
FORTRAN یسیون همانرب 

c  # یسیوندک

TECHLOG رازفا مرن  اب  ییامیپ  هاچ  یاه  گال  ریسفت 

GEOLOG رازفا مرن  اب  ییامیپ  هاچ  یاه  گال  ریسفت 

شناد بسک  رد  هک  تسا  نیا  نم  تیصخش  تایصوصخ  زا  یکی 

مهم نم  یارب  نیا ، رب  هوالع  .متسه  قاتشم  دیدج  یاه  تراهم  و 

یعامتجا طباور  اب  هناریگتخس و  دمآراک ، صخش  کی  هک  تسا 

.مشاب یهورگ  یاهتیلاعف  رد  یلاع 

سامت تاعالطا 

eng.maghsoudi@gmail.om 

(+۹۸)۹۱۸۸۴۸۷۱۱۲ 

۰۲۱۸۸۸۹۵۰۷۰ 

www.miladmaghsoudi.ir 

، تشترز هب  هدیسرن  رصعیلو ، نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،

موس هقبط  کالپ 30 ، یربمهب ، یتمحر  هچوک 
 

یروبرکوردیه نزاخم  شیارگ 
18.12 لدعم : 

نازاس هدنیآ  یملع  هسسوم  هسسوم :

تبثم تاراشتنا  تکرش :

هراق تالف  تفن  تکرش :

تفن یمیش و  یسدنهم  هناخ  تکرش :

هراگن دازآ  یلاع  شزومآ  هسسوم  هسسوم :

( دشرا نایهار   ) هدازآ تکرش :

نم هرابرد 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

تفن یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

یلغش قباوس 

تاعالطا یروانف  ریدم 

دادرخ ۱۳۹۸ رهم ۱۳۹۷  -

فلوم

تشهبیدرا ۱۳۹۴ زا  یراکمه  زاغآ 

نزخم سانشراک 

تشهبیدرا ۱۳۹۴ زا  یراکمه  زاغآ 

ریدم

دنفسا ۱۳۹۲ زا  یراکمه  زاغآ 

سردم

دنفسا ۱۳۹۲ زا  یراکمه  زاغآ 

فلوم

تشهبیدرا ۱۳۹۲ زا  یراکمه  زاغآ 

نابز

یسراف

ندناوخ ندرکتراهم  تبحص  نتشونتراهم  ندادتراهم  شوگ  تراهم 

یسیلگنا

ندناوخ ندرکتراهم  تبحص  نتشونتراهم  ندادتراهم  شوگ  تراهم 

100%100%100%100%

100%80%100%100%

متولد: ۱۳۶۷/۱۰/۲۹

میالد مقصودی اکبری
مدیر و موسس خانه های مهندسی ایران



matlab یسیوندک

PETREL رازفا مرن  اب  نزاخم  یزاس  هیبش 

ECLIPSE رازفا مرن  اب  نزاخم  یزاس  هیبش 

سرپدرو اب  تیاس  یحارط 

CMG رازفا مرن  اب  نزاخم  یزاس  هیبش 

php اب تیاس  یحارط 

گنیپیاپ

سرپدرو سیون  همانرب 

سیسیاه رازفا  مرن 

پاشوتوف اب  یحارط 

سیفآ هعومجم 

لوسماک رازفا  مرن 

PETREL رازفا مرن  اب  کیتاتسا  یزاسلدم 

milad-maghsoudi-751b8654

miladmaghsoodi

milad.maghsoudi

(Stanford University دروفنتسا (  هاگشناد  هسسوم :

(Stanford University دروفنتسا (  هاگشناد  هسسوم :

تبثم تاراشتنا  هسسوم :

IWCF هسسوم :

