
 
 

  فرم سوابق
 

 مشخصات فردي :

  
 محل صدور : مشهد            3412شماره شناسنامه :                محسن رسولينام و نام خانوادگي : 

 متالورژي صنعتي  -رشته تحصيلي : مهندسي مواد        تحصيالت : ليسانس         4231تاريخ تولد : 

 دانشگاه محل تحصيل : علم و صنعت ايران

 

 
 سوابق کاري :

 ]تا کنون  8811آذر ماه  [مدیرعامل شرکت فن توس آپادانا               

       8451 [8811تا سال  8831از سال ] و دریافت گواهينامه  ) سازنده قواي محرکه سایپا(ساعت کارورزي در واحدهاي مختلف شرکت مگاموتور 

 مشتمل بر:

 8 [ 8833تابستان ] ل مشهد ماه کارورزي در شرکت ریخته گري عد 

 8  [ 8831تابستان سال  ] ) فورج و عمليات حرارتي (ماه کارورزي در شرکت پارت سازان مشهد 

 9 [ 8831سال ]  شرکت مگاموتور متالورژيفعاليت در آزمایشگاه  ماه 

 8  [ 8839ال ] بهار س ) ریخته گري انواع قطعات چدني و آلومينيمي (ماه کارورزي در شرکت ماليبل سایپا 

 8  [ 8839تابستان  ]ماه کارورزي در شرکت متالورژي پودر مشهد 

  [ 8818تا مهر ماه  8818فروردین ]  در سازمان صنایع ملي ایران "طرح ملي کارورزي حتم  "کارشناس 

 تا  8818ماه ] دیدر امام پتروشيمي بن یدکي قطعه 80111در پروژه تهيه شناسنامه فني براي نهادین آرمان  کارشناس متالورژي در شرکت

 [  15شهریور 

  و مدیر مهندسي عضو هيئت مدیره( شرکت فن آوران مهندسي معكوس قطعاتPart Retech دیماه [ )تا هم اکنون [ 8810 

  پتروشيمي بندر امام قطعه یدکي 80111مشارکت در انجام پروژه تهيه شناسنامه فني 

  در منطقه ویژه اقتصادي ماهشهرو اميرکبير تندگویان هاي فجر، بوعلي سينا،  در پتروشيميانجام پروژه تهيه شناسنامه فني 

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

  پروژه تهيه شناسنامه فني در شرکت فوالد خوزستانانجام 

 ( انجام بازرسي هاي غير مخربEddy Current بر روي )اک و محصول منطقه ویژه اقتصادي پتروشيمي و سرجوش خطوط خور 1111

 پتروشيمي تندگویانسرجوش در  0111

 ( انجام آزمایشات شناسایي متریالPMI بر روي )الله، و پتروشيمي هاي شهيد رسولي، غدیر، فجر سر جوش در پتروشيمي تندگویان 8111 ،

 بندر امام و پاالیشگاه آبادان مبين و

  انجام آزمایش متالوگرافيIn-Situ  در پتروشيمي هاي بندر امام، فجر، غدیر و شهيد رسولي 

  انجام کارهاي تحقيقاتي برروي علت شكستRunner  به درخواست شرکت فراب  8در نيروگاههاي سد مسجد سليمان، کرخه و کارون 

 ساخت قطعات یدکي براي فوالد خوزستان، فوالد شاهرود، پتروشيمي اميرکبير، پاالیشگاه بندر عباس و نيروگاه رامين 

 

 

 سوابق تحقيقاتي :

  تهيه و تاليف یک گزارش جامع ریخته گري حاوي اطالعاتي در مورد ریخته گري انواع چدن پس از یک دوره کارورزي در شرکت ماليبل سایپا  [

 [ 8839سال  

  آماري انجام پروژه ( ترک یابي به روش تست غير مخربNDT  در شرکت پارت سازان مشهد )[  8831سال ] 

 [8811اسفند ]  انجام پروژه تحقيقاتي با عنوان بررسي عوامل سایشي در آلياژهاي کاسه چرخ خودرو و تهيه آلياژ بهينه 

 راکز صنعتي که در قسمت سوابق کاري به آنها اشاره شد.تهيه گزارشات جامع از تست هاي بازرسي انجام شده در م 

  نشریه جامعه  8818، بهار 19چاپ مقاله اي با عنوان  بررسي عوامل سایشي در آلياژهاي کاسه چرخ خودرو و تهيه آلياژ بهينه در شماره

 ریختگران ایران

 [ 8818ف ] پایيز گذراندن دوره مدیریت تكنولوژي در صنایع نفت و گاز در دانشگاه صنعتي شری 

  شرکت در دوره آموزشي کار با دستگاههايSpectrometer  روز در کشور آلمان، شرکت  3به مدتSpectro 



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

 

 

 مهارت ها :

 چدنواع فوالد و یالهاي فلزي خصوصا انآشنایي کامل و تخصصي با انواع متر 

 آشنایي کامل و تخصصي با انواع ميكروساختارهاي فلزي خصوصا انواع فوالد و چدن 

 مهارت و تخصص کامل در انجام متالوگرافي بر روي فلزات مختلف 

 ( مهارت و تخصص کامل در انجام تست کوانتومتريPMIبر روي فلزات مختلف ) 

 يوتري و شبكه هاي کامپيوتريآشنایي تخصصي با کامپيوتر، نرم افزارهاي کامپ 

  آشنایي کامل با نرم افزارهايOffice  و طراحي بانكهاي اطالعاتيAccess  

 آشنایي تخصصي با اینترنت و کاربري آن 

 توانایي نسبي در خواندن نقشه هاي صنعتي و ایزومتریک 

 ( زبان انگليسيReading ،Writing  وTranslating  ،خوبSpeaking  وListening طمتوس( 

 

 

 

 آدرس و تلفن تماس :

 11پالک  –انتهاي بلوار پونک  –باالتر از ميدان پونک  -بزرگراه اشرفي اصفهاني-تهران 
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 mo_rasouli@yahoo.com  :Email     

 

 

 
 

 

 

 


