
 

 

 

درضا رهی حمی   



 

 

www.namatek.com 
 

1 

 التیتحص

 نفت  ع یصنا یهافرآیند یطراح یمهندس یکارشناس •
 ک ینتیو س  کینامیترمود -  یمیش  یمهندسارشد   یمقطع کارشناس •

 فعالیت وابقس

 ( E.G.P) ای ارتقا گستر پو یت بازرسکبا شر   یار کهم •
 نون(کتا  1397) یفن ی بازرس ریو مد  یمعاون فن عنوانبه

 ( E.G.P) ای ارتقا گستر پو یت بازرسکبا شر   یار کهم •
 نون(کتا  1395) CNG زاتی ظروف تحت فشار و تجه یفن یبازرس  ریمد عنوانبه

 (NACI) رانیا تی صالح  تأیید  یبا مرکز مل  یهمکار  •
 ( 1397تا  1393)  یو متخصص فن  ابیارز  ،سر ارزیاب عنوانبه

 با اداره کل استاندارد استان تهران  یهمکار  •
تحت   یلندرهای)مخازن و س  یو فلز شناس کیمکان  نهیدر زم ی متخصص فن  عنوانبه

 ( یصنعت   یرهایفشار و ش 
استاندارد   یسازمان مل یو بازرس   تی فیک  تیریمد یها ستمیبا پژوهشگاه س  یهمکار  •

 رانیا
 کنون(تا  1395) یو متخصص فن سر ارزیاب عنوانبه

 ( Arya-SGSاس ) یاس ج -  ایآر تیف یک ت خدمات کبا شر   یار کهم •
 ( 1394) پروژهو کنترل  یو حسابرس نگیتی دا واحد ریمد عنوانبه

 ( Arya-SGSاس ) یاس ج -  ایآر تیف یک ت خدمات کبا شر   یار کهم •



 

 

www.namatek.com 
 

2 

آالت   نی)ماش یشاورز کو  یآالت راه ساز  نیماش یگروه بازرس ی فن ریمد عنوانبه
 (1394تا  1392) -(  یصنعت

 ( BISبخرد )  یالملل نیب یبازرس  تکبا شر   یار کهم •
 ران یاستاندارد ا یسازمان مل یاستاندارد آسانسور و پله برق  یفن  تهیمکمعتمد  عنوانبه

 یفتر نظارت بر اجراد لکر یمد - یمهندس بلغار  یاز جانب آقا ینامه ا  یط مکح •
بخرد   یالملل نیب یت بازرسک شر  تی ه منظور نظارت بر فعال ب رانیا  یفلز  عی استاندارد صنا

 ( 1392/ 12/ 15تا   1392/ 0 /09)
مهندس   یاز جانب آقا ینامه ا یط مکح  - ن یل استاندارد استان قزوکاداره  نیتدو رابط •

 ( ننوکتا  04/11/1392 ) نیاداره استاندارد استان قزو لکر یمد  - یطاهر   محمود رضا
 (AEI)  شهیاند یمهندس یبا شرکت بازرس  یهمکار  •

 ( 1391)  یبازرس  یگروه ها یمهندس ت یریمد عنوانبه
 (AEI)  شهیاند یمهندس یبا شرکت بازرس  یهمکار  •
و    یو ساختمان یآالت راه ساز  نینوع ماش تأییدو  یبازرس  سرپرست گروه عنوانبه  •

 EM (1391 ) یمعدن
 (AEI)  شهیاند یمهندس یبا شرکت بازرس  یهمکار  •

 AM (1390 )  یشاورز کآالت  نینوع ماش تأییدو  یبازرس  سرپرست گروه عنوانبه 
 (AEI)  شهیاند یمهندس یبا شرکت بازرس  یهمکار  •

 ( 1391  تا  1390) یبرق  یآسانسور و پلکان ها یگروه بازرس تی ریمد عنوانبه 
 (AEI)  شهیاند یمهندس یبا شرکت بازرس یهمکار   •

 ( 1391 تا 1389) TA نوع خودرو تأییدیهگروه  یبازرس تی ریمد عنوانبه 
 (AEI)  شهیاند یمهندس یبا شرکت بازرس  یهمکار  •

 ( 1391 تا 1389) ی برق  یانواع آسانسورها یبازرس فن عنوانبه 
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 ( DPV) دایبا شرکت داده پردازان و  یر همکا •
 ( 1389 به مدت سه ماه) یمهندس یمدرس نرم افزارها عنوانبه