( هدازآ ) دشرا نایهار  رشان :

miladmaghsoudi.ir/shop/uncategorized/p62-bank-of-questions-for-the- هطوبرم :  کنیل 

senior-petroleum-engineering-department-of-azad-university.html

تبثم رشان :

miladmaghsoudi.ir/shop/recruitment-books/p48-specialty-chemical- هطوبرم :  کنیل 

engineering-specialized-for-recruitment-tests.html

تبثم رشان :

miladmaghsoudi.ir/shop/recruitment-books/p46-bank-general-and-special- هطوبرم :  کنیل 

ministry-of-oil-employment.html

یعامتجا هکبش 

یبرع

ندناوخ ندرکتراهم  تبحص  نتشونتراهم  ندادتراهم  شوگ  تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

MATLAB رازفا مرن  هتفرشیپ  هرود 

تشهبیدرا ۱۳۹۶  : خیرات

( کبوز کرام   ) نزخم کیناکموئژ  عماج  هرود 

تشهبیدرا ۱۳۹۵  : خیرات

تبثم تاراشتنا  هدیزگرب  فلوم 

نیدرورف ۱۳۹۵  : خیرات

(IWCF  ) هاچ ناروف  لرتنک  یرافح و  یزاس  هیبش  هرود 

ریت ۱۳۹۶  : خیرات

تاقیقحت

يناعيم زاگ  نزاخم  يراشف  راتفر  ليلحت  يسررب و  همان : نایاپ  ناونع 

هاچ تاعالطا  زا  هدافتسا  اب  ناريا  يزاگ  نيدايم  زا  يکي  رد  راد  فاکش 

ييامزآ

رویرهش ۱۳۹۴  : خیرات

دازآ هاگشناد  دشرا  تفن  یسدنهم  هعومجم  تالاوس  کناب  باتک : ناونع 

نیدرورف ۱۳۹۴  : خیرات

نومزآ هژیو  یمیش  یسدنهم  یصصخت  سورد  همانسرد  باتک : ناونع 

یمادختسا یاه 

تشهبیدرا ۱۳۹۷  : خیرات

ترازو یمادختسا  نومزآ  یصصخت  یمومع و  تالاوس  کناب  باتک : ناونع 

تفن

ریت ۱۳۹۵  : خیرات

100%80%100%100%

https://www.linkedin.com/in/milad-maghsoudi-751b8654/
https://t.me/miladmaghsoodi
https://www.instagram.com/milad.maghsoudi/
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http://miladmaghsoudi.ir/shop/recruitment-books/p48-specialty-chemical-engineering-specialized-for-recruitment-tests.html
http://miladmaghsoudi.ir/shop/recruitment-books/p46-bank-general-and-special-ministry-of-oil-employment.html


تبثم رشان :

miladmaghsoudi.ir/shop/recruitment-books/p50-bank-general-and-special- هطوبرم :  کنیل 

ministry-of-oil-employment.html

تفن یسدنهم  هناخ  رشان :

miladmaghsoudi.ir/shop/software-books/p52-eclipse-petrel.html هطوبرم :  کنیل 

تفن یسدنهم  هناخ  رشان :

miladmaghsoudi.ir/shop/specialized-books/p56-fracture-reservoir-book.html هطوبرم :  کنیل 

تفن یسدنهم  هناخ  رشان :

miladmaghsoudi.ir/shop/software-books/p54-techlog.html هطوبرم :  کنیل 

تفن یمیش و  یسدنهم  هناخ  رشان :

miladmaghsoudi.ir/shop/software-books/p67-comsol.html هطوبرم :  کنیل 

هعسوت درکیوراب  یمیشورتپ  شیالاپ و  زاگ ، تفن ، یللملا  نیب  سنارفنک  نیموس  رشان :

تعنصو هاگشناد  تلود ، طابترا 

www.civilica.com/paper-ogpd03-ogpd03_033.html هطوبرم :  کنیل 

رادیاپ هعسوت  یمیشورتپ و  زاگ  تفن ، یلم  سنارفنک  نیلوا  رشان :

یناعیم زاگ  نزاخمرد  اههاچ  تاشیامزآزا  هدمآ  تسدب  یاهزیلانآ  تاحیضوت :

