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 سوابق تحصیلی

 یزد - دانشگاه آزاد میبد –سرامیک  –مهندسی مواد   کارشناسی :

 دانشگاه آزاد تهران جنوب -انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی شناسایی، –مهندسی مواد و متالورژی   کارشناسی ارشد :

 سوابق حرفه ای

 تاکنون  – 89: اسفند شرکت فن آوران مهندسی معکوس قطعات )پارت ریتک( 

  96تا  93مدیر پروژه از سال 

 (نفر نیرو 10پارت قطعه با  3200مهندسی معکوس و تهیه شناسنامه فنی) فوالد سیرجان ایرانیان -1

 (نفر نیرو 5پارت قطعه با  1500 مهندسی معکوس و تهیه شناسنامه فنیفوالد بوتیا ایرانیان ) -2

 (قلم کاال 10000 طبقه بندی، شناسایی و کدگذاری قطعاتتوسعه آهن و فوالد گل گهر ) -3

 (نفر نیرو 7پارت با  1500 مهندسی معکوس و تهیه شناسنامه فنی)گل گهر سیرجان  2گندله سازی شماره  -4

 (نفر نیرو 22پارت با  5000 مهندسی معکوس و تهیه شناسنامه فنیروشیمی مارون ماهشهر )پت -5

 (نفر نیرو 3پارت با  2000 مهندسی معکوس و تهیه شناسنامه فنیفوالد شادگان ) -6

  93تا  91سرپرست کارگاه از سال 

 (مهندسی معکوس و مشاوره ساخت قطعات صنعتیمجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان )

 نفر نیرو  34پارت شناسنامه فنی همراه با  12،000تهیه 

 پروژه( 51مشاوره و بازرسی قطعات ساختی )

 

  91تا  89سرپرست و کارشناس متالورژی  از سال 

 مشهد  گازی 4پروژه منطقه   -2 فوالد مبارکه اصفهان -1
 پاالیشگاه گاز بید بلند -4 فوالد خوزستان  -3
 ساسول پتروشیمی آریا -6 فوالد اکسین اهواز  -5
  پاالیشگاه گاز خانگیران -7
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  علمی های فعالیت

 

تحت و بررسی دالیل شکست ( بر روی تجهیزات آسیب دیده PMIانجام کارهای تحقیقاتی میدانی)متالوگرافی، سختی سنجی، 

 باشد : ها به شرح ذیل میآنعوامل مختلف که تعدادی از 

 ( )پروژه کارشناسی ارشد(Al520)معادل  Al-10%Mg-0.1%Ti  اژیآل یو خمش یمنگنز و کروم بر ساختار، استحکام کشش ریتاث -1

 پتروشیمی خراسانPrimary Reformer های کوره Pipe ها و Reducer ساختار ررسی ریزب -2

 فوالد مبارکه اصفهان گالوانیزه  خط آنیلینگ کوره های مشعل نازل از تست و تحقیق گزارش -3

 سیرجان گهر گل آهن سنگ معدن سازی گندله کارخانه میکسر کسگیرب به مربوط دنده شکست چرخ علل بررسی -4

 سیرجان گهر گل آهن سنگ بررسی دلیل تخریب گریت بار های کوره گندله سازی معدن -5

 سیرجان گهر گل آهن سنگ معدنو علل تخریب ایمپلر پمپ اسالری بررسی شرایط ریخته گری  -6

 

 مهارتها

 مهارتهای نرم افزاری

 .Word - Excel - Access – PowerPointشامل  Microsoft Officeمسلط به مجموعه نرم افزارهای 

 کلید فوالد، آلومینیوم، مس و چدن.، ASTM  ،ASME  ،API  ،ASM HANDBOOKSآشنایی کامل با استانداردهای 

  PQRو  WPS، آشنایی با مباحث جوش و بازرسی های جوش 

 توانایی باال در استخراج دانش فنی ساخت و مهندسی معکوس قطعات مورد استفاده در صنایع فوالد، معدن، نفت، پتروشیمی و نیروگاهی

 های پایه آهنی، آلومینیومی، مسی، کبالتی و تیتانیومیبرای آنالیز کلیه جنس  SPECTROTESTتسلط کامل در کار با دستگاه کوانتومتر 

 آشنایی کامل با تکنیک های متالوگرافی بدون تخریب بر روی کلیه آلیاژهای مورد استفاده در صنایع، اعم از آهنی و غیرآهنی

 آشنایی کامل با عملیات حرارتی فوالد ها و چدن ها 

 UTآلتراسونیک  مخرب غیر تست روش با آشنایی

 و هزینه و درآمد پروژه های صنعتی  مالی امور به کامل آشنایی

 به امور بیمه تامین اجتماعی و مفاصا حساب بیمه  کامل آشنایی

 

 آشنایی با زبانهای خارجی

 زبان انگلیسی مسلط به  


