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 التیتحص

 ن آبادا دانشگاه صنعت نفت مهندسی بازرسی فنیکارشناسی  •

 فعالیت سوابق

 87 یال 85 نفت آبادان  شیپاالدر   طرح نظام •
 92تا   87 فالت قاره نفت بهرگان یمنطقه نفت یفن  یبازرس مهندس •
 97تا   92 فالت قاره نفت بهرگان  یمنطقه نفت  یفن یبازرس  مهندس ارشد •
 تاکنون  97 قاره فالت نفت بهرگان  منطقه - ات یعمل  یفن یمسئول بازرس  •
 تاکنون 1400 فالت قاره نفت منطقه بهرگان یفن یمعاون بازرس •
• Tutor Lead Academy  ی آکادم NWE تاکنون   2020 نروژ 
 ,ASME PCC2, ASME Sec VIII API 510 یفن  یبازرس  یدوره ها  یمدرس رسم •

 تاکنون  TUV NORD  93 یآکادم  653 ,570,571,573
 تاکنون   93 گسترش علم و فن جوش موسسه یفن  یبازرس  یدوره ها  یمدرس رسم •
 تاکنون 92 آزما تی فی ک نفتا API Plant Inspection یمدرس دوره ها •

 مقاالت و کتب علمی 

در   یندیفرآ زاتیتجه  بیتخر یها زمیمرجع مکان" یمجموعه سه جلد تألیفو  ترجمه •
نسخه،   1000 راژیت  1392 مهرماه اول چاپ - "یمی و پتروش یشی ، پاالگاز نفت،  عیصنا

 نسخه  1000 راژی ت 1392چاپ دوم آذر ماه  
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، انتشارات جنگل،  1397 ماه دی" چاپ اول همه یبرا یکتاب خوردگ" تألیفو  ترجمه •
 نسخه  1000

  انتشارات، "تزیاطلس ف  هیرنگ و پوشش بر پا یمرجع کاربردکتاب "  تألیفو  ترجمه •
 نسخه   1000جنگل 

چاپ اول   - ، انتشارات ترآوا"منیا ذاتا ییایم یش یندهایفراکتاب "  تألیفو  ترجمه •
1398 

 ASME Sec VIII - Div1ظروف تحت فشار بر اساس  دیکل"  یجلد  3کتاب  تألیف  •
 چاپ  " در دست 2019

 " در دست چاپ FFS  سیسرو  نیح  یکارآمد یابیارز" یجلد  4کتاب  تألیف •
 " در دست چاپ یدر ساخت و بهره بردار  یفن یبازرس  دیکل" یجلد  3کتاب  تألیف •
" در دست  رهیمخازن ذخ یساخت و بهره بردار  یمرجع بازرس" یجلد  2کتاب  تألیف •

 چاپ 
 " در دست چاپ ثابت زاتیدر تجه  TML CML نییتع  یراهنماکتاب " تألیف •
و خطوط لوله بر اساس   یلوله کش ستمی ظروف تحت فشار، س   راتی تعمکتاب " تألیف •

ASME PCC2" - چاپ  دست در 
  یالملل نیکنگره ب  نیم  19در   بیتخر مکانیزم هایجلسه  سی و رئ  یدیکل سخنران •

  سی رئ  ترین جوانو انتخاب به عنوان   یجنوب کره کشور - 2014در سال   ICC یخوردگ
 کنگره  یساله برگزار  57جلسه در ادوار 

  تی ریمد ینشت جهان  نیدر پنجم (specially address speaker) ژهیو سخنران •
سخنران برتر جهان و کسب عنوان   10به عنوان  2015خطوط لوله در سال   یکپارچگی

 امارات  ی، ابوظبنشست ینران در ادوار برگزار سخ  ترین جوان
 ، دانشگاه صنعت نفت یفن یبازرس یتخصص مجله نیاول هیری تحر هیئت یعلم ریدب •
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  نیدانشگاه صنعت نفت. فرورد ،یفن یدوره مسابقات بازرس نیو داور اول سؤاالت طراح •
1392 

ت نفت. آذر  دانشگاه صنع  ،یفن یمسابقات بازرس  یسر  نیو داور دوم سؤاالت طراح •
1392 

بر اساس استاندارد   یکربن  فوالدهای  ییای قل یتنش ی"ترک خوردگ نیو تدو ترجمه •
NACE RP 0403 " 

" منتشر شده از واحد پژوهش  سکیر یبر مبنا یبازرس یفناور فصل از کتاب " 2 ترجمه •
 نفت آبادان شی و توسعه شرکت پاال

و پوسته  وبیت  یحرارت  های مبدل یو بازرس  تست رات،یتعمدستورالعمل " نیتدو •
 شرکت نفت فالت قاره  - سروش" یسکو

شرکت نفت    - سورنا" انهیپا یکندانسورها ی ، تست و بازرسراتیتعمدستورالعمل" نیتدو •
 فالت قاره

 شرکت نفت فالت قاره  - سورنا" انهیپا یکندانسورها وبیت ضیتعودستورالعمل " نیتدو •
بار    نینخست یبرا "FFS  یده سیمناسب بودن جهت سرو یب ایارزدستورالعمل " نیتدو •

 شرکت نفت فالت قاره   - یدر سطح مل
 ASME Sec یآزمون مهارت جوشکاران بر اساس استانداردها دستورالعمل " نیتدو •

IX,API 1104,AWS D1.1" -  شرکت نفت فالت قاره 
  "API 650بر اساس استاندارد  رهی در مخازن ذخ خألالزامات تست  دستورالعمل " نیتدو •

 شرکت نفت فالت قاره -
"  یشیپاال عیصنا  زوماکسیآ واحدهایدر   بیتخر یها زمیمکان یبررس پروژه " انجام •

 ها شگاهیجهت ارائه در پاال
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• Keynote Speaker and Chairperson at Damage Mechanisms Lecturer 
at 19th International Corrosion Congress, Jeju,South Korea, 2 - 6 
November 17  وستیپ    

• Specially address speaker at 5th Global Pipeline Integrity & 
Technology Summit 2015, Abu Dhabi,Emirate 16 وست یپ   

•  "Failure Analysis and Fitness - For - Service Assessment for a 
Storage Tank with Hydrogen Blisters" Corrosion & Prevention,11 - 14 
November 2012, Melbourne ( 12 وست یپ)   

• “Fitness - for - service assessment of an API 5L GrB steel tube 
operating in the creep range after 20 years of service” Euro corrosion 
2015, Graz, Austria 

• Remaining creep life assessment of API 5L GrB steel tube using 
stress rupture tests results and Larson - Miller parameter, Euro 
corrosion 2015, Graz, Austria 

• Evaluation of corrosion behavior difference of 1st stage and 2nd 
stage separators of Nowrooz production platform and comparison 
by FFS results, Euro corrosion 2015, Graz, Austria 

• Evaluation and assessment of pitting and local thinning in an 
offshore production platform separator pressure vessel, Euro 
corrosion 2015, Graz, Austria 

•  "Evaluation of Hydrogen Blister on a Storage Tank", NACE 
2013,Orlando,Florida    ( 12 وستیپ) 
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• "Failure Analysis and Fitness - For - Service Assessment for a 
Storage Tank with Hydrogen Blisters", Euro corrosion 2014, Italy, 
Pisa ( 14 وستیپ)   

• "Evaluation and Analysis of Fuel Elements Affecting on the F.S.U 
Soorena Main and Auxiliary Boiler Damage Mechanisms", Euro 
corrosion 2014, Italy, Pisa (15 وستیپ)  