 ( DSPبا شرکت مشاوره دانشگران صنعت پژوه )  یهمکار  •
 ( 1387 یک سال)به مدت  کارآموز عنوانبه

 شرکت گاز   یبا آموزش منابع انسان  یهمکار  •
 ( 1387 یک سال)به مدت  کارآموز و محقق عنوانبه

 (NPC) یمی پتروش یمل عی شرکت صنا  یبا آموزش منابع انسان  یهمکار  •
 ( 1387  سال کی )به مدت  نایس  یبوعل   یمیو محقق پتروش  کارآموز عنوانبه

 های پژوهشیفعالیت 

 (ی خشک متان )پروژه کارشناس  نگی فرمی واحد ر یساز  هیو شب  یبررس  •
 و انرژی " در مجله نفت   یدیخورش   یکن ها نیریبا عنوان " آب ش یمقاله ا چاپ •
با   نایس بوعلی  یمیپتروش 300واحد   Stripperبخش    یکی نامیو د  یکی استات یساز  هیشب •

 HYSYSافزار نرم 
 (شه یاند یمهندس  یآن )بازرس  یبا آسانسور و استانداردها   ییکتابچه آشنا هیته •
 (شه ی اند یمهندس  یبازرس )  انسورآس یبا نحوه بازرس   ییتابچه آشناک هیته •
)در   HYSYSبا نرم افزار  ییای میش فرآیندهای یساز  هیبر شب یکتاب مقدمه ا هیته •

 (ه یدست ته 
)در   CHEMCADبا نرم افزار  ییای میش فرآیندهای یساز  هیبر شب یکتاب مقدمه ا هیته •

 (ه یدست ته 
خشک متان در بستر ثابت   نگیفرمی ر فرآیند یساز  نهی و به یک ینامید یساز  مدل •

 ارشد(  ی)پروژه کارشناس یستیکاتال 
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 های آموزشی گذرانده شده دوره 

 17020 زویاستاندارد ا یز ی دوره سرمم •
 QUAY AUDIT UK LIMITED یاز سو نامهیگواه  افتیرد

  224) 17025 زویمطابق با استاندارد ا اب یمتخصص، مشاور، ارز تی آموزش ترب دوره •
 ساعت(

  یسازمان مل یکاربرد یپژوهشگاه استاندارد و دانشگاه علم یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 رانیاستاندارد ا

  یها گاهیجا یدر خصوص بازرس رانیاستاندارد ا یسازمان مل یدوره آموزش 11در  حضور •
CNG 

 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 ( CWIجوش )  یبازرس  یآموزش  دوره •

 تان یت یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 841 -1 رانیا یمطابق با استاندارد مل عیگاز ما یلندرها یس  یبازرس دوره •

 ما یآزما گستر ن یفن  یو بازرس  یت مهندسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 12775 رانیا ی مطابق با استاندارد مل دیساکا  لنیات یلندرها یس  یبازرس دوره •

 ما یآزما گستر ن یفن  یو بازرس  یت مهندسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 7829  رانیا یمطابق با استاندارد مل CNG  یسوخت رسان یها  گاهیجا  یبازرس دوره •

 Arya-SGS یت بازرسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 12054 رانیا یمطابق با استاندارد مل CNG  یسوخت رسان یها  گاهیجا  یبازرس دوره •

 Arya-SGS یت بازرسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 792   رانیا یبدون درز مطابق با استاندارد مل یگاز فوالد یلندرها یس  یبازرس دوره •
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 Arya-SGS یت بازرسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 یآالت کشاورز  ن یو ماش  زاتی تجه  یبازرس دوره •

 ران یا یپژوهشگاه سازمان استاندارد مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 10002  زویاستاندارد ا یو مستندساز   یز یمم دوره •

 شهیاند یمهندس یشرکت بازرس یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 9001  زویاستاندارد ا یو مستندساز   یز یدوره مم  •

 شهیاند یمهندس یشرکت بازرس یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 17020  زویاستاندارد ا یو مستندساز   یز یدوره مم •

 شهیاند یمهندس یشرکت بازرس یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 یآالت راه ساز  ن یو ماش  زاتی تجه  یدوره بازرس •