کی  1 دراددوجو : هاچ  فارطا  ردریذپ  کیرحت  هقطنم  هس  هک  دننک  یم  هراشا 

هب کیدزن  یا  هیحان  هیلوا 2  عیام  یناعیم  عابشا  اب  هاچ  زا  رود  ینوریب  هقطنم 

اب یا  هقطنم  مک 3  زاگ  یریذپ  کرحت  و  هتفای  شیازفا  یناعیم  عابشا  اب  هاچ 

ار زاگ  یبسن  یریذپذوفن  هک  الاب  یگنیئوم  ددع  اب  هاچ  یکیدزن  رد  مک  هلصاف 

زا هتفر  تسد  زا  زاگ  کرحت  زا  یرتشیب  رادقم  یبایزاب  هب  رجنمودهد  یم  شیازفا 

لباق هیحان  هس  ره  هک  ییاج  ره  رد   . دوش یم  یناعیم  تفن  متسیس  تعنامم 

، هیحان هس  زا  لکشتم  یعاعش  لدم  کی  زا  هدافتسا  اب  اه  هداد  دنشاب  ییاسانش 

هناهد کیدزن  تارثا  زا  ار  یلماک  یگژیو  دنا و  هتفرگ  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم 

زاس هیبش  کی  اب  اه  لیلحت  جیاتن  هقطنم و  هس  نیا  دوجو   . دنک یم  هئارا  هاچ 

یگتسب یگنییوم  هجرد  هب  زین  یریذپذوفن  هک  ییاج  رد  ، دنا هدش  دییات  بکرم 

.دراد

www.civilica.com/paper-ogpconf01-ogpconf01_189.html هطوبرم :  کنیل 

نومزآ یصصخت  یمومع و  تالاوس  کناب  هژیو  باتک  باتک : ناونع 

دلج ود  رد  تفن  ترازو  یمادختسا 

ریت ۱۳۹۵  : خیرات

Eclipse 100 - اب زاگ  تفن و  نزاخم  یزاس  هیبش  باتک : ناونع 

Petrel

تشهبیدرا ۱۳۹۶  : خیرات

یدیعس روسفورپ  فیلات  هب  رادفاکش  نزاخم  باتک  باتک : ناونع 

دادرخ ۱۳۹۴  : خیرات

Techlog رازفا مرن  اب  یریوصت  یاهرادومن  ریسفت  باتک : ناونع 

دنفسا ۱۳۹۷  : خیرات

COMSOL یدربراک یشزومآ و  عجرم  باتک : ناونع 

نیدرورف ۱۳۹۵  : خیرات

ناریگناخ یاههاچ  رد  اشنم  یاه  گنس  ییایمیشوئژ  یبایزرا  هلاقم : ناونع 

زا هدافتسا  اب  یقرش  غاد  هپک  یحطس  یاه  هنومن  1و  دابآ -  ریما  30-

یزاگ یفارگ  وتامورک  لوا و  کار  زیلوریپ  هاگتسد 

رویرهش ۱۳۹۵  : خیرات

یناعیم زاگ  نزاخم  رد  ییامزآ  هاچ  زیلانآ  هلاقم : ناونع 

رویرهش ۱۳۹۳  : خیرات

میالد مقصودی اکبری
مدیر و موسس خانه های مهندسی ایران
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تفن یمیش و  یسدنهم  هناخ  رشان :

miladmaghsoudi.ir/shop/specialized-books/p57-piping-book.html هطوبرم :  کنیل 

(Elsevier  ) ریوزلا رشان :

: تاحیضوت

Knowledge of water volumetric properties is considered of extreme

value in many disciplines of science and engineering, especially those

seeking effective management of water resources. This knowledge is

normally gathered through experimentation in laboratories within a wide

span of time. Traditional methods have already been employed in

integrating databases, but these are either afflicted by their limited

accuracies or restricted in their applicability

ranges

www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0167732217304890 هطوبرم :  کنیل 

