
 

 وهاب راستار رزومه مهندس 

 تحصیالت 

 ی صنعتی متالورژ  –ارشناسی مهندسی مواد ک •

 یی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی شناسا –کارشناسی ارشد مهندسی مواد  •

 فعالیتسوابق 

آذر   -توربین مپنا )توگا( ارشناس تکنولوژی مونتاژ و جوش شرکت مهندسی و ساخت  ک •

 تاکنون  1393

 1393تا خرداد  1392شهریور   -شرکت سطح گستر مهرگان   یکارشناس مهندس •

تا   1392اردیبهشت   -کارشناس بخش کنترل کیفیت شرکت توربین ماشین خاورمیانه  •

 1392شهریور 

تا   1391آبان  -کارشناس تحقیق و توسعه و نماینده دفتر تهران شرکت پودر افشان  •

 1392اردیبهشت 

 مقاالت و کتب علمی

  انجمنوابسته«، نوشته  یندهایآفر و  یترون کپرتو ال  یار کجوش   یتاب »راهنماکرجمه ت •

 - لو  نهین: وهاب راستار و حامد آدی(، از انگلیسی به فارسی، مترجمAWSا )یک آمر یار کجوش 

 ت مپنا کت شر ی اخذ مجوز جهت چاپ با حما مرحلهدر 

»مهندسی سطح و مواد در تریبولوژی«، نوشته پروفسور تکدوم از انگلیسی به  ترجمه کتاب  •

فارسی، مترجمین: دکتر مهدی صالحی، مهندس وهاب راستار، چاپ توسط انتشارات جهاد 

 1396دانشگاه صنعتی اصفهان، سال 



 

انجام شده  -ارائه یک مقاله انگلیسی و یک مقاله فارسی در مورد جوشکاری فوالدهای ابزار •

 در شرکت توربین مپنا 

مقاله به زبان فارسی از پایان نامه  ارائه پنج مقاله بین المللی به زبان انگلیسی و چهار •

 کارشناسی ارشد 

 ها و مهارت های فنی  یتوانمند

 مواد:  یمهندس

 اژها و ...( ی ها، سوپرآل مواد )انواع فوالدها، چدن ینی گزیند انتخاب و جایبا فرا یی آشنا •

 Total Materiaد فوالد و نرم افزار یلکتسلط بر  •

 ( یفلز  یاژهایخواص آل  یه ساز ی)استخراج و شب  JMatProافزار   تسلط بر نرم •

 مواد بر اساس استاندارد  که اسپیته ییتوانا •

 مختلف یاژها یآل  یل برایکارائه س ییو توانا یات حرارت ی با انواع عمل یی آشنا •

 ی پاشش حرارت یها شخصوصا رو   یپوشش ده یندهایبا انواع فرا یی آشنا •

 ی زهای، خزش، آنال یشش، سختکمواد )  یابی و مشخصه  تائید یها  آشنایی با انواع آزمون •

 و...( XRD ،SEM، ییای میش

 : یجوش و بازرس یمهندس

 ASMEو استاندارد  ISO ENبر اساس استاندارهای  PQRو   WPSآشنایی کامل با تهیه   •

Sec XI 

 ( Repair Weldingر قطعات )یتعم یبرا یار که دستورالعمل جوش یته ییتوانا •

 ASME Sec Vو  ISO ENدر استانداردهای  NDTآشنایی با استانداردهای مربوط به  •

 بر اساس استاندارد NDTجر  ی ه پروسیته ییتوانا •

 IXو   II ،III ،VIIIهای  بخش ASME BPVCآشنایی عمومی با استاندارد  •



 

 AWS D1.1ا استاندارد ب  NDTو نیز    PQRو   WPSآشنایی عمومی در زمینه  •

 پروژه های اجرایی

 ت توگا ک ( در شر EBW) یترون کپرتو ال  یار کردن دستگاه جوش ک  یاتیملع •

ها(  ها و درام )شامل شفت ین یتور یقطعات اصل یار کو جوش  PQR  تائیدو   WPS نیتدو •

 ت مپنا ک در شر  EBWبه روش 

  یاه نهیدر هز یدرصد 50 ییو صرفه جو ین ی قطعات تورب یات حرارتیل عملیکاصالح س •

 ی ات حرارتیعمل یجار 

شور به روش  کن بار در ی اول ی، براHSSاز جنس فوالد   یش کخان  قطعات ابزار یبازساز  •