• “Fitness for Service Assessment of Local Thinning In an Offshore 
Production Platform Separator Pressure Vessel with CrackWISE”, 
National Conference on Novel research in Science & Engineering, 
2016, Ghazvin, Iran . (16 وستیپ)   

  تیف یو کنترل ک یفن  یمرجع بازرس تی سا - "وبیلوله و ت یها تفاوت" مقاله •
(www.inspector.ir) - پر    حائزو  دیبازد 44000از  شی ب  - 92 نی انتشار فرورد خی تار

 مقاله  نیدتریبازد
و کنترل    یفن یمرجع بازرس  تی سا - "یکربن  یفوالدها ییایقل یتنش یترک خوردگ" مقاله •

 1392 نیانتشار: فرورد خیتار - (www.inspector.ir) تی فیک
ها و کوره   لریبو  بی تخر  مکانیزم های ی نقش عناصر موجود در سوخت بر رو" مقاله •

 1392، مهرماه تی فی و کنترل ک  یفن  یمرجع بازرس تی ، سا"یمواد نفت یها
  - الت قارهنظام مشارکت شرکت نفت ف  هینشر نینهم  - "وبیلوله و ت یتفاوتها" مقاله •

 . 1392  رماهیت
 . 1392 یفن یمجله بازرس هیشماره نشر  نی ، اول"هیدرو استاتیکالزامات تست " مقاله •
  هیشماره نشر ن ی، اولیکربن  یفوالدها  ییای قل یتنش یترک خوردگ از یر ی جلوگ مقاله •

 . 1392 یفن یمجله بازرس
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بر اساس   یلوله کش  ستمیمحاسبات ضخامت در ظروف تحت فشار و سمقاله "  •
 1393  ،یفن یمجله بازرس  هینشر نی، دوم"مختلف یاستانداردها

ها و کوره   لریبو  بی تخر  مکانیزم های ی نقش عناصر موجود در سوخت بر رو" مقاله •
 1393 ،یفن ی مجله بازرس هینشر نی ، دوم"یمواد نفت یها

 یواقع در سکو یشی کنند آزما  کیتفک یده سیسرو یمناسب بودن برا یاب یارزمقاله "  •
 . 1395  ،یخوردگ یکنگره مل  نی، هفدهم بهرگان" یمنطقه نفت  - مینوروز قد

  ینفت  یکننده واقع بر سکو  کیتفک یده سیسرو یمناسب بودن برا یاب ی"ارز مقاله •
 . 1395 ،یخوردگ   ی، کنگره ملIntegriWISE افزار نرم با" بهرگان منطقه - مینوروز قد

 های آموزشی گذرانده شده  دوره

•  ASNT Full Level II (RT, PT, UT, MT, VT and Phased Array) 
• FSU Systems (4 وستی)پ STX, China 
• Certified Welding Inspector, Level IIآزمون صنعت   ایآر  (5 وستی, )پ 
• Manual & Encoded Phased Array TWI 
• ASNT Ultrasonic Testing Level II (6 وستی پ) TWI 
• ASNT RTi Level II TWI 
• Paint Inspector Level. 1 ICA 
• ASNT MT Level II آزمون صنعت  ایآر 
• ASNT PT Level II آزمون صنعت  ایآر 
• Heat Exchanger Inspection API 572 & API 660 (7  وستیپ) DSP 
• Fired Heater Inspection, API 573 (8 وستی پ)  DSP 
• Elevator Inspection (9 وستیپ) TUBI - TAK - TUV 
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 TUBI - TAK - TUV 2و  1سطح   یباالبر  زاتیها و تجه  لی جرثق  یبازرس  •
 ران یا یانجمن خوردگ  (16  وستیپ)  1رنگ سطح   یبازرس •
• Integrated Management System (10 وستی پ)  QS 
 آبادان شگاهیآموزش پاال  (11  وستی پ) یحرارت های  مبدل یعمل  کارگاه •
 شرکت نفت فالت قاره  (IMS) کپارچهی تی ریمد یداخل  یز یمم  •
 شرکت نفت فالت قاره  جوش یمتالورژ  •
 شرکت نفت فالت قاره  یاژ یآل یفوالدها یجوشکار  اصول •
 شرکت نفت فالت قاره  جوش وبی علل ع ریو تفس  یبررس  •
 شرکت نفت فالت قاره  در صنعت یکاربرد  یحرارت  اتیعمل •
 شرکت نفت فالت قاره   در برابر اشعه حفاظت •

 های اجرایی پروژه

  نفت گوره نچیا 24خط لوله   لومتریک 34 رات ی و تعم FFS -  یابیارز  ،یپروژه بازرس ریمد •
 بهرگان -

 منطقه بهرگان  یند یفرا زاتی تجه یکارآمد  یابی پروژه ارز یمجر  •
 گوره   - بهرگان یلومتر یک  17خط لوله   راتی پروژه تعم ریمد •
 TML CMLاستقرار  نهیدر زم  ری رکبی ام یمیپتروش  مشاور •
 TML CMLاستقرار  نهیآبادان در زم یمیپتروش  مشاور •
 TML CMLاستقرار  نهیدر زم  یفاراب  یمیپتروش  مشاور •
 جم  یم یپتروش  نیواحد الف  RBIپروژه  ریمد •
 اروند  یم یپتروش یفن  یبازرس مشاور •
 کنگان شیپاال پترو یفن  یبازرس مشاور •
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 جم  یم یپتروش یفن  یبازرس مشاور •
 شرکت فوالد هرمزگان یفن  یبازرس مشاور •
 فوالد مبارکه یمجتمع بازرس یفن  یبازرس مشاور •
  نهیدر زم یدروکربنیو نظارت بر مخازن ه یز ی در معاونت برنامه ر ری معاون وز مشاور •

 ب ی تخر مکانیزم های
در   یدست نییپا عی صنا  یز یو برنامه ر 44 اصل یها استیس یکل اجرا  ریمد مشاور •

 ب یتخر مکانیزم های نهیزم
و   2014در سال  ICC یخوردگ  یکنگره جهان نینوزدهم یدیجلسه و سخنران کل سی رئ •

 ی کره جنوب - کنگره  یساله برگزار  57جلسه در ادوار  سی رئ  ترین  جوانبه عنوان  یمعرف
نشست   نیدر پنجم  (specially address speaker) ژهیو مدعو و یدیکل سخنران •

 امارات  یابوظب -  2105خطوط لوله در سال  یکپارچگی  تی ریمد یجهان
 یفوالد یلوله ها یاستاندارد مل نیتدو تهیکم عضو •
نفت،   عیدر صنا  یندیفرآ زاتیتجه  بیتخر  مکانیزم هایکتاب مرجع  تألیفو  ترجمه •

 دوم  چاپ - یمی و پتروش  یش یگاز، پاال
  شیرای و یابر مبن  ASME Sec VIII - Div1استاندارد  یکاربرد یکتاب " راهنما تألیف •

 بداند.  دیاستاندارد با نیبازرس از ا  کی: هر آنچه " 2019
 همه " یبرا یکتاب " خوردگ تألیفو  ترجمه •
 " تزیاطلس ف  هیرنگ و پوشش بر پا یکتاب " مرجع کاربرد تألیفو  ترجمه •
 ره یجامع مخازن ذخ   یبازرس یجلد  2کتاب  تألیف •
 "  یفن یبازرس  دیکتاب " کل یف ی تصن نیتدو •
  یشینفت، گاز، پاال ع یدر صنا یندیفرآ زاتی تجه  بیتخر مکانیزم های یمدرس مل نیاول •

