
   رزومه کاری                                                        

                                              RESUME 
 ( Personal Detail شخصی ) اطالعات -1     

 

 زرگرزاده نام خانوادگی: علی اصغر نام:

 اهواز / اهواز :صدور   / تولد محل Sep 1987 09   -   18/60/1300 تاریخ تولد:

 شیعه –اسالم  مذهب: ایرانی ملیت:

 75پالک – فرجادیخیابان -کوی فاطمیه-پادادشهر -اهواز -خوزستان  :آدرس محل سکونت

 7واحد  – 57پالک -کوچه سعادتمند-خیابان استخر -تهرانپارس - تهران

 AliZargar88@gmail.com پست الکترونیک: 61105353718 تلفن همراه:

 پایان خدمت وضعیت خدمت: متاهل وضعیت تاهل:
 

 ( Education )تحصیالت  -5     
 

 سال اخذ مدرک معدل شهر/کشور نام موسسه آموزشی گرایش رشته تحصیلی درجه

 1383 57/15 اهواز / ایران )تیزهوشان( استعدادهای درخشان - ریاضی فیزیک دیپلم

 1388 51/15 اهواز / ایران اهواز شهید چمراندانشگاه  متالورژی صنعتی موادمهندسی  کارشناسی

 1316 53/15 اهواز / ایران دانشگاه شهید چمران اهواز جوشکاری مهندسی مواد کارشناسی ارشد
 

 : سوابق حرفه ای  -3

 نام سازمان / شرکت

 مدت همکاری

 نوع فعالیت سمت
پاره وقت/ تمام 

 وقت/ مشاوره
مجموع به  تا از

 ماه سال ماه سال ماه

شرکت فناوران 

مهندسی معکوس 

 قطعات

 ماه 57  کنون 65 81
سرپرست 

 متالورژی

ز آنالیموارد تحقیقاتی میدانی، 

تعیین  -جنس و متالوگرافی

فرایند کلی ساخت به کمک 

 FFSبازرسی  -متالوگرافی

 تجهیزات

 تمام وقت با بیمه

پاالیشگاه گاز -پتروشیمی امیرکبیر -فوالد خوزستاندر پروژه های ( WPSارائه پروسه جوشکاری)مکانیکی و توضیحات:  مهندسی معکوس قطعات 

 -نتروشیمی مارون و فوالد مبارکه اصفهاپ-فوالد شادگان-فوالد بوتیای ایرانیان -سیرجان گهرفوالد گل -شهید هاشمی)سرخس(پاالیشگاه  -بید بلند

 تجهیزات پس از آتش سوزی در پتروشیمی خارگ، پردیس عسلویه، پتروشیمی بوعلی سیناجدد قابلیت استفاده م بمنظور FFSانجام بازرسی 

شرکت دانش پیشرو 

 اکسین
 مدیریت پروژه ماه 35 67 15 65 11

مدیر پروژه بازرسی فنی 

مدیر  -پتروشیمی فناوران

پروژه بازرسی کاالی شرکت 

 ملی حفاری ایران

 پاره وقت

 )اتمام قرارداد(

استاندارد اداره 

 خوزستان
 ماه 31  کنون 61 15

کارشناس تدوین 

 استاندارد

کارشناس تدوین استاندارد در 

 کمیته مکانیک و فلزشناسی
 پاره وقت

 ماه 3  کنون 67 17 بهسازان جنوب
مدیر کنترل 

 کیفیت

تدوین پروسیجر بال ولو، گیت 

 SSVولو، 
 مشاوره )پاره وقت(

مدرس دانشگاه 

علمی کاربردی و 

دانشگاه چمران 

 اهواز

 مدرس ماه 58  کنون 11 15

تدریس رشته های مهندسی 

مهندسی  -جوشکاری

 متالورژی

 پاره وقت
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 ( Scientific Activities & Publicationsمقاالت و فعالیت های علمی )  (5شماره )
 

 .81تا تیر  80مهر عضویت در دفتر استعدادهای درخشان طی سه دوره متوالی از  *

 و در مقطع کارشناسی دانش آموخته رتبه اول دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته مهندسی مواد و متالورژی صنعتی *

رینگ پیستون و راهکارهای -های سایش در تریبوسیستم بوش سیلندرنیزممکامروری بر  "تحت عنوان  بصورت پوستر ارائه مقاله *

 1381 ، تهران،مهندسی سطح و ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آبکارییازدهمین همایش ملی  در" مقابله با آن

 روش به تجاری خالص آلومینیوم جوشکاری در سیال شارش و حرارت انتقال سازی شبیه "تحت عنوان ارائه مقاله بصورت شفاهی  *

GTAW 1316 ، اصفهان،ایران بازرسی و جوش ملی کنفرانس دوازدهمیندر " آن بر اغتشاشی جریان اعمال تاثیر و 

 The Effect of Turbulence In Fluid Flow And Heat Transfer of The "تحت عنوان مقاله پذیرفته شده بصورت شفاهی  *

Commercial Pure Aluminium Weld Pool  " 5615در کنفرانس بین المللی دینامیک شاره ها (FDTT2012 سنگاپور ،)1316 

 در زنن زنگ فوالد و آلومینیوم آلیاژهای سیال شارش و حرارت انتقال بر آشفته جریان تاثیر "تحت عنوان بصورت شفاهی  ارائه مقاله *

 1311 ، شیراز،ایران مکانیک مهندسی المللی بین ساالنه کنفرانس بیستمین"  GTAW روش به جوشکاری حین

" فاضالب تصفیه ثانویه هایحوضچه در تیکسوتروپیک فعال لجن جریان عددی حل "تحت عنوان ارائه مقاله بصورت شفاهی  *

 1311، شیراز، ایران مکانیک مهندسی المللی بین ساالنه کنفرانس بیستمین

 شبیه سازی شارش سیال در پایلوت صنعتی شرکت ملی گاز ایران تحت مشارکت با دانشگاه تهران *
 

 
 

 

 ( Key Skillsتوانایی های کلیدی )  (7شماره )

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

 GATE VALVE, BALL VALVE, SSV, GLOBE VALVEو پروسیجرهای کنترل کیفی  API6A , API6Dمسلط به استانداردهای † 

 NACE MR0175برای قطعات غیرفلزی ولوها و  NORSOKو مسلط به استانداردهای  API 6FAطبق  FIRE TESTنحوه هیدروتست، 

 FLUENT و تحلیل مسائل سیاالتی در نرم افزار  GAMBITمسلط به نرم افزار † 

 ++Cتسلط در برنامه نویسی به زبان † 

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

 آلمان GLاز شرکت  WPS, PQRو دارنده مدرک  PQRو  WPSآشنایی کامل با مباحث جوش و بازرسی های جوش ، † 

 و استفاده از استانداردهای مرتبط با آن ها isometric, plot plan, P & IDمسلط بر بازرسی پایپینگ و خواندن نقشه های † 

 API 579مطابق الزامات استاندارد  بر روی تجهیزات حین اورهال (FFS)توانایی انجام تست تناسب برای سرویس † 

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

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

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

 Autocadنقشه کشی ایزومتریک پایپینگ در † 

 

 READING WRITING SPEAKING 

 متوسط خوب عالی میزان تسلط بر زبان انگلیسی
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 تا کنون 15از سال                                      (Teaching Skills) و سوابق مدرسی های تدریستوانایی (0شماره )
 

و مهندسی  جوش و فناوری جوشکاربردی کشور در رشته ی بازرسی -های جامع علمیسال سابقه ی مدرسی دانشگاه 3* 

 متالورژی

 دروس ارائه شده تا کنون به شرح زیر است

 اعوجاج و تنش های پسماند -،                 API RP 571مکانیزم های تخریب و شکست در صنعت طبق استاندارد  -

 ULTRASONIC TESTبازرسی با امواج فراصوتی   -،                               (WPS/PQRکنترل کیفیت در جوشکاری )آموزش نوشتن -

 API 1104بازرسی پایپینگ طبق استاندارد  -                خواص مکانیکی مواد           -،                  بازرسی مخازن تحت فشار -

 فرایندهای پیشرفته جوشکاری -                           ترمودینامیک مواد -                     مبانی متالورژی جوشکاری -

 انگلستان( QAL)نمایندگی  تدریس دوره های آموزشی در موسسات آموزشی بین المللی

 نفر از کارکنان شرکت لوله سازی اهواز 57برگزاری دوره بازرسی چشمی جوش برای  -

، PT،  کلید فوالد،  بازرسی غیر مخرب به روش WPS/PQR،  آموزش تهیه  CWIعمومی بازرسی جوش  هایبرگزاری دوره -

 بازرسی قطعات با استفاده از متالوگرافی بدون تخریب

 تا کنون 81از سال                                                 ( Experienceسوابق کاری و تجربیات ) برخی از  (5شماره )

 

 تا کنون 11و جهاد دانشگاهی از مهر  DPOمدیریت پروژه  بازرسی کاال شرکت ملی حفاری ایران در قالب همکاری با شرکت بازرسی  *

 PLOTمدیریت پروژه  بازرسی حین بهره برداری، تجهیزات، پایپینگ و مایکروسروی از خطوط فرایندی پتروشیمی فن اوران از روی  *