 شهیاند یمهندس یشرکت بازرس یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 یآالت کشاورز  ن یو ماش  زاتی تجه  یدوره بازرس •

 شهیاند یمهندس یشرکت بازرس یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 ک متحر  رو های  ادهیو پ  یبرق هایپلکان  ی دوره بازرس  •

 شهیاند یمهندس یشرکت بازرس یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 ی کی درولیه آسانسورهایانواع  یدوره بازرس •

 شهیاند یمهندس یشرکت بازرس یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 ی برق آسانسورهایانواع  ی دوره بازرس  •

 شهیاند یدسمهن  یشرکت بازرس یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 نوع خودرو  تأیید و  یبازرس دوره •

 شهیاند یمهندس یشرکت بازرس یاز سو نامهیگواه  افتیدر
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  تی فی ک تیریمد ستمیس یالزامات و مستندساز  حی، تشرمیبا مفاه  ییآموزش آشنا دوره •
 17025 زویا یشگاهیآزما
 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر

 ( 5Sکار )  طی مح یبا نظام آراستگ  ییآموزش آشنا دوره •
 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر

 انطباق  یاب ی آموزش ارز دوره •
 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر

 End Note X7 آموزش دوره •
 QAL UK LIMITED یاز سو نامهیگواه  افتیدر

 فرآیند متخصص  تی آموزش ترب دوره •
 QAL UK LIMITED یاز سو نامهیگواه  افتیدر

  - رانیا یمل ینگارش استانداردها  وهیآموزش مقررات مربوط به ساختار و ش  دوره •
ISIRI 5 

 QAL UK LIMITED یاز سو نامهیگواه  افتیدر
  942 رانی ا یدارد ملمطابق با استان ییخودرو CNGمخازن  یبازرس دوره •

 فهامه یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 9747 رانی ا یمطابق با استاندارد مل ییخودرو CNGمخازن  یبازرس دوره •

 فهامه یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 7598 رانی ا یمطابق با استاندارد مل ییخودرو CNGمخازن  یبازرس دوره •

 فهامه یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 سک یر تی ریبا مد ییآشنا دوره •

 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر
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 3834 زو یا رانیا یسر  یبا استانداردها ییآشنا دوره •
 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر

 ASME Sec 8 DIV 1 یمخازن تحت فشار بر مبنا ی با بازرس  ییآشنا دوره •
 ما یآزما گستر ن یفن  یو بازرس  یت مهندسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر

 7911  یاستاندارد مل  یآب گرم بر مبنا یها گید ی با بازرس  ییآشنا دوره •
 ما یآزما گستر ن یفن  یو بازرس  یت مهندسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر

 4231 یاستاندارد مل یبخار و آب داغ بر مبنا یها گید ی با بازرس  ییآشنا دوره •
 ما یآزما گستر ن یفن  یو بازرس  یت مهندسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر

 841  یاستاندارد مل یبر مبنا عیمخازن گاز ما ی با بازرس  ییآشنا دوره •
 ما یآزما گستر ن یفن  یو بازرس  یت مهندسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر

 نگ یحفاظت در برابر صاعقه و ارت ستم یبا س ییآشنا دوره •
 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر

 ( EFQM) یسازمان  یبا مدل تعال ییآشنا دوره •
 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر

 تعارض  تی ریبا مد ییآشنا دوره •
 رانیا استاندارد یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر

           بر اساس استاندارد یط ی مح ستیز  تیریمد ستمیبا الزامات س ییآشنا دوره •
ISO 14001 

 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 ( QCC)  تیف یک یبا حلقه ها ییآشنا دوره •

 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 ی و کارخانه ا  یالملل نیب ،یمل  یاستانداردها نیبا اصول تدو ییآشنا دوره •
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 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 زمان  تی ریبا مد ییآشنا دوره •

 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 ISO 9001: 2008بر اساس استاندارد   تی ف یک  تیریمد ستمیبا الزامات س ییآشنا دوره •

 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 ( EFQM) یسازمان  یبا مدل تعال ییآشنا دوره •

 رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو نامهیگواه  افتیدر
  انریا یبر اساس استاندارد مل یفوالد مخازن بدون درز یادوار  ی با بازرس  ییآشنا ورهد •

 792 
 فهامه یاز سو نامهیگواه  افتیدر

  رانیا یبر اساس استاندارد مل یمخازن بدون درز فوالد یادوار  ی با بازرس  ییآشنا دوره •
 792 