 ی م یو پتروش
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 inspector هینشر هی تحر هیئت یعلم ریدب •
 آبادان شگاهیپاال •
 : شامل آبادان در زمان حضور شگاهیپاال یها اورهال یدر تمام شرکت •
 به عنوان بازرس کوره ها و خطوط لوله  60  ریواحد تقط  اورهال •
 عنوان بازرس برج و ظروف تحت فشار  به 70  ریواحد تقط  اورهال •
 یو پوسته و فن ها وبیت  یحرارت  های مبدلبه عنوان بازرس  75  ریواحد تقط  اورهال •

 ییهوا
 نگ یپ یبه عنوان بازرس پا  (86 سال) واحد کت کراکر  اورهال •
 یحرارت  های مبدلبه عنوان بازرس   (87ال س) واحد کت کراکر  اورهال •
 به عنوان بازرس کوره 80  ریواحد تقط  اورهال •
 به عنوان بازرس ظروف تحت فشار  CR - 1واحد  اورهال •
 2و    1 روگاهین  یلرهایمربوط به بو یها اورهال •
 نگ یمربوط به واحد کراک آذر آب لریپنج بو یلرهایبو اورهال •
 شگاهیتلمبه خانه پاال 302و   301 یلرهایبو اورهال •
  نان،ی اطم یرهایو تست ش  میآبادان و نظارت بر تنظ  شگاهیپاال یکارگاه مرکز  بازرس •

 ی حرارت های مبدلتحت فشار، ساخت باندل  یلندرهایس
" و ناظر   100  ریواحد تقط  سکیر یبر مبنا   یبازرس  یفناور  ی " اجرا ییاجرا میت  جز •

 ی صنعت
 بندرعباس  شگاهیپاال •
به عنوان بازرس شخص ثالث   بندرعباس  شگاهیپاال یواحدهادوره اورهال  3در  شرکت •

 شامل:  (آژدهاک   یفن یشرکت بازرس ) 
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و پوسته پر فشار   وبیت  یحرارت های مبدلبه عنوان بازرس    02و   01  یواحدها اورهال •
(3000  psig ) 

 ی سنج  ضخامت م یت  زری به عنوان سوپروا  واحد آمونیاک اورهال •
 ( فن نیو پوسته، ف وبی )ت یحرارت  های مبدلبه عنوان بازرس  07واحد   اورهال •
 اصفهان  شگاهیپاال •
نافذ   عاتیما به عنوان بازرس آزمون   (88سال )   زوماکسیدر اورهال واحد آ شرکت •

 زوماکسی واحد آ  یراکتورها
 02 ری واحد تقط  سکیر یبر مبنا  یو بازرس IDMSپروژه  ییاجرا میجزء ت  •
 نفت فالت قاره   شرکت •
نفت خام   نچی ا 24خط لوله   لومتریک  34از  FFSو   یاب یارز ، یپروژه " بازرس یمجر  •

 گوره  - بهرگان
 منطقه بهرگان "  یثابت خشک زاتی تجه یتینتگریپروژه " ا یمجر  •
نفت   یساز  رهیذخ  یمنطقه نفت بهرگان برا رهی مخازن ذخ ر یی تغ تی ری" مد یمجر  •

 "یسنتز 
 من یمخازن ذاتًا ا  یمنطقه بهرگان به منظور اجرا رهیمخازن ذخ  یمنیا تیوضع  یاب یارز •
 زات یتجه یبرا یاستاندارد یدستورالعمل ها  نیتدو •
ظرف تحت فشار   17،  نیتر  4سروش شامل  یسکو یاساس  راتی تمام وقت تعم بازرس •

به   - و پوسته وبیت  یحرارت های مبدلخطوط لوله و  ،(زدا نمک ،زدا  آب کننده، کی)تفک 
و    موردتقدیر  یکامل به صورت رسم   های گزارشوقفه و ارائه   یب های تالش لیدل

 3  وستی. پدمحترم منطقه بهرگان واقع ش  سیتوسط رئ  یقدردان
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گاز منطقه خطوط لوله نفت و  FFS یده س یسرو یمناسب بودن برا یاب ی " ارز یمجر  •
 APIمطابق استاندارد  "لومتریک  2 یب یبهرگان حد فاصل فرودگاه تا منطقه به طول تقر

579 
بهرگان بر   میقد 2مخزن شماره  FFS یده س یسرو یمناسب بودن برا یاب ی ارز " یمجر  •

 API 653:2009و  API 579:2007  یاساس استانداردها
 سورنا  انهیپا  یو کمک یاصل  یلرهایبو  یخراب  راتیو تعم  یاساس  راتی تعم بازرس •
  زاتی تجه  سیسرو نیو ح  یدوره ا یو بازرس راتی نصب و تعم  ال،یمتر تی فی ک نترلک •

 شامل:  ییایدر یوهاکو س   یکنفت و گاز خش 
و دو مخزن   ونی لیم  کی رهیو نظارت بر مراحل ساخت و نصب دو مخزن ذخ  یبازرس •

 در منطقه بهرگان نفت آزادگان  یه اک پانصد هزار بش  رهی ذخ
 منطقه بهرگان  یآب آتش نشان  نگی و نظارت بر مراحل ساخت و نصب ر یبازرس •
 ( CFU) یصنعت  های آب هیتصف ستمیو نظارت بر مراحل ساخت و نصب س  یبازرس •
  یمهندس یپروژه ها یفلز  یو نظارت بر مراحل ساخت و نصب سازه ها یبازرس •

 ت نفت فالت قارهکساختمان شر 
  عیمرتبط با صنا یمل نیو همچن  یالملل نی ب یدها و استانداردهاکو تسلط بر  یی آشنا •

 , …( API, ASME, IPSنفت و گاز )
 سورنا  انهیکندانسور پا یاساس  راتی تعم میبازرس مق   •
 یی ایو در یسقف ل،یموبا جرثقیل هایو   یباربردار  زاتی تجه هیل کاز  یبازرس  •
 مخازن تحت فشار  نانیاطم  یرهای و نظارت بر تست ش یبازرس •
سروش، نوروز و   یوهاککارخانجات س  یاساس راتیو نظارت بر روند تعم یبازرس •

 بهرگان  یکبهرگانسر و خش 
 م یبهرگانسر و نوروز قد ییایدر یوهاکسازه س یاساس راتیو نظارت بر روند تعم یبازرس •
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 ( WPS) یار ک جوش های روش  یو بررس هیته •
 اران ک جوش تی صالح  تأییددستورالعمل و نظارت بر آزمون  هیته •
و   یک خش  ینفت  تأسیساتو  زاتیتجه  ه یلک  یراتی تعم های دستورالعمل یو بررس هیته •

  یوهاکچر س ک استرا  لر،یبو ،یشکلوله  ستمی )مخازن تحت فشار، خطوط لوله و س ایدر
 نفت و ...(  رهی مخازن ذخ ،ییایدر

نفت، مخازن   رهیمخازن ذخ هیدرو استاتیکنظارت بر انجام تست دستورالعمل و  هیته •
 و خطوط لوله یشکلوله  های سیستمتحت فشار، 

و   UT, MT, PT  غیر مخرب های تست  هیلکو انجام   کمدار  یدستورالعمل، بررس  هیته •
 ی وگرافیراد  های فیلم ری تفس