تفن یمیش و  یسدنهم  هناخ  رشان :

miladmaghsoudi.ir/shop/software-books/p65-geolog.html هطوبرم :  کنیل 

تفن یسدنهم  هناخ  رشان :

miladmaghsoudi.ir/shop/software-books/p55-hampson-russell-book.html هطوبرم :  کنیل 

تفن یمیش و  یسدنهم  هناخ  رشان :

یاه لاثم  اه و  هژورپ  لح  ور  شیپ  باتک  رگید  درفب  رصحنم  یگژیو  تاحیضوت :

یسدنهم لایس ، و  گنس  صاوخ  لماش  تفن  و  یمیش  یاه  هتشر  زا  ددعتم 

کیناکم تشادرب ، دایدزا  لخلختم ، یاهاضف  نزاخم ، یزاس  هیبش  نزاخم ،

، کیمانیدومرت مرج ، لاقتنا  روتکار ، تالایس ،  یزاف  راتفر  و  یزافود  تالایس 

.دشاب یم  ترارح و ...  لاقتنا 

miladmaghsoudi.ir/shop/software-books/p66-matlab-book.html هطوبرم :  کنیل 

هراق تالف  تفن  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

PIPING یتعنص یشک  هلول  یروئت  لوصا و  باتک : ناونع 

دادرخ ۱۳۹۵  : خیرات

Accurate density prediction for aqueous Na-K-Mg- هلاقم : ناونع 

Ca-Li-Cl-Br-SO4 solution at high-pressure and high-

temperature conditions

دادرخ ۱۳۹۶  : خیرات

GEOLOG رازفا مرن  شزومآ  لماک  عجرم  باتک : ناونع 

تشهبیدرا ۱۳۹۶  : خیرات

Hampson Russell رازفا مرن  لماک  عجرم  باتک : ناونع 

ریت ۱۳۹۵  : خیرات

MATLAB رازفا مرن  یدربراک  یشزومآ و  عجرم  نیرت  لماک  باتک : ناونع 

تفن یمیش و  نیسدنهم  هژیو 

تشهبیدرا ۱۳۹۶  : خیرات

اه هژورپ 

یاه نادیم  رد  یرامسآ  راغ و  دنزاس  نزخم  تیفیک  یبایزرا  هژورپ : ناونع 

هزغم یکیزیفورتپ و  یاه  هداد  زا  هدافتسا  اب  رذوبا  ناجیدنه و 

میالد مقصودی اکبری
مدیر و موسس خانه های مهندسی ایران

http://miladmaghsoudi.ir/shop/specialized-books/p57-piping-book.html
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یمالسا دازآ  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

هراق تالف  تفن  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یمالسا دازآ  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

هقبط کمک  هب  لخلخت  ییاوارت و  نایم  بسانم  هطبار  هئارا  هژورپ : ناونع 

ناریا یفاشتکا  نزاخم  نیدایم  زا  یکی  رد  یگنس  یدنب 

، کورس دنزاس  رد  دیلوت  دوبهب  یور  رب  هاچ  لیمکت  رثا  یسررب  هژورپ : ناونع 

ناریا برغ  بونج  یتفن  نیدایم  زا  یکی  رد 

نزاخم زا  دیلوت  یور  رب  هاچ  یرافح  هیواز  رثا  یسررب  زیلانآ و  هژورپ : ناونع 

منبش هطقن  راشف  ریز  رد  یناعیم  زاگ 

تاراختفا

( دنومید سیدنت   ) ناریا نانیرفآراک  نوناک  طسوت  یروشک  هبخن  هدیزگرب 

تشهبیدرا ۱۳۹۵  : خیرات

تاراشتنا  ) یمیشورتپ زاگ و  تفن  تعنص  بتک  نیفلوم  یملع  رظان 

( تبثم

نیدرورف ۱۳۹۷  : خیرات

زاگ و تفن ، تعنص  هژیو  یمادختسا  باتک  نیرت  شورفرپ  فلوم 

یمیشورتپ

دادرخ ۱۳۹۶  : خیرات

میالد مقصودی اکبری
مدیر و موسس خانه های مهندسی ایران


