
 

 اصغر اسکندرلو رزومه مهندس 

 التیحصت 

 مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت  •

 فعالیت  سوابق

 مشاور چگالش  نیشرکت مهندس  ینر یسرپرست بخش ماش •
 کایآمر  PMI پروژه از موسسه ی حرفه ا تیر یدارنده مدرک مد •
 2019و  2017سال  - HYDROCARBON PROCESSING آمریکایی نویسنده برتر مجله  •
    (İTÜ)سخنران کلیدی همایش بین المللی توربوماشین ها در دانشگاه پلی تکنیک استانبول  •
 عضو ارشدکمیته ملی تدوین استانداردها و حمایت از تولید داخل در وزارت نفت •
 (ICC 2018) 97کمپرسور  رانیا یتخصص-یمل شیهما  یدیسخنران کل •
 (ICC 2017) 96 کمپرسور  رانیا یتخصص-یمل شیهما  یدیسخنران کل •
 92پمپ  یتخصص-یمل شیهما  یدیسخنران کل •
  از  یانتخاب و بهره بردار  یها نهیدر زم یسال سابقه ارائه مشاوره، انجام و آموزش تخصص 13از   شبی •

 کی و استراتژ یمل یو پروژه ها عیدوار در صنا زاتیتجه

 علمیمقاالت و کتب 

 بدانند   دیبا وژیفیسانتر   یدرباره پمپ ها ینر یمولف کتاب مرجع آنچه مهندسان ماش •
 بدانند  دیبا  وژیفیسانتر  یدرباره کمپرسورها  ینر یمولف کتاب مرجع آنچه مهندسان ماش •
 COMPARE PILOT TUBE PUMPS WITH HIGH-SPEED CENTRIFUGALنویسنده مقاله  •

PUMPS FOR LOW-FLOW APPLICATIONS  ر مجله دHYDROCARBON PROCESSING آمریکا 
 آلمان -IEEEمجله -OVERHANG SLANT CRACKED ROTOR VIBRATIONاز نویسندگان مقاله  •

 

 دوره های آموزشی گذرانده شده 

• NGSHIN 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)  
• AIRPACK Co(Tehran, Iran) 

 پروژه های اجرایی

 به عنوان عضو  شانیحضور و مشارکت ا کیبزرگ و استراتژ  عیفعال در صنا رانیبه اذعان همکاران و مد

 آن  لیو تحل API  یمختلف بواسطه تسلط بر استانداردها یها تیدر مسئول رگذاریتاث اریو بس  ی دیکل

 ی ها  یابیو ارز لیتحل  ال،یمتر  دییتا ،یبرنامه تست و بازرس  ،یو مهندس یمدارک فن نیو تدو هی ته ها،

 متعدد به  یاز نقاط قوت پروژه ها یکیدر مباحث مرتبط با پمپ ها و کمپرسورها به عنوان  مناقصات

 .دیآ یم شمار

 باشد: یم لیپروژه ها به شرح ذ  نیاز ا یتعداد نیعناو

 پروژه اولفین پتروشیمی کیان  •
 پتروشیمی بوشهر MEGپروژه طرح  •
 اه اصفهان پاالیشگ -ISOMERATE GASاز  LPGپروژه ملی طرح بازیابی گاز  •
 CENTRAL TREATMENT EXPORT PIPELINE(CTEP)پروژه  •
 فارس جیستاره خل شگاهیپروژه پاال •
 شه یب  اهی س روگاهیروژه نپ •
 ا یاومااو روگاهیپروژه ن •
 الفروقلوس شگاهیپروژه پاال •
 MINA AL-FAHALشگاهیپروژه پاال •
 اصفهان  شگاهی پاال لیگازوئ هیپروژه تصف  •
 نا یس یبوعل  یمی پتروش یساز  نیر یطرح ش •
 سراجه قم  دانیگاز م  یساز  رهیطرح ذخ •
 ش یفشار ک  تیتقو ستگاهیپروژه ا •
 ز یفشار تبر  تیتقو ستگاهیپروژه ا •



 

 تهران  انیتندگو هدیش شگاهیسبک پاال یو نفتا  ونی زومراسیپروژه ا •
 نفت خام اریورش سآطرح فر  •
 آذر  ینفت دانیطرح توسعه م •
 رح انتقال گاز به عراق ط •
 پارس جنوبی  24، 23،  22، 19، 14، 13 یفازها •
 ی نیامام خم ی الملل  نیفرودگاه ب یخانه و شبکه آب آتش نشان هیتوسعه تصف یطرح آب رسان •

 دوره های آموزشی برگزار شده

 پمپ و کمپرسور -برگزاری دوره های آموزش حضوری و مجازی موسسات آموزشی کشور •
 (İTÜ)ستانبول همایش بین المللی توربوماشین ها در دانشگاه پلی تکنیک ا •
 (ICC 2018) 97کمپرسور  رانیا یتخصص-یمل شیهما •
 (ICC 2017) 96 کمپرسور رانیا یتخصص-یمل شیهما •
 97پمپ  یتخصص-یمل شیهما •
 92پمپ  یتخصص-یمل شیهما •

 