 های آموزشی برگزارشده   دوره

نفت، گاز    عیدر صنا یندیفرآ زاتیتجه   بی تخر  یها زمیدوره مکان  یمدرس مل نیولا •
 ی میو پتروش  یشیپاال

 - API Plant Inspection(API 510 - 570 یهفته ا 2مدرس دوره جامع  نیاول •
 APIبر اساس سرفصل موسسه  (653

  زاتی تجه یفن ی بازرس  یها دوره در آلمان - رانینورد ا  - توف  یآکادم  یرسم مدرس •
 ,API 510, 570 یکارخانجات در زمان بهره بردار  یو دوره بازرس  یبهره بردار  نیح

653, 573, ASME PCC2, FFS & RBI 
در شرکت   FFS+ RBI( و 510,570 ,653)  API Plant Inspection یدوره ها مدرس •

 آزمون صنعت  ایآر
 APIبر اساس  یبهره بردار  نیظروف تحت فشار ح  یبازرس  یدوره ها  یتمام سیتدر •

 دوره  45از   شیب  - آلمان رانیا - توف نورد ی، آکادم1393، 2014 ,510
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 APIبر اساس  یبهره بردار  نی ح یلوله کش ستمیس یبازرس  یدوره ها  یتمام سیتدر •
 دوره  35از  شی آلمان ب رانیا - توف نورد ی، آکادم1393، 2014 ,570

،  API 571, 2011بر اساس   یندی فرآ زاتی تجه بی تخر  زمی مکان یدوره ها 30  سیتدر •
 آلمان  رانیا - توف نورد یآکادم - 1393

 APIبر اساس  یبهره بردار  نیظروف تحت فشار ح  یبازرس  یدوره آموزش  سیتدر •
 آبادان نفت دانشکده -  نفت صنعت دانشگاه - 1394  نی، فرورد2014 ,510

  - ،1394 نیفرورد ،یباربردار  زاتیها و تجه  لی جرثق یبازرس  یدوره آموزش  سیتدر •
 آبادان نفت دانشکده -  نفت صنعت دانشگاه

منطقه  - آن " در شرکت نفت فالت قاره بی جوش و معا ی" بررس   یدوره آموزش  سیتدر •
 خارگ   یاتیعمل

 Boiler Damage Mechanism According to API 571 & APIدوره "  سیتدر •
 STX شرکت - انیدال -   نی" در کشور چ 573

  عیثابت در صنا زاتی وارده به تجه یها بی آس یها زمی" مکان  یدوره آموزش  5  سیتدر •
" در دانشگاه API RP 571ر اساس استاندارد ب  یم یو پتروش  یشگاهیپاال ،گاز  نفت،

 1393  و 1392 و  1391 - دانشکده نفت آبادان - صنعت نفت
  عیثابت در صنا زات ی وارده به تجه یها  بی آس یها زمی " مکان  یدوره آموزش  سیتدر •

" در دانشگاه API RP 571بر اساس استاندارد  یم یو پتروش  یشگاهیپاال ،گاز  نفت،
 ف یشر  منیشرکت پتروا - هراندانشکده نفت ت - صنعت نفت

نفت، گاز،   عی در صنا یکاربرد یبا استانداردها یی" آشنا یدوره آموزش  8  سیتدر •
 های سالدانشکده نفت آبادان در  -  " در دانشگاه صنعت نفتیمی و پتروش  یشگاهیپاال

 1398 یال 1391
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  یمجتمع آموزش - رانی نفت ا یمل  شرکت -  " یران  گیو پ ی" اصول خوردگ یآموزش  دوره •
 محمود آباد 

نفت، گاز،   عی ثابت در صنا زاتیوارده به تجه  یها بیآس زمی " مکان یآموزش  دوره •
  - رانینفت ا یمل شرکت - " API 571,2011بر اساس استاندارد   یمیو پتروش  یشیپاال

 محمود آباد  یمجتمع آموزش
  نفت،  عیثابت در صنا زاتی وارده به تجه  یها بیآس  زمی " مکان  یدوره آموزش  سیتدر •

" در شرکت نفت فالت  API RP 571بر اساس استاندارد  یم یو پتروش یشگاه یپاال ،گاز
 1392قاره، منطقه بهرگان، 

، خانه  " یفن یبازرس  یتخصص یها " استانداردها و هندبوک  یدوره آموزش  سیتدر •
 92  زییصنعت و معدن اصفهان، پا

 92 زییعت و معدن اصفهان " پا، خانه صن" WPS/PQR"   یدوره آموزش  سیتدر •
،  ، خانه صنعت و معدن اصفهان" 2و  1جوش سطح   ی" بازرس   یدوره آموزش  سیتدر •

 92  زییپا
" خانه  بیتخر مکانیزم های کردیبا رو یندی فرآ زاتیتجه  ی" بازرس   یدوره آموزش  سیتدر •

 92  زیی، پاصنعت و معدن اصفهان
  مکانیزم های کردی با رو عیدر صنا یدگبا اصول خور   یی" آشنا  یدوره آموزش  سیتدر •

 92 ز یی، پا " خانه صنعت و معدن اصفهان بیتخر
مخرب " خانه صنعت و معدن   ریغ یها آزمون ی:" کارگاه عمل ی دوره آموزش  سیتدر •

 92، بهمن اصفهان
، " خانه صنعت و معدن اصفهان Piping 1 & 2 ی: اصول طراح ی دوره آموزش  سیتدر •

 92بهمن  



 

 

www.namatek.com 
 

15 

  API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •
 جنوب خیز نفتمناطق  یشرکت مل   نوآوران البرز

  آزما تیف ینفتا ک  ASME Sec VIII - Div1 2015ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 آزما  تیف ینفتا ک 

• API Plant Inspection - level2 صنعت  نفتا - تهران نفتا صنعت 
  نفتا صنعت یم یو پتروش  یشی، پاالگاز نفت، ع یدر صنا کیمکان  ی مهندس یاستانداردها •

 ستاد پخش  - شهیاند یمجتمع آموزش
و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •

ASME PCC2  نفتا  یآکادم - تهران نفتا صنعت 
  - تهران نفتا صنعت ASME Sec VIII - Div1 2015ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •

 صنعت   نفتا
  - تهران نفتا صنعت ASME Sec VIII - Div1 2017ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •

 نفتا  یآکادم
نفتا   API 570,2016بر اساس کد  یبهره بردار   در زمان یلوله کش ستمیس یبازرس •

 نفتا صنعت  صنعت
نفتا   API 570,2017بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •

 هیعسلو  -  فاتح صنعت صنعت
نفتا   API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 صنعت   فاتح - هیعسلو صنعت
 پخش  یآموزش  مجتمع - بابلسر نفتا صنعت یدر دوره بهره بردار  رهی خازن ذخم یبازرس •
نفتا   API 653, EEMUA 159بر اساس  یدر دوره بهره بردار  رهی مخازن ذخ یبازرس •

 پخش   یمل شرکت -  بابلسر یآموزش   عمجتم صنعت
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نفتا   API 653, 2014بر اساس استاندارد  یدر دوره بهره بردار  رهی مخازن ذخ یبازرس •
 ی نفت یپخش فراورده ها یستاد شرکت مل  نعتص

نفتا   API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •
 نفتا  ی آکادم  - تهران صنعت

موسسه گسترش علم   ASME PCC2ظروف تحت فشار بر اساس کد  راتیتعم  یبازرس •
 جوش  و فنموسسه گسترش علم  جوش و فن

