
 

 فرضا لبا مهندس رزومه
 تحصیالت

 ( 1386مدرس )بهمن  تیاز دانشگاه ترب لیالتحص  فارغ  – یخوردگ شیمواد با گرا یکارشناس ارشد مهندس •
 ( 1380) بهمن  رانیاز دانشگاه علم و صنعت ا لیالتحص فارغ – یصنعت  یمواد متالورژ  یمهندس کارشناس •

 سابقه تدریس 

و   یخوردگ  یشامل آموزش اصول و استانداردها یو حفاظت کاتد ی خوردگ تیر یمد یتخصص یارائه دوره ها 
  یبرا یو حفاظت کاتد  یکنترل خوردگ ی ها ستم یس  ینصب و راه انداز  ش،یپا ،ی بازرس  ، یابی بیع  ، یطراح یمبان

اسکله و   ی ها هیپا ، یدفن یو سازه ها ینیرزم یخطوط لوله ز  ،ینیمخازن روزم ر ینظ  یمختلف صنعت یها سازه
 مختلف از جمله:  یدر محل شرکت ها و مراکز آموزش ؛ییایدر یفراساحل و شناورها یسکوها

 ( 1394  ور یشهر  تهران – مبنا )  یانرژ  ی و نوساز  یمشاوران بهساز  یمرکز آموزش تخصص •
 (1394 آذر  –( )منطقه آزاد اروند GLآلمان ) دیشرکت لو •
 ( 1394 بهمن  – رازی ش)  فارس استان  – 5گاز منطقه  یشرکت مل •
 ( 1395 بهشتیارد –)تهران  نگر ییرو یمواد و خوردگ یگروه پژوهش •
 ( 1395 آذر  –  ینفت کرمانشاه )حفاظت کاتد شیشرکت پاال •
 ( 1396 بهشتیارد  – 3و  2فاز   ، یدوم پارس جنوب شگاهی)پاال هیعسلو  -تهران  یمجتمع فن •
 ( 1396 آذرماه – ی)حفاظت کاتد الن یشرکت گاز استان گ •
 ( 1398 آذرماه – ی خوردگ تیر ی)مد الن یشرکت گاز استان گ •

 (  تحت عنوان Eurocorr2007 اروپا )  یساالنه خوردگدر کنفرانس   ی سخنران  ه ی ارا 
Influence of Microstructure of Low Alloy Line Pipe Steels on CO2 Corrosion   

 Sep 2007 13-9آلمان زمان  بورگیفرا
 
 1386 بشتیارد  26  – کیالمپ  هتل – تهران – ران ی ا یخوردگ یالملل   نی مقاله در کنگره ب   ه ی ارا 

  1385 بهشتیتهران، ارد ران، یا یجمن خوردگنفت و گاز، ان عیدر صنا یخوردگ  تیر یشرکت در دوره مد یگواه  یدارا
 ® فرانسه Totalاز شرکت  سی بون شلیمدرس: دکتر م

 
 



 

 سوابق اجرایی
 مشاور چگالش   ن ی مهندس   شرکت: 

 ی و حفاظت کاتد ی واحد خوردگ ر یمد :سمت
 تا کنون  1397مرداد  :زمان

کاال، نصب و راه   نیتام ،ی)مهندس EPC یپروژه ها  یو اجرا یشرکت: ارائه خدمات مشاوره مهندس تیفعال نهیزم
 عی صنا ر ی و سا یمینفت و گاز و پتروش نه ی( در زمیانداز 

گاز و   یشبکه خطوط لوله دفن یو کنترل خوردگ شیو پا یحفاظت کاتد ستمی و اصالح س  یابی بیع ،ی بازرس :پروژه
 )ره(ینیامام خم  یواقع در شهر فرودگاه مایسوخت هواپ  رهی دستگاه مخزن ذخ 6و سوخت و  یآب آتش نشان

 

 گران صنعت   ن یی رو   : شرکت 
 پروژه ر یمد :سمت
 1397 ر یتا ت  1390 وریشهر  :زمان

  یها ستمیس  ،یحفاظت کاتد یها  ستمی س ی ساخت و راه انداز  ، یطراح یپروژه ها یشرکت: اجرا  تیفعال نهیزم
فاز بخار    یبا استفاده از بازدارنده ها ی از خوردگ یصنعت  زاتیحفاظت مواد و تجه ، یو کنترل خوردگ شیهوشمند پا

 یشگاهیارائه خدمات آزما ؛یخوردگ  یندسمه نهیدر زم یو مهندس یارائه خدمات مشاوره فن ،یصنعت یو پوشش ها
  یو گواه انی دانش بن هیدییتا یدارا ؛یتخصص یشگاهیآزما زاتیساخت تجه   ،ییایمیو الکتروش یخوردگ نهیدر زم

 ران ی ا یو صنعت یعلم   یفنآورانه از سازمان پژوهش ها ی ها یتوانمند
 

 ( 1395کرمانشاه ) شگاهیو مخازن پاال ی خطوط لوله دفن یحفاظت کاتد ستمی و اصالح س  یابی بیع ،ی بازرس :پروژه
 

  ،یانتقال از سبزآب تا تنگه فن ی خط لوله دفن  یحفاظت کاتد ستمی ( سEPCکاال و اجرا ) نیتام  ،یطراح :پروژه
 تا کنون( 1393) ران یتان، کارفرما: خطوط لوله و مخابرات نفت ااستان خوزس

 
آب کوت عبداله، اهواز،   هیاسکله تصف  یها  هیپا یحفاظت کاتد ستمی ( سEPCکاال و اجرا ) نیتام  ،یطراح :پروژه

 ( 1392 – 1394)  -کارفرما: فوالد خوزستان 
 

شاهرود، شاهرود،   مانی گاز کارخانه س ی خطوط لوله دفن یحفاظت کاتد ستمی و اصالح س  ،ی ابی بیع ،ی بازرس :پروژه
(1394 – 1392 ) 
 

 (1392) ه یعسلو ، یپارس جنوب 12فاز  شگاهیپاال زات ی تجه ی حفاظت کاتد ستمی س یکاال  نیتام :پروژه
 



 

زرشوران،   یکارخانه طال  رهیدستگاه مخزن ذخ  24  یحفاظت کاتد ستمی ( سEPCکاال و اجرا ) نیتام  ،یطراح :پروژه
 ( 1394-1391) - (IMIDRO) رانیمعادن ا یکارفرما سازمان گسترش و نوساز  ،ی غرب جانیواقع در تکاب استان آذربا

 

 رانصنعت گست  نیآرم :شرکت 
 پروژه ر یمد :سمت
 1390تا مرداد  1386 وریشهر  :زمان

 
  ه،ی عسلو ، یپارس جنوب 18و   17 یفازها شگاهیپاال یحفاظت کاتد ستمی( سEPCکاال و اجرا ) نی تام ،یطراح :پروژه

 (OIECو ساختمان نفت ) ی( و شرکت مهندسIDRO) رانیا  یکارفرما سازمان گسترش و نوساز 
 

تا   ایگاز ترش از ساحل در یخطوط لوله ورود  یحفاظت کاتد ستمی ( سEPCکاال و اجرا) نیتام  ،یطراح :پروژه
 ( IOEC)  ییایدر ساتیکارفرما شرکت تاس  ه،یعسلو ، یپارس جنوب 10و  9 یفازها  شگاهیپاال ساتیتاس

 
  نیبانتقال گاز ترش  نچیا 30دو خط لوله  یحفاظت کاتد ستم ی ( سEPSو نظارت بر اجرا ) دیخر   ،یطراح :پروژه

 ی کره جنوب GSکارفرما شرکت   ه،یعسلو ،ی پارس جنوب  10و  9 یجهت فازها  یفاز 
 

کارفرما شرکت خطوط   ه، یمخازن انبار نفت اروم یحفاظت کاتد ستمی ( سEPCکاال و اجرا) نیتام  ،یطراح :پروژه
 (IOPTC)  رانیلوله و مخابرات نفت ا

 
کوهدشت، کارفرما    ،یپمپ برداسپ  ستگاهی ا یحفاظت کاتد  ستم ی(سEPSو نظارت بر اجرا) دیخر   ،یطراح :پروژه

 (NIOPDC) رانیا ینفت یپخش فرآورده ها یشرکت مل
 

شهر شامل   11 یانبار نفت ها دیمخازن جد یحفاظت کاتد ستم ی ( سEPSو نظارت بر اجرا ) دیخر   ،یطراح :پروژه
خاتم   ینجان، خلخال، سبزوار، خرم آباد و زاهدان، کارفرما قرارگاه سازندگ قم، ز  ز،یتبر  ،یخو  رانشهر، یهمدان، ا زد،ی

 ییرجا دیموسسه شه اءیاالنب
 

  ه،یدی، ام3نفت مارون  یساز  رهیمخازن ذخ  یحفاظت کاتد  ستم ی(سEPSو نظارت بر اجرا) دیخر   ،یطراح :پروژه
 (IOPTC) رانیکارفرما شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ا

 

 تهران جنوب  :شرکت 
 ی فیبازرس جوش و ناظر کنترل ک  :سمت
 1384 وریتا شهر  1383 بهشتیارد :زمان



 

جم، کارفرما   شگاهیتا پاال هیعسلو  ،یپارس جنوب  5و  4 یانتقال گاز فازها نچیا 56خط لوله   ییاجرا اتی عمل :پروژه
 ( Eni Group) ایلتایا  پیشرکت آج

 
کارفرما شرکت    روزآباد،یجم تا ف شگاهیخط دوم، پاال  یانتقال گاز سراسر  نچیا 56خط لوله   ییاجرا اتی عمل :پروژه

 (NIGCگاز ) یمل


