3*4ارظبل ًوبییذ.
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