
 

 

  فرم سوابق
 

 مشخصات فردي :

  
 محل صدور : مشهد            710شماره شناسنامه :                علي حفظ الرضايينام و نام خانوادگي : 

متالورژي  مهندسي موادليسانس رشته تحصيلي :         ليسانس   فوق تحصيالت :       1357تاريخ تولد : 

 دانشگاه محل تحصيل : علم و صنعت ايران                         MBAسانس يو فوق ل صنعتي

 
 سوابق کاري :

 تا هم اكنون [ 1382ماه  (  ] ديPart Retechمدير عامل شركت فن آوران مهندسي معكوس قطعات ) -1

  قطعه يدكي پتروشيمي بندر امام 12000مشاركت در انجام پروژه تهيه شناسنامه فني 

 فني در پتروشيمي هاي فجر، بوعلي سينا، تندگويان و اميركبير در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر انجام پروژه تهيه شناسنامه 

 انجام پروژه تهيه شناسنامه فني در كارخانه هاي سيمان هگمتان و انارک 

 انجام پروژه تهيه شناسنامه فني در شركت فوالد خوزستان 

 ( انجام بازرسي هاي غير مخربEddy Current بر روي )2000سرجوش خطوط خوراک و محصول منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و  6000 

 سرجوش در پتروشيمي تندگويان

 ( انجام آزمايشات شناسايي متريالPMI بر روي )سر جوش در پتروشيمي تندگويان و پتروشيمي هاي شهيد رسولي، غدير، فجر، الله، مبين  3000

 و بندر امام و پااليشگاه آبادان

 ش متالوگرافي انجام آزمايIn-Situ در پتروشيمي هاي بندر امام، فجر، غدير و شهيد رسولي 

  انجام كارهاي تحقيقاتي برروي علت شكستRunner  به درخواست شركت فراب  3در نيروگاههاي سد مسجد سليمان، كرخه و كارون 

 شگاه بندر عباس و نيروگاه رامين ساخت قطعات يدكي براي فوالد خوزستان، فوالد شاهرود، پتروشيمي اميركبير، پاالي 

قطعه يدكي پتروشيمي بندر  12000سرپرست كارگاه متالورژي و نقشه كشي شركت نهادين آرمان در پروژه تهيه شناسنامه فني براي   -2

 تا هم اكنون [ 1381] ديماه   امام

 [1381تا مهر ماه  1380 در سازمان صنايع ملي ايران ]خردادماه "طرح ملي كارورزي حتم  "عضو ستاد مركزي    -3

 [ 1379مدير اجرايي نشريه تخصصي و سراسري دنياي مواد ] سال    -4

تا سال  1376از سال ] و دريافت گواهينامه  ) سازنده قواي محركه سايپا(ساعت كارورزي در واحدهاي مختلف شركت مگاموتور 2040  -5

 مشتمل بر: [1380

 3  [ 1377تابستان  ]ماه كارورزي در شركت ريخته گري عدل مشهد 

 3  [ 1378تابستان سال  ] ) فورج و عمليات حرارتي (ماه كارورزي در شركت پارت سازان مشهد 

 6  [ 1378سال ]  شركت مگاموتور متالورژيفعاليت در آزمايشگاه  ماه 

 3  [ 1379] بهار سال  ) ريخته گري انواع قطعات چدني و آلومينيمي (ماه كارورزي در شركت ماليبل سايپا 

 3  [ 1379تابستان  ]ماه كارورزي در شركت متالورژي پودر مشهد 

 6  [ 1379ماه فعاليت در آزمايشگاه اندازه گيري دقيق شركت مگاموتور ] سال 

 
 سوابق تحقيقاتي :

 كت ماليبل سايپا تهيه و تاليف يک گزارش جامع ريخته گري حاوي اطالعاتي در مورد ريخته گري انواع چدن پس از يک دوره كارورزي در شر 

 [ 1379] سال  

  آماري انجام پروژه ( ترک يابي به روش تست غير مخربNDT  در شركت پارت سازان مشهد )[  1378سال ] 

 دسي مواد و متالورژي دانشگاه نجفارائه مقاله اي در خصوص خواص متالورژيكي دنده هاي گيربكس خودرو در اولين سمينار دانشجويي مهن 

 [1379 آباد ] اسفند

 [1380اسفند ]  انجام پروژه تحقيقاتي با عنوان بررسي عوامل سايشي در آلياژهاي كاسه چرخ خودرو و تهيه آلياژ بهينه 

  نشريه جامعه  1381، بهار 69چاپ مقاله اي با عنوان  بررسي عوامل سايشي در آلياژهاي كاسه چرخ خودرو و تهيه آلياژ بهينه در شماره

 ريختگران ايران

 

 

 



 

 
 

  [ 1381گذراندن دوره مديريت تكنولوژي در صنايع نفت و گاز در دانشگاه صنعتي شريف ] پاييز 

  [ 1388 زمستان ] " ارتقاي بهره وري در پروژه هاي خدمات مهندسي"انجام پروژه كارشناسي ارشد با عنوان 

 و فوالد تهيه گزارش هاي متنوع در ارتباط با تستهاي انجام شده در صنايع پتروشيمي، نفت 

 
 

 آدرس و تلفن تماس :
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