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 الت یتحص

و حفاظت از فلزات  یخوردگ شیگرا  -و مواد  یمتالوژ  یارشد مهندس یكارشناس •
 )دانشگاه تهران( 

 جوش اروپا  یجوش / مهندس المللیبین  یمدرک مهندس یرااد •

 های علمی / فنی عضویت در کمیته   سوابق

 (ICA) رانی ا یانجمن خوردگ •
 (IMES) رانیاو مواد  یژ ر متالو یمهندس انجمن •
 (INIC) یفناور توسعه  ژهیو ستاد •
 ISIRI/ISO-TC44 (welding and allied process)استاندارد  یفن تهیکم عضو •
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of corrosion behavior of Ni-W Coating Containing Alumina Nanoparticles," 
Journal of Corrosion Sciences and Engineering, No. 8, summer 2013, pp. 
1-12. (Journal Paper-In Persian) 
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• N. Haghmoradi, C. Dehghanian, H.R. Khanlarkhani, S. Yari, "Pulse and 
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No.6, winter 2013, pp. 54-70. (Journal Paper-In Persian) 
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 های آموزشی گذرانده شده دوره 

 (نیپمپ، کمپرسور و توربدوار ) زاتی تجه یمهندس •
 ( RBI) سکیر   یبر مبنا یبازرس •
 (FFS) یدهسرویس تیقابل یابیارز  •
 WPS/PRQ دوره •
 API RP 571بر اساس  شگاهینفت و گاز و پاال عی در صنا  بی تخر  یها زمیمکان •
 ASME Sec VIII یبر مبنا فشارتحت  زاتیتجه یبازرس •
 ییایمیش یزکار یو تم ییشودیاس •
 ی شگاهیپاال عیدر صنا  یخوردگ کنترل •
 نفت و گاز  ع یمواد در صنا انتخاب •
 ی مهندس کاربردهایمواد بر اساس   انتخاب •
 یشگاهی پاال فرآیندهای •
 نفت و گاز  عیدر صنا یخوردگ  هایبازدارنده وسیلهبه یخوردگ کنترل •
 ی گزارش بازرس هیته •
 زیرزمینی  هایلوله - یحفاظت کاتد  یطراح •
 رنگ  یبازرس •
 جوش  یبازرس •
 IIو  Iسطح  VTو  MTو  PTو  RTو  UT دوره •
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 و مشاوره  های اجراییپروژه

 یو مهندس ی)شرکت طراح EIED  مواد و جوش در شرکت ،یمهندس راهبر خوردگ •
 نفت یباالدست عیو صنا یشگاهی پاال ،یمیپتروش هایپروژه ( در یانرژ  عی صنا

 و مواد در پژوهشگاه صنعت نفت یخوردگ مشاور •
 یو مهندس ی)شرکت طراح ODCCمواد و جوش در شرکت  ،یراهبر خوردگ مهندس •

 نفت یباالدست عی و صنا یشگاهیپاال  ،یمیپتروش هایپروژهساختمان نفت( در 
 ی جهاد دانشگاه - SPGCشرکت  یخوردگ یشغل بازرس لگریتحل •
 ی نفت و حفار  یباالدست عیصنا  هایپروژه، در SGCو مواد، شرکت  یخوردگ مهندس •
 سا یدر شرکت آو نانومقیاسو کارشناس محصوالت  بنیاندانش هایشرکت  ابیارز  •
 ی ر جمهو   استی ر  یو فناور  ینانو و معاونت علم یستاد توسعه فناور  کارگزار •
 پوشش، دانشگاه تهران  شگاهیآزما  کارشناس •


