
 

 

 سوابق تحصیلی
 خودرو تكنولوژی گرایش –مهندسی مكانیك 

 دانشجوی فوق لیسانس تبدیل انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 پاره ای سوابق كاری اجرایی و تخصص ها به اختصار
  توزیع هوای فشرده شركت آرتا كار نیوساد و مدرس دوره های آكادمی مشاور و مدیر فنی بخش تولید و

 هوای فشرده
 بصورت مقدماتی و پیشرفته 
  تا 84مشاور فنی و طراح سیستم هوای فشرده شركت بهمن موتور )تولید كننده خودروهای مزدا( از سال

 كنون
 مدرس دوره های آكادمی هوای فشرده در شركت بهمن موتور 
 تا 95احی و راه اندازی سیستم هوای فشرده شركت درسا دارو )تولید كننده دارو( از سال مشاور فنی و طر

 كنون
  طراحی و اجرای كمپرسورخانه و سیستم فیلتراسیون و درایرهای جذبی و تبریدی شركت داروسازی ایران

 هورمون
 ه ظروف تفلون مشاور فنی و طراحی و اجرای كمپرسورخانه شركت مهرجام سدید بزرگترین تولید كنند

 آشپزخانه
  تا كنون 92واقع در شهرك صنعتی عباس آباد تهران بعد از پلیس راه پاكدشت از سال 
 احمد  ب واقع در شهرك صنایع بهسازی چوبمشاور فنی و طراحی و اجرای كمپرسورخانه شركت نوین چو

 آباد
 نتوفی تهرامس 
  تایمسال بصورت پارت 3مشاور فنی شركت همدان كمپرسور بمدت 
 مشاور فنی و طراحی و نصب كمپرسورخانه شركت صاحب نام هود كن تولید كننده لوازم خانگی 
 طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه های شركت خوشگوارتهران وخوشگوار مشهد وخوشگوار تبریز- 

 شبستر
 كوكاكوال و آموزش تخصصی سیستم های هوای فشرده به پرسنل مربوطه )كوكا كوال ( 
 حی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه شركت تاراریس قم و آموزش سیستم های هوای فشردهطرا 
 طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه شركت روغن نباتی رودبار و آموزش سیستم های هوای فشرده 
 طراحی، نصب و راه اندازی فیلتراسیون شركت روغن نباتی بهشهر و آموزش سیستم های هوای فشرده 
 ی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانهطراح) (HI & LOW PRESSURE روغن نباتی نرگس شیراز و آموزش

 سیستم
 های هوای فشرده 



 

 

  طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه آب معدنی سپیدان چشمه شیراز و آموزش سیستم های هوای
 فشرده

  آموزش سیستم های هوای فشردهطراحی، نصب و راه اندازی درایرهای تبریدی شركت نفیس نخ قزوین و 
  طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه گروه صنعتی دلتا ( قطعه ساز خودرو ) و آموزش سیستم های

 هوای
 فشرده 
 طراحی، نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون oil free داروسازی اكتووركو و آموزش سیستم های هوای

 فشرده
 نه صنایع غذایی الیت و آموزش سیستم های هوای فشردهطراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخا 
 طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه شركت سن ایچ ساوه و آموزش سیستم های هوای فشرده 
  طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه شركت تولید شیشه ساوه جام و آموزش سیستم های هوای

 فشرده
 بیمارستان رسول اكرم و آموزش سیستم های هوای فشرده طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه 
 طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه فرش نگین مشهد و آموزش سیستم های هوای فشرده 
  بار شركت شیر پاژن و آموزش سیستم های هوای فشرده40طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورفشار قوی 
  كت بوتان و آموزش سیستم های هوای فشردهطراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه شر 
  طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه شركت شیشه دارو سازی رازی و آموزش سیستم های هوای

 فشرده
 طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه شركت تك زرنخ قزوین و آموزش سیستم های هوای فشرده 
 و ایمن اصفهان و آموزش سیستم های هوای فشردهطراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه شركت پتر 
 طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه شركت گل چاپ قزوین و آموزش سیستم های هوای فشرده 
  طراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه شركت پچ پچ )صنایع غذایی شهر( و آموزش سیستم های هوای

 فشرده
  شركت دنت وآموزش سیستم های هوای فشردهطراحی، نصب و راه اندازی كمپرسورخانه 
 طراحی، نصب و راه اندازی درایرهای تبریدی شركت دلوسه آمل و آموزش سیستم های هوای فشرده 
  طراحی، نصب و راه اندازی سیستم تولید نیتروژن شركت سیم الكی بروجرد و آموزش سیستم های هوای

 N2 نیتروژن سازها فشرده و
  اندازی سیستم تولید نیتروژن شركت مهندسی رستافن ارتباط و آموزش سیستم های طراحی، نصب و راه

 N2 فشرده و نیتروژن سازها هوای
  طراحی، نصب و راه اندازی سیستم تولید اكسیژن شركت اسپریس تجارت و آموزش سیستم های هوای

