رزومه کامل مهندس اصغر اسکندرلو
 )1سرپرست بخش ماشینری شرکت مهندسین مشاور چگالش
 )2دارنده مدرک مدیریت حرفه ای پروژه از موسسه  PMIآمریکا
 )3سخنران کلیدی همایش ملی-تخصصی پمپ 92
 )4سخنران کلیدی همایش ملی-تخصصی ایران کمپرسور (ICC 2017) 96
 )5سخنران کلیدی همایش ملی-تخصصی ایران کمپرسور (ICC 2018) 97
 )6مولف کتاب مرجع آنچه مهندسان ماشینری درباره پمپ های سانتریفیوژ باید بدانند
 )7مولف کتاب مرجع آنچه مهندسان ماشینری درباره کمپرسورهای سانتریفیوژ باید بدانند
 )8نویسنده مقاله Compare pilot tube pumps with high-speed centrifugal pumps for
low-flow applicationsدر مجله  HYDROCARBON PROCESSINGآمریکا
 )9بیش از  12سال سابقه ارائه مشاوره ،انجام و آموزش تخصصی در زمینه های انتخاب و بهره برداری از
تجهیزات دوار در صنایع و پروژه های ملی و استراتژیک
 )10به اذعان همکاران و مدیران فعال در صنایع بزرگ و استراتژیک حضور و مشارکت ایشان به عنوان عضو
کلیدی و بسیار تاثیرگذار در مسئولیت های مختلف بواسطه تسلط بر استانداردهای  APIو تحلیل آن
ها ،تهیه و تدوین مدارک فنی و مهندسی ،برنامه تست و بازرسی ،تایید متریال ،تحلیل و ارزیابی های
مناقصات در مباحث مرتبط با پمپ ها و کمپرسورها به عنوان یکی از نقاط قوت پروژه های متعدد به
شمار می آید.
عناوین تعدادی از این پروژه ها به شرح ذیل می باشد:


پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس



پروژه نیروگاه سیاه بیشه



پروژه نیروگاه اومااویا



پروژه پاالیشگاه الفروقلوس



پروژه پاالیشگاهMINA AL-FAHAL



پروژه تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان



طرح شیرین سازی پتروشیمی بوعلی سینا



طرح ذخیره سازی گاز میدان سراجه قم



پروژه ایستگاه تقویت فشار کیش



پروژه ایستگاه تقویت فشار تبریز



پروژه ایزومراسیون و نفتای سبک پاالیشگاه شیهد تندگویان تهران



طرح فراورش سیار نفت خام



طرح توسعه میدان نفتی آذر



طرح انتقال گاز به عراق



فازهای &24 23 ،22 ،14 ،13و 19پارس جنوبی



طرح آب رسانی توسعه تصفیه خانه و شبکه آب آتش نشانی فرودگاه بین المللی امام خمینی

 )11برخی از دوره های آموزشی بین المللی که ایشان در آن ها حضور داشته اند:


)KWANGSHIN Co. (MASAN City, Korea



)MAN TURBO (Berlin, Germany



)LMF Corporation (Tehran, Iran



)WEG Co. (Tehran, Iran



)HYOSUNG Corporation (Tehran, Iran



)BORNEMANN Co. (Tehran, Iran



)ROODHART Co. (Tehran, Iran