موسسه گسترش   ASME Sec VIII - Div1 2015ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 ی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوب  جوش و فنعلم 

موسسه گسترش   ASME Sec VIII - Div1 2015ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 اهواز  - تاشا یساز  نی ماش  وشج و فنعلم 

موسسه  یم یو پتروش  یشی، پاالگاز نفت، ع یدر صنا کیمکان  ی مهندس یاستانداردها •
 انی منطقه پارس - یشرکت نفت و گاز زاگرس جنوب گسترش علم و فن جوش

موسسه  یم یو پتروش  یشی، پاالگاز نفت، ع یدر صنا کیمکان  ی مهندس یاستانداردها •
 المرد  انی منطقه پارس - یو گاز زاگرس جنوبشرکت نفت  گسترش علم و فن جوش

  موسسه گسترش علم و فن جوش API RP 573و کوره ها بر اساس  لری بو یبازرس •
 جنوب  زی مناطق نفت خ - NISOC - اهواز

و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •
ASME PCC2 موسسه گسترش علم و فن   - اهواز موسسه گسترش علم و فن جوش

 جوش 
و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •

ASME PCC2 ی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوب موسسه گسترش علم و فن جوش -  
 المرد انیمنطقه پارس
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و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •
ASME PCC2 2018 موسسه گسترش علم   - اهواز موسسه گسترش علم و فن جوش

 ش و فن جو 
موسسه گسترش   ASME Sec VIII - Div1 2017ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •

 تاشا  یساز  نیماش -  اهواز علم و فن جوش
موسسه گسترش   ASME Sec VIII - Div1 2017ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •

 تاشا  طراح  و  مشاور شرکت -  تهران علم و فن جوش
موسسه گسترش   ASME Sec VIII - Div1 2017ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •

 موسسه گسترش علم و فن جوش  علم و فن جوش
موسسه   API 570 - API 574بر اساس  یدر دوره بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •

 موسسه گسترش علم و فن جوش  - اهواز گسترش علم و فن جوش
موسسه  API 570 - 574بر اساس  یدر دوره بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •

 موسسه گسترش علم و فن جوش  فن جوش گسترش علم و
موسسه  API 570 - 574بر اساس  یدر دوره بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •

 منطقه گچساران   - زیمناطق نفت خ  گسترش علم و فن جوش
  API 510, API 572بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 ان یران یا یفن یبازرس -  اهواز موسسه گسترش علم و فن جوش
  API 510, API 572بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 ی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوب  موسسه گسترش علم و فن جوش
موسسه   API 653, EEMUA 159بر اساس  یدر دوره بهره بردار  رهی مخازن ذخ یبازرس •

 پخش یمل  شرکت - بابلسر یآموزش   عمجتم گسترش علم و فن جوش
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موسسه   2017  شیرایدر و ASME Sec VIII Div1استاندارد  یچالش ها ناریسم •
 موسسه گسترش علم و فن جوش  - اهواز گسترش علم و فن جوش

 جنوب  خیز نفتطق منا موسسه علم و گسترش جوش RBI سکی ر یبر مبنا یبازرس •
موسسه  API 570,2016بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •

 جنوب  خیز  نفتمناطق   علم و گسترش جوش
موسسه  API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 جنوب  خیز  نفتمناطق   علم و گسترش جوش
  API 653, 2014بر اساس استاندارد  یهره بردار در دوره ب  رهی مخازن ذخ یبازرس •

 جنوب  خیز  نفتمناطق  موسسه علم و گسترش جوش
  API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

 موسسه علم و گسترش جوش  موسسه علم و گسترش جوش
 شگاهیپاال موسسه علم و فن جوش 1گروه  - 1سطح  API Plant Inspection دوره •

 بندرعباس 
 شگاهیپاال موسسه علم و فن جوش 2گروه  - 1سطح  API Plant Inspection دوره •

 بندرعباس 
 ز ی تبر شگاهیپاال موسسه علم و فن جوش 2سطح  API Plant Inspection دوره •
 شرکت نفت فالت قاره   منطقه خارگ آن  وبیجوش و ع یبررس  •
  API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

 شرکت نفت فالت قاره  منطقه بهرگان
 رانی نفت ا یشرکت مل  محمودآباد یمجتمع آموزش یران  گیو پ  یخوردگ اصول •
 شرکت نفت فالت قاره  محمودآباد یمجتمع آموزش P & ID  یاصول طراح یآموزش  دوره •
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  API RP 571,2011اندارد است ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •
 ف یشر منیپتروا محمودآباد یمجتمع آموزش

گسترش   API 570,2016بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 لرستان  یمیپتروش  علم و فن جوش

 ز ی تبر شگاهیپاال  گسترش علم و فن جوش API Plant Inspection دوره •
  پترو پاالیش  در محل یم یو پتروش یشی، پاالگاز نفت، عیدر صنا  یکاربرد یاستانداردها •

 کنگان
  در محل یم یو پتروش  یشی، پاالگاز نفت، ع یدر صنا کیمکان  ی مهندس یاستانداردها •

 انی پارس منطقه  - ی زاگرس جنوب
 دانشکده نفت آبادان  در محل نفت و گاز یبا استانداردها  یی آشنا •
  در محل ASME PCC2ظروف تحت فشار بر اساس استاندارد  راتیتعم  یبازرس •

 اصفهان  شگاهیپاال
و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •

ASME PCC2 ر ی رکبیام یم یپتروش در محل 
و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یسظروف تحت فشار،  راتیتعم  یبازرس •

ASME PCC2 تهران شگاهیپاال در محل 
و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •

ASME PCC2 جم  یم یپتروش در محل 
و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •

ASME PCC2 ی مجتمع پارس جنوب 3و   2فاز  در محل 
و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •

ASME PCC2 بندرعباس  شگاهیپاال در محل 
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استاندارد  و خط لوله بر اساس  یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •
ASME PCC2 2018 گروه اول -  نفت شازند اراک شیپاال در محل 

و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •
ASME PCC2 2018 گروه دوم  -  نفت شازند اراک شیپاال در محل 

و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •
ASME PCC2 2018 شرکت نفت سپاهان  در محل 

  هیسرما - اصفهان در محل  ASME B31.3بر اساس  یلوله کش ستمیساخت س  یبازرس •
 LAB یی ایم یش  عیصنا یگذار 

  - رازیش  در محل ASME Sec VIII - Div1 2017ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 صنعت   فاتح

دانشگاه   در محل ASME Sec VIII - Div1 2017ساخت ظروف تحت فشار  یرسباز  •
 صنعت نفت 

 شگاهیپاال در محل ASME Sec VIII - Div1 2017ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 بندرعباس 

فاتح   در محل ASME Sec VIII - Div1 2017ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 راز یش  - صنعت

پترو   در محل ASME Sec VIII - Div1 2017ت فشار ساخت ظروف تح یبازرس •
 کنگان  پاالیش

  یمیپتروش  در محل ASME Sec VIII - Div1 2017ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 ر ی رکبیام

مناطق   در محل ASME Sec VIII - Div1 2017ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 گچساران  - زی نفت خ



 

 

www.namatek.com 
 

21 

 تهران  - کایآمر میمهندسان مق در محل API 1104بر اساس  یلوله کش ستمیس یبازرس •
  در محل API 570 - API 574بر اساس  یدر دوره بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •

 مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 
  در محل API 570 - 574بر اساس  یدر دوره بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •

SPGC 
  در محل API 570 - 574بر اساس  یدر دوره بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •

 LAB  ییایم یش  عیصنا یگذار  هیسرما - اصفهان
در   API 510, API 572بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 2Rشرکت  محل
در   API 510, API 572بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 تهران  - کا یآمر میمهندسان مق محل
در   API 510, API 572بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 خراسان  یمی پتروش محل
 EEMUAو  API 653 2018بر اساس  یدر دوره بهره بردار  رهی مخازن ذخ یبازرس •

 ماهشهر  یاقتصاد ژهیمنطقه و در محل 2017 159
مجتمع پارس   3و  2فاز  در محل راتیو تعم یدر دوره بهره بردار  رهی مخازن ذخ یبازرس •

 ی جنوب 
 جم   یمیپتروش   در محل مر یعلل شکست شفت اسکرو در واحد پل  یابیو ارز یبررس  •
در   رهیو مخازن ذخ یلوله کش ستمیدر ظروف تحت فشار، س TML CML یساز  نهیبه •

 ر یرکب یام یمی پتروش محل
 بندرعباس  شگاهیپاال در محل 1گروه  - 2سطح  API Plant Inspection دوره •
 بندرعباس  شگاهیپاال در محل 2گروه  - 2سطح  API Plant Inspection دوره •
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  مری پل در محل ثابت در اورهال زاتی تجه یمتخصص بازرس  تی و ترب  یفن مشاوره •
 اساسول یآر

در   API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •
 جم  یمی پتروش محل

  - API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •
 شرکت گاز استان اصفهان  در محل TML CML یساز  نهیبه جهت

  - API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •
 مجتمع فوالد مبارکه اصفهان در محل TML CML یساز  نهیبه جهت

  - API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •
 LAB ییایم یش عیصنا یگذار  هیسرما - اصفهان در محل TML CML یساز  نهیبه جهت

  در محل API 570,2016بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 ینفت و گاز زاگرس جنوب 

  در محل API 570,2016بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 گاز جم شگاهیپاال

  حلدر م API 570,2016بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 گاز سرخون و قشم شیپاال

  - در محل API 570,2017بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 مارون  یمیپتروش 

 دانشکده نفت آبادان - در محل  در صنعت یکاربرد یبا استانداردها  یی آشنا •
 2فاز  - محل در ASME PCC2,2015ظروف تحت فشار بر اساس کد  راتیتعم  یبازرس •

 ی مجتمع پارس جنوب 3و 
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  - در محل ASME PCC2,2015ظروف تحت فشار بر اساس کد  راتیتعم  یبازرس •
 ساسول ایآر مریشرکت پل

  - در محل ASME PCC2,2015ظروف تحت فشار بر اساس کد  راتیتعم  یبازرس •
 گاز فجر جم  شیپاال

دانشکده   - در محل ASME Sec VIII - Div1 2015ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 نفت آبادان 

  2فاز  - در محل API 570بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 ی مجتمع پارس جنوب 3و 

  - در محل API 570,2016بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 ی مجتمع پارس جنوب 3و   2فاز 

  - در محل API 570,2016بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 تهران  شگاهیپاال

  در محل API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 ی مجتمع پارس جنوب 3و   2فاز  -

  در محل API 510, 2014بر اساس کد  یر دوره بهره بردار ظروف تحت فشار د یبازرس •
 جم  یبهشت دیشه یم یپتروش -

  در محل API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 شرکت گاز اصفهان -

  در محل API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 سرخون و قشم شگاهیالپا -

  در محل API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 SGS  ایآر -
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  در محل API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
- Arya SGS -  هی عسلو 

  در محل API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 مارون  یم یپتروش -

در   API 653, 2014بر اساس استاندارد  یدر دوره بهره بردار  رهی مخازن ذخ یبازرس •
 جم  یبهشت دی شه   یمیپتروش  - محل

 اداندانشکده نفت آب - در محل  زاتی تجه یک یمکان  یکپارچگی ناریسم •
در   API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

 ی مجتمع پارس جنوب 3و   2فاز  - محل
در   API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

 تهران  شگاهیپاال - محل
در   API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

 ی نفت و گاز زاگرس جنوب - محل
در   API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

 توگا  -  مپنا ن یو ساخت تورب یمهندس - محل
در   API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

 گاز  یستاد شرکت مل  - محل
در   API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

 جم  یبهشت دی شه   یمیپتروش  - محل
  API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

 ف یشر منیپتروا دانشکده نفت تهران
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  نفت و گاز عیدر صنا یکاربرد یبا استانداردها  یی آشنا •
ASME,API,ASTM,ANSI,NACE,ISO دانشگاه صنعت نفت  دانشکده نفت آبادان 

 دانشگاه صنعت نفت  دانشکده نفت آبادان یباالبر  تجهیزاتها و  لی جرثق یبازرس •
دانشکده   API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 دانشگاه صنعت نفت  نفت آبادان
  API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

 دانشگاه صنعت نفت  دانشکده نفت آبادان
• WPS/PQR  خانه صنعت و معدن اصفهان  خانه صنعت و معدن اصفهان 
 خانه صنعت و معدن اصفهان خانه صنعت و معدن اصفهان  Piping 1 & 2 اصول •
 خانه صنعت و معدن اصفهان خانه صنعت و معدن اصفهان ی خوردگ  یو مبان صولا •
خانه صنعت و   خانه صنعت و معدن اصفهان غیر مخرب های  تست یبا مبان  یی آشنا •

 معدن اصفهان
 خانه صنعت و معدن اصفهان خانه صنعت و معدن اصفهان یندیفرآ زاتیتجه  یبازرس •
 خانه صنعت و معدن اصفهان نخانه صنعت و معدن اصفها 1جوش سطح  یبازرس •
 خانه صنعت و معدن اصفهان خانه صنعت و معدن اصفهان 2جوش سطح  یبازرس •
  خانه صنعت و معدن اصفهان یفن یبازرس یتخصص  یها و استانداردها هندبوک دوره •

 خانه صنعت و معدن اصفهان 
خانه  خانه صنعت و معدن اصفهان (RT,MT,UT,PT) غیر مخرب های تست کارگاه •

 و معدن اصفهان صنعت
 تهران توف نورد  ASME PCC2ظروف تحت فشار بر اساس استاندارد  راتیتعم  یبازرس •

 توف نورد  یآکادم  -
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  توف نورد  ASME PCC2ظروف تحت فشار بر اساس استاندارد  راتیتعم  یبازرس •
 LAB ییا ی میش  عیصنا - اصفهان

تهران  توف نورد  ASME PCC2ظروف تحت فشار بر اساس استاندارد  راتیتعم  یبازرس •
 توف نورد  یآکادم

و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •
ASME PCC2  اروند  یم یپتروش توف نورد 

  توف نورد API 570 - 574بر اساس  یدر دوره بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 کرمانشاه مری پل -  یمیوش پتر

  توف نورد API 570,2017بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 کردستان   یمیپتروش 

توف   API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 خرم آباد - لرستان  یمی پتروش نورد

توف   API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 یی ایمیش   عیگسترش صنا نورد

توف   API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 توف نورد  یآکادم نورد

توف   API 510, API 572بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 کردستان یمی پتروش نورد

توف   API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •
 اروند  یمی پتروش نورد

  فنون پارس شگامانیپ یک یمکان  یکپارچگی ثابت و  زاتیتجه  شرفتهیپ یبازرس کارگاه •
 امیرکبیر دانشگاه 
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  یآکادم API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 نورد  - توف یآکادم  نورد  - توف