 ت توگا ک در شر  TIG یار کجوش 

ل  یکه نیپا یاژهایزنگ نزن و سوپرآل  یانواع فوالدها یبرا  یار کجوش  یها ه دستورالعملیته •

 ت توگا ک در شر 

 ی شگاهیپاال یمپرسورهاک  یمپلرهایانواع ا  یار ک جوش ینه ساز ید و بهیحضور در روند تول •

 نگ و...( ی سکی)فرانت  ینی قطعه تورب یتعداد یبازساز  یبرا یروش پاشش حرارت  یمعرف •

  یسی( و ذرات مغناط UT) یکبه روش آلتراسون یشیقطعه آزما یبرا  NDTجر  ی ه پروسیته •

(MT در شر ) ت سورنا ک 

ستم  ینون سکانه )هم ا ی ن خاورمین ماش یت تورب کبه شر  یپاشش حرارت  یها ستمیس یمعرف •

 شود(.ی  م یبازساز   HVOFقطعات با   یشده و برخ یانداز  راه WFS یم یس یا پاشش شعله

ت پنها  کشر  ی، پالسما( براHVOF) یارگاه پاشش حرارت ک یانداز  حضور در پروژه راه •

 ( توسط پودر افشانی)بالگردساز 



 

 های آموزشی برگزار شدهدوره 

( و تدریس در دوره های  IIWصالحیت شده انجمن بین المللی جوشکاری )  تائیددرس م •

 تاکنون -95تابستان  (IWEبین المللی جوش )

 ک شرکت روشا در  (یت یو آستن یتی زنگ نزن )مارتنز یفوالدها یار کاصول جوش  •

 مرکز جوش و شرکت مپنا در دوره کلید فوالد کاربردی  •

 شرکت مپنا در   آشنایی کاربردی با علم مواد و عملیات حرارتی •

 مرکز جوش در پاشش حرارتی و پوشش دهی  •

 مرکز جوش در  سایش و تریبولوژی •

 )بافق(  یز ک ت سنگ آهن مر کشر در  یار کاصول جوش  •

 ک ت روشا ک مرکز جوش، شر در  ISOبر اساس استاندارد   PQR  و WPSن یتدو •

 دوره های آموزشی گذرانده شده 

  تحت  (IWREC) رانیو پژوهش جوش ا یمرکز مهندس (IWEجوش ) یالملل  نیب  یهندسم •

 (IIW) یجوشکار  ین¬الملل یانجمن ب تائید

 ( BKS)  ایکاوش صنعت آس نهیشرکت به  فوالدها یاصول جوشکار  •

 (BKS) ایکاوش صنعت آس  نهیشرکت به   جوش  وبیع  یابیو ارز ری تفس •

 نهیشرکت به  ASME Sec. IXAWS D1.1اساس استاندارد  بر PQRو    WPS میو تنظ هیته •

 ( BKS) ای کاوش صنعت آس

 ا یکاوش صنعت آس  نهیشرکت به   AWS QC-1بر    ی، مبتنIIو  I سطح  (CWIجوش ) یبازرس •

(BKS ) 

 نهی شرکت به SNT-TC-1Aبر   ی، مبتنIIو  I سطح (RTI) یوگرافی آزمون راد لمیف ری تفس •

 ( BKS) ای کاوش صنعت آس



 

 ا یکاوش صنعت آس  نهیشرکت به   SNT-TC-1Aبر    ی، مبتنIIو   I سطح (VT) یچشمآزمون  •

(BKS ) 

شرکت بهینه کاوش صنعت آسیا   SNT-TC-1Aبر    ی، مبتنIIو  Iسطح   (UT) یآزمون فراصوت •

(BKS ) 

کاوش   نهیشرکت به  SNT-TC-1Aبر  ی، مبتنIIو  I سطح (MT) یس یآزمون ذرات مغناط  •

 ( BKS)  ایصنعت آس

کاوش صنعت  نهیشرکت به SNT-TC-1Aبر   ی، مبتنIIو  I سطح (PTنافذ ) عاتیما آزمون •

 ( BKS) ایآس

 ( BKS)  ایکاوش صنعت آس نهیشرکت به   IIو  I سطح (NACEرنگ و پوشش )  یبازرس •

نفت، گاز و   عیدر صنا ت ی و گ تی س یسطح و پوشش ده یموجود در مهندس یچالش ها •

 رانی سطح ا تکنولوژیانجمن علوم و  یمیش پترو

 ( BKSشرکت بهینه کاوش صنعت آسیا ) فوالد دیکتاب کل  یانتخاب مواد بر مبنا •