 ( Netico) مایآزما گستر ن یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 ASME Sec 8 DIV 1 یمخازن تحت فشار بر مبنا ی با بازرس  ییآشنا دوره •

 آستا  یفن  یو بازرس  یت مهندسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 7911  یاستاندارد مل  یآب گرم بر مبنا یها گید ی با بازرس  ییآشنا دوره •

 آستا  یفن  یو بازرس  یت مهندسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 4231 یاستاندارد مل یبخار و آب داغ بر مبنا یها گید ی با بازرس  ییآشنا دوره •

 آستا  یفن  یو بازرس  یت مهندسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 بخار و آب داغ  یها گید یادوار  ی با بازرس  ییآشنا دوره •

 آستا  یفن  یو بازرس  یت مهندسکشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 ت یریدر مد ییگرافرآیند  دوره •
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 International MOODYت کشر  یاز سو نامهیگواه  افتیدر
 ASPEN B-JAC با استفاده از نرم افزار  یحرارت یمبدل ها یساز  هیشب  دوره •

 ( NPC) ی میپتروش  یمل  عیشده در شرکت صنا گذرانده
 HYSYS با استفاده از نرم افزار ییایم یش یهافرآیند کینام ید یساز  هیشب  دوره •

2006.5 
 ( NPC) ی میپتروش  یمل  عیشده در شرکت صنا گذرانده

 HYSYS 2006.5 با استفاده از نرم افزار ییای میش یهافرآیند یساز  هیشب  دوره •
 ( NPC) ی میپتروش  یمل  عیشده در شرکت صنا گذرانده

 های خاص در زمینه استاندارد  فعالیت

سازمان   یاز سو  17020بر اساس استاندارد  یداخل  یز یالزامات و مم  یمدرس دوره ها •
 (یو بازرس  تیف یک  تیریمد یها ستمی)پژوهشگاه س رانیاستاندارد ا یمل

برگزار  ) 1393در سال  رانیاستاندارد ا یسازمان مل یاز سو 17020دوره استاندارد   مدرس •
 (کننده مرجعان خاتم

 ران یاستاندارد ا یسازمان مل گیظروف تحت فشار و د تهیکم عضو •
 رانیاستاندارد ا یسازمان مل  یو فلزشناس  کی مکان یز ی برنامه ر تهیکم عضو •
 ران یا تی صالح  تأیید یمرکز مل  یبازرس یشرکت ها تی صالح  تأیید تهیکم عضو •
 ران یاستاندارد ا یسازمان مل  ISIRI/ISO TC 127 تهیکم عضو •
 ISIRI/ISO TC 127 یفن تهی کم یق یمطالعات تطب ی کارگروه تخصص  عضو •
 رانیاستاندارد ا یسازمان مل  OIMLمتناظر  یها تهیکم عضو •
 رانیا یاستاندارد مل 200از   شیب  نیفعال در تدو حضور •
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 های آموزشی برگزارشده دوره 

 ( ...و 17024 - 17025 - 17020) 17000 زویا یسر  یاستاندارد ها سیتدر •
 تحت فشار  یلندرهایس یادوار  یساخت و بازرس  یاستانداردها سیتدر •
 TA نوع خودرو تأییدیه یاستاندارد ها سیتدر •
 ی و معدن یساختمان  ،یآالت راه ساز  نینوع ماش تأیید یاستاندارد ها سیتدر •
 ی شاورز کآالت  نینوع ماش تأیید یاستانداردها سیتدر •
 303   - 1و   2  یکی درولیو ه یششک  - یک ی ترکال  آسانسور یاستانداردها سیتدر •
 ( CNG) یعیگاز طب  یسوخت رسان  یها گاهیجا یمربوط به بازرس یاستانداردها سیتدر •
 LPG یلندرها یو س تأسیسات  یاستانداردها سیتدر •
 CNGبا سوخت   ییخودروها یاستانداردها سیتدر •
 10002  زویاستاندارد ا سیتدر •
 9001   زویاستاندارد ا سیتدر •
 HYSYS-ASPEN PLUS یمهندس ینرم افزارها سیتدر •
در   رآیندفموازنه، کنترل  االت،ی س کیمکان ک،ینامیدروس انتقال جرم، ترمود سیتدر •

 دانشگاه تهران جنوب 