  نورد -  توف یآکادم ASME Sec VIII - Div1 2015ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 نورد  -  توف یآکادم

  نورد -  توف یآکادم ASME Sec VIII - Div1 2015ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 اسان فوالد خر

  - توف یآکادم API 570بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 نورد - توف یآکادم نورد

  - توف یآکادم API 570بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 نفت  یمهندس ی شرکت مل نورد

  یآکادم API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 نورد  - توف یآکادم  نورد  - توف

  API 653, 2014بر اساس استاندارد  یدر دوره بهره بردار  رهی مخازن ذخ یبازرس •
 اروند ماهشهر  یم یپتروش نورد -  توف یآکادم

  API 653, 2014اندارد بر اساس است یدر دوره بهره بردار  رهی مخازن ذخ یبازرس •
 زاگرس  و گازنفت  نورد -  توف یآکادم

 نورد -  توف یآکادم  و ادوات تحت تنش باربرداری تجهیزات ی منیا یو بررس یبازرس •
 فوالد خراسان 

  API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •
 نورد  -  توف یآکادم  نورد -  توف یآکادم

 ه یعسلو آزمونه فوالد یک یمکان  یکپارچگی استقرار  یاچالش ه ناریسم •
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آزمون   API 570,2016بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 آزمون پرتو غرب پرتو غرب

  ایآر  آزمون صنعت ای آر ASME Sec VIII - Div1ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 آزمون صنعت 

آزمون   ای آر API 570بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 گاز  اتیمنطقه ده عمل -  بوشهر صنعت

آزمون   ای آر API 570بر اساس کد  یدر زمان بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 الوان  شگاهیپاال صنعت

  ای آر API 510, 2014بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 گاز   اتی منطقه ده عمل  - بوشهر نعتآزمون ص

در   CMLو  TML یساز  نهیو به یلوله کش یمدارها ،قیتزر  یمدارها نیی تع کارگاه •
 یو بازرس  ی جوش  یمهندس شیهما - اهواز یلوله کش ستمیس یبازرس

 ASME PCC2 یخطوط لوله بر مبنا  راتیو تعم   سیسرو نی ح یجوشکار   الزامات •
2018 TUV NORD   نارو کنگان منطقه  - یزاگرس جنوب  و گازنفت 

 ASME PCC2 یخطوط لوله بر مبنا  راتیو تعم   سیسرو نی ح یجوشکار   الزامات •
2018 TUV NORD   ان یمنطقه پارس - یزاگرس جنوب  و گازنفت 

 ی زاگرس جنوب و گازنفت  TUV NORD و هات تپ   سیسرو نی ح یجوشکار   الزامات •
و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س ترا یتعم  یبازرس •

ASME PCC2 2018 TUV NORD یآکادم  - تهران TUV NORD 
  - تهران ASME B31.3 TUV NORDبر اساس  یلوله کش ستمیساخت س  یبازرس •

 توف نورد  یآکادم
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 تهران  ASME B31.3 2018 TUV NORDبر اساس  یلوله کش ستمیساخت س  یبازرس •
 توف نورد  یآکادم  -

  ASME Sec VIII - Div1 2017 TUV NORDساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 توف نورد ی آکادم  - تهران

  ASME Sec VIII - Div1 2019 TUV NORDساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 توف نورد ی آکادم  - تهران

 API 570 - 574 TUVبر اساس  یدر دوره بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
NORD توف نورد  یآکادم   - تهران 

 اساسولیآر  مریپل TUV NORD 2و   1سطح   - API Plant Inspection دوره •
 API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

TUV NORD  توف نورد  یآکادم  - تهران 
 API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

TUV NORD  کرمانشاه مری پل - یم یپتروش 
 - API RP 571,2011استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

TUV NORD  کردستان  یم یتروشپ 
  - اصفهان در محل ASME Sec VIII - Div1 2017ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •

 LAB ییای میش  عیصنا یگذار  هیسرما
  ASME B31.3 2018 TUV NORDبر اساس  یلوله کش ستمیساخت س  یبازرس •

 اروند  یمیپتروش 
و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •

ASME PCC2 2018 3و   2فاز  - یمجتمع گاز پارس جنوب  در محل 
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مجتمع گاز   در محل ASME Sec VIII - Div1 2019ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 3و   2فاز   -  یپارس جنوب

هرم   API 570 - API 574بر اساس  یدر دوره بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 ماهشهر   ژهیمنطقه و وشاعلم ک

کنفرانس   موسسه علم و فن جوش اهواز و هات تپ  سیسرو  نیح  یجوشکار  کارگاه •
 یر مخربغ های آزمونجوش و  یمل

  یکنفرانس مل  موسسه علم و فن جوش اهواز  هیدرو استاتیکالزامات تست  کارگاه •
 غیر مخرب  های آزمونجوش و 

ط لوله بر اساس استاندارد  و خ  یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •
ASME PCC2 2018 اصفهان  یمجتمع سوخت راکتور هسته ا در محل 

  ASME Sec VIII - Div1 2019 TUV NORDساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
 اروند  یمیپتروش 

موسسه علم و فن  ASME Sec VIIIاستاندارد  2019  شیرایو  راتیی تغ یبررس  کارگاه •
 موسسه علم و فن جوش اهواز جوش اهواز

 بجنورد   - خراسان  یم یپتروش  در محل API RP 573و کوره ها بر اساس  لری بو یبازرس •
  ASME Sec VIII - Div1 2019 TUV NORDساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •

 بندر امام   یمیپتروش 
موسسه   موسسه علم و فن جوش اهواز ASME B31.3استاندارد  ینکات کاربرد کارگاه •

 علم و فن جوش اهواز 
موسسه علم  موسسه علم و فن جوش اهواز و هات تپ  سیسرو  نیح  یجوشکار  کارگاه •

 و فن جوش اهواز 
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شرکت   - اهوازموسسه علم و فن جوش  API RP 573و کوره ها بر اساس  لری بو یبازرس •
 وب جن  زی مناطق نفت خ یمل

 EEMUAو  API 653 2018بر اساس  یدر دوره بهره بردار  رهی مخازن ذخ یبازرس •
 موسسه علم و فن جوش اهواز  موسسه علم و فن جوش اهواز 2017 159

 ماهشهر  ژهیسازمان منطقه و  در محل نفت و گاز یبا استانداردها  یی آشنا •
موسسه علم  مختلف یااستاندارده یالزامات تست فشار بر اساس تقاطع ضربدر  کارگاه •

 موسسه علم و فن جوش اهواز و فن جوش اهواز
مرکز   در محل ASME Sec VIII - Div1 2019ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •

 آموزش نفت محمود آباد
در   API 510, API 572بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 مرکز آموزش نفت محمود آباد  محل
 نفت پارس  API RP 573 TUV NORDو کوره ها بر اساس  لری بو یزرسبا •
 TUV NORD یآکادم  - تهران TUV NORD یندیفرا زاتی تجه یکارآمد یاب یارز •
 فوالد هرمزگان  TUV NORD نفت و گاز یبا استانداردها  یی آشنا •
 شگاهیپاال در محل ASME Sec VIII - Div1 2019ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •

 کرمانشاه 
در   API 510, API 572بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 مرجان یمی پتروش محل
در   API 510, API 572بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 د مبارکه فوال محل
و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •

ASME PCC2 2018 اراک  ی ساز  نیماش در محل 
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  در محل API 570 - API 574بر اساس  یدر دوره بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •
 مانیمسجد سل