PLAN, P&ID ر قالب همکاری با شرکت بازرسی و ایزومتریک دDPO  15تا فروردین  13از فروردین 

مورد استاندارد در کمیته مکانیک و فلزشناسی از آذر  36کارشناس استاندارد و همکاری با موسسه استاندارد ایران در تدوین بالغ بر  *

 تا کنون 15

 15نفر از جوشکاران در ماهشهر برای پروژه اسلک کچر جزیره سیری شرکت نفت فالت قاره اسفند  87برگزاری آزمون تاییدیه  *

 13پتروشیمی فن آوران ماهشهر از اردیبهشت تا شهریور  COLD BOXسرپرستی تیم ترسیم نقشه های ایزومتریک  *

های فوالد خوزستان، فوالد مبارکه جهت ستاخت قطعات شترکت   ASME sec IX مطابق با استتاندارد  WPSمورد  1166ارائه بیش از  *

 اصتفهان، فوالد گلکهر ستیرجان، پتروشتیمی امیرکبیر، فوالد شادگان، پتروشیمی آریاساسول عسلویه، پاالیشگاه گاز شهید هاشمی   

 ریتک. تا کنون در قالب همکاری با شرکت پارت 1381)سرخس(، پاالیشگاه گاز بید بلند از سال 

های قطعه در شرکت 5666جهت تهیه شناسنامه فنی ساخت بر روی بیش از  و تعیین استاندارد آلیاژ و متالوگرافی PMIهای انجام تست *

، امیرکبیر، فوالد مبارکه اصفهان، سیمان دلیجان، 5های بندرامام، فجر،  فوالد اکسین اهواز،  پتروشیمیفوالد خوزستان متعدد از جمله

پارت  همکاری با شرکتنیروگاه حرارتی رامین، نیروگاه خورشیدی یزد، پاالیشگاه گاز بید بلند ، فوالد شادگان، پتروشیمی مارون تحت 

 کنون تحت همکاری با شرکت پارت ریتکتا  81ریتک از سال 

ازرسی کاالی حین ساخت در زمینه ولوها و تجهیزات سر چاهی، پروسیجر تست فشار و دریفت تست انواع ولوها و تسلط بر فرایند ب *

  APIتست مقاومت در برابر آتش طبق استانداردهای 
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 با تشکر                                                                                                                                                              

 علی اصغر زرگرزاده                                                                                                                                                  

 تا کنون 81از سال                                       ( Experienceسوابق کاری و تجربیات ) برخی از  (5ادامه شماره )

( بر روی تجهیزات آسیب دیده PMI)متالوگرافی، سختی سنجی،  API 579-FFS* انجام کارهای تحقیقاتی میدانی در حوزه استاندارد 

 باشد.ها به شرح ذیل میتحت عوامل مختلف که تعدادی از آن

،  بررستی و ریشه یابی عوامل ترک خوردگی  81ش پاالیشتگاه گاز بیدبلند تیر  ریشته یابی علل ایجاد ترک در مخازن گاز تر  -

 در قالب همکاری با شرکت پارت ریتک 16مخازن تحت فشار بخار آب واحد فراورش پتروشیمی بندرامام اردیبهشت 

 ری با شرکت تکین کودر قالب همکا 15بررسی و تخمین عمر باقیمانده تیوب های کوره پیشگرم پاالیشگاه گاز فجر جم بهمن  -

در قالب همکاری با شرکت تکین  17های کوره پتروشیمی بوعلی اردیبهشت بررسی و تخمین عمر باقیمانده تخمین عمر تیوب -

 کو

 در قالب همکاری با شرکت پارت ریتک 17های توربین نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مرداد بررسی سطح شکست پره -

 در قالب همکاری با شرکت تکینکو 81سوزی پتروشیمی خارگ، مرداد و بهمن تجهیزات آسیب دیده در اثر آتش  -

 در قالب همکاری با شرکت تکینکو 81تجهیزات آسیب دیده در اثر آتش سوزی پتروشیمی پردیس عسلویه، شهریور  -

 ا شرکت تکینکودر قالب همکاری ب 17تجهیزات آسیب دیده در اثر آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر، تیر و مرداد  -

 81بررسی و ریشه یابی عوامل ترک خوردگی مخازن گرمکن صنعتی در شرکت ملی حفاری ایران اسفند  -

  16شرکت فوالد اکسین اهواز، تیر  HSEنشانی واحد بررسی و ریشه یابی عوامل ترک خوردگی مخازن خودروهای آتش -

 16رکت فوالد خوزستان مهر های حرارتی در شبررسی و ریشه یابی عوامل ترک خوردگی مبدل -

 تن در شرکت فوالد خوزستان   8مطالعه سطح شکست قالب جرثقیل  -