 O 2 نیتروژن سازها و اكسیژن سازها فشرده و



 

 

 د اكسیژن در ایران )همراه با كارشناسان آلمانی شركت اینماتك آلمان( در راه اندازی بزرگترین سیستم تولی
  كارخانه بلور نوری تازه

 راه اندازی و طراحی سیستم تولید نیتروژن كوره های دایكاست شركت قطعات ایران خودرو واقع در آمل 
 طراحی، اجرا و نصب و راه اندازی فیلتراسیون OIL FREE سیستم های هوای شركت هود بیمكث و آموزش

 فشرده
  بار و فیلتراسیون40طراحی واجرا و نصب بوستر OIL FREE سیستم هوای فشرده شركت داروسازی و سرم

 سازی شهید قاضی تبریز
  طراحی ، اجرا و نصب كمپرسورروم و پایپینگ سیستم هوای فشرده شركت شامپو پرژك واقع در شهرك

 صنعتی ایوانكی
 روم و پایپینگ سیستم هوای فشرده شركت نفت و گاز محمدیان ورامین  طراحی ، اجرا و نصب كمپرسور

 شهرك صنعتی ساالریه واقع در
  طراحی ، اجرا و نصب و راه اندازی كمپرسور روم و پایپینگ شركت داروسازی نشاط دارو واقع در شهرك

  مامونیه ساوه صنعتی
  84 سال –كارشناس سیستم های هوای فشرده و تجهیزات حرارتی و برودتی شركت كاالی الكتریك نطنز 

 بمدت یکسال 
  مدیر فنی سیستم های هوای فشرده و تعمیرات سنگین موتورهای دیزل و گیربكس های هیدرولیك

 لكوموتیوها در
 واحد خودكشش راه آهن بمدت یكسال 
  تولید كننده قطعات خودرو –بهین صنعت راد طراحی و نصب كمپرسور روم شركت 
 طراحی ، اجرا و نصب و راه اندازی خط كامل سیستم هوای فشرده و سیستم تولید نیتروژن N2 شركت

 لبنیات
 عالیس مشهد 
 طراحی و نصب و راه اندازی كمپرسور روم شركت داروسازی نانو الوند 
  درایرهای ممبرانی جذبی تا نقطه شبنمرفع مشكل رطوبت دهی كمپرسور روم شركت مادیران و نصب 
 طراحی و نصب و راه اندازی كمپرسور روم و كل پایپینگ شركت نفت و گاز محمدیان واقع در چرم شهر 
 نصب و راه اندازی كمپرسورهای شركت شیوا )پاستیل شیبا ( 

 آموزش سوابق
  84 سال محمودی آرین دكتر –دوره پاكسازی هوای فشرده در صنعت 
  84 سال ایران نت انجمن - محمودی آرین دكتر –سیتم های تولید و توزیع هوای فشرده در صنعت 
  83دكتر آرین محمودی سال  -دوره پیشرفته تولید هوا و گازهای فشرده 
 دوره كارگاه كنترل و كا لیبراسیون ابزار انجمن نت ایران 



 

 

 هوای فشرده در سیستم های پاكسازی و طراحیرده و دوره های متعدد ساخت و طراحی كمپرسورهای هوای فش 
 شركت AYDIN TRAFOتركیه

 دوره استقرار سیستم نگهداری بر اساس پایش تجهیزات 
 مدیریت  ISO –TS 
 دوره  ACCESS , ICDLدر فنی حرفه ای كرج 
 ایمنی در برق از فنی حرفه ای استان البرز 
 دوره  PLC صداقت دكتر –و شبكه از شركت زمیران قشم 

 

 ها و توانمندی ها مهارت
  انواع كمپرسورها و)تسلط بر تدریس و اجرای دوره های آكادمی برترین شیوه های تولید و توزیع هوای فشرده 

 ) وفیلتراسیون و تجهیزات مرتبط درایرها
 تسلط بر نگهداری و تعمیرات انواع كمپرسورها ی اسكرو ، پیستونی ، درایرهای جذبی و تبریدی و فیلتراسیون 
 تسلط بر نگهداری و تعمیرات انواع دیزل ژنراتورهای برق اضطراری 
 رنگمینه انواع صنایع غذایی، دارویی، خودروییتسلط بر طراحی ، نصب و اجرای كمپرسورخانه های صنعتی در ز ،، 

 . . . ، چوب وشیمیایی
  فشرده و باال بردن عمرتسلط بر اجرای طرح های بهینه سازی جهت بروز كردن و كاهش مصرف انرژی هوای 

 دستگاهها
 انجام تعمیرات تخصصی انواع كمپرسورها و درایرها 
 تسلط بر طراحی و نظارت بر اجرای پایپینگ هوای فشرده با محاسبات مهندسی 
 طراحی كمپرسورخانه ها بر اساس متدهای روز دنیا با فرمولهای محاسباتی اطلس كوپكو 