و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •
ASME PCC2 2018 مرجان  یمیپتروش  در محل 

 منطقه الوان - نفت فالت قاره  در محل یکارخانجات صنعت یبازرس •
موسسه   نیآنال - ASME Sec VIII - Div1 2019ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •

 موسسه علم و فن جوش اهواز   علم و فن جوش اهواز
 ه یعسلو  - نیشرکت راد  در محل TML - CMLنقاط  یساز  نهیبه •
 هرم علم کوشا  هرم علم کوشا نیآنال - و هات تپ   سیسرو نی ح یجوشکار   الزامات •
 EEMUAو  API 653 2018بر اساس  یبهره بردار  در دوره رهی مخازن ذخ یبازرس •

 موسسه علم و فن جوش اهواز  موسسه علم و فن جوش اهواز نی آنال - 2017 159
موسسه  نیآنال -  ASME B31.3 2018بر اساس  یلوله کش ستمیساخت س  یبازرس •

 موسسه علم و فن جوش اهواز   علم و فن جوش اهواز
شرکت   نیآنال -  ASME B31.3 2018بر اساس  یلوله کش ستمیساخت س  یبازرس •

 ینفت و گاز زاگرس جنوب 
  نیآنال - API 570 - API 574بر اساس  یدر دوره بهره بردار  یلوله کش ستمیس یبازرس •

 صنعت   نیآبت
  - API RP 571,2020استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

 صنعت   نیآبت نیآنال
مجتمع گاز   نیآنال - API 573 /ASME Sec VIIو کوره ها بر اساس   لرهای بو یبازرس •

 ی پارس جنوب
 صنعت   نیآبت نیآنال - استاندارد 40 یبر اساس تقاطع ضربدر  یکاربرد  الیمتر انتخاب •
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 صنعت   نیآبت نیآنال - API 573 /ASME Sec VIIکوره ها بر اساس و   لرهای بو یبازرس •
  صنعت  نیآبت نیآنال - API 573 /ASME Sec VIIو کوره ها بر اساس   لرهای بو یبازرس •

 ک یشرکت توسعه مپنا 
و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •

ASME PCC2 2018 یآکادم  NWE اساسولیآر  پترو پلیمر نروژ 
 صنعت   نیآبت ن یآنال - ASME FFS - 1 یبر مبنا زاتی تجه یکارآمد یاب یارز •
  - API 510, API 572بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 صنعت   نیآبت نیآنال
  نیماش  نیآنال - ASME Sec VIII - Div1 2019ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •

 تاشا  یساز 
مجتمع فوالد   نیآنال  API 573 /ASME Sec VIIو کوره ها بر اساس   لرهای بو یبازرس •

 مبارکه 
  نروژ NWE یآکادم یم یو پتروش یشینفت، گاز، پاال عیدر صنا  یکاربرد یاستانداردها •

 نیآنال
 ز یتبر یم یپتروش  در محل یات صنعتکارخانج یبازرس •
 کنگان  پترو پاالیش نروژ NWE یآکادم  یکارخانجات صنعت یبازرس •
 نروژ NWE یآکادم  یمی و پتروش شینفت، گاز، پاال عیدر صنا  یکاربرد یاستانداردها •

 جهان صنعت 
در   API RP 571,2020استاندارد  ثابت بر اساس زاتی به تجه بی تخر یها زمی مکان •

 فارس  جیستاره خل  شیپاال محل
در   API 510, API 572بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •

 زاگرس یمی پتروش محل
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و خط لوله بر اساس استاندارد   یلوله کش ستم یظروف تحت فشار، س راتیتعم  یبازرس •
ASME PCC2 2018 انیکاو  یمیپتروش  در محل 

  API 510, API 572بر اساس کد  یظروف تحت فشار در دوره بهره بردار  یبازرس •
 فارس  جینفت ستاره خل نروژ NWE  یآکادم

  یآکادم نیآنال - ASME Sec VIII - Div1 2021ساخت ظروف تحت فشار  یبازرس •
NWE فارس  جینفت ستاره خل نروژ 

 ژه های مشاور صنعتی در پرو

  یبر مبنا یو انجام بازرس  یاطالعات بازرس یکپارچگیطرح "  یو مجر  یصنعت  مشاور •
 1389،  ، دانشگاه صنعت نفتاصفهان " شگاهیپاال 01 ری واحد تقط سکیر

  زی : " آنالبا عنوان یارشد خانم مهندس الهه شکار  یارشناس پروژه ک یصنعت  مشاور •
تحت فشار ساخته  زاتی تجه  یده سیسرو  یمناسب بودن برا یاب یشکست و انجام ارز

دانشگاه  ،" یدروژن یدر معرض تاول ه نیی با استحکام پا یت یفر یشده از فوالدها
 1391  صنعت نفت،

  یبا عنوان " بررس  ینیام ...مهندس روح ا یارشد آقا یپروژه کارشناس  یصنعت  مشاور •
سورنا،   انهیپا یلرهایدر بو ب یتخر مکانیزم هاینقش عناصر مضر موجود در سوخت بر 

 1393، شاهرود یدانشگاه صنعت
و    یابی : ارزبا عنوان انیعباس   الیارشد خانم مهندس ل یپروژه کارشناس  یصنعت  مشاور •

  بیمنطقه بهرگان با در نظر گرفتن ضرا 6شماره  کوره های تیوب یمحاسبه عمر خزش 
 1393، ، دانشگاه صنعت نفتالرسون " لریم
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و   ی: بررسمهندس حسام کاربخش با عنوان یارشد آقا یپروژه کارشناس  یصنعت  مشاور •
سروش و نوروز   ینفت  نیادیدر م  یخوردگ  یلوپ ها  نییو تع  الیانتخاب متر یساز  نهیبه

 1393مشهد،  یمنطقه بهرگان "، دانشگاه فردوس
  یابی: ارزنژاد با عنوان میمهندس ابوالفضل نع یارشد آقا یپروژه کارشناس  یصنعت  مشاور •

منطقه   مینوروز قد یسکو یکننده ها  کیدر تفک یده سیسرو یمناسب بودن برا
 1394، دانشگاه صنعت نفت  بهرگان "

  یرتأث ی: " بررسنژاد با عنوان مینع ابوالفضل یآقا یپروژه کارشناس  یصنعت  مشاور •
 1392، دانشگاه صنعت نفت،  " ییتنش زدا اتی عمل یبر همگن نگیپرج  اتیعمل

  مکانیزم های  ی: " بررس با عنوان یکوثر  ری ام یآقا یپروژه کارشناس  یصنعت  مشاور •
 1392، ، دانشگاه صنعت نفتسورنا " انهیپا  یو کمک یاصل  یلرهایبو  بیتخر

: " بهبود خواص مقاومت به  با عنوان  یخزاع نی مع یآقا یپروژه کارشناس  یصنعت  مشاور •
 1392، ، دانشگاه صنعت نفت"ی کی ضربات آلتراسون وسیله بهجوش  یخستگ

از   یر یشگیپ های  روش: " با عنوان ینلیز  هیخانم مرض  یپروژه کارشناس  یصنعت  مشاور •
، دانشگاه صنعت نفت،  " کیکاست طی در مح  یکربن  یفوالدها ییای قل یخوردگ ترک

1393 
  نینو یراهکارها ی : " بررس با عنوان یزدانی  مانیا یآقا یپروژه کارشناس  یصنعت  مشاور •

،  "، دانشگاه صنعت نفت CUI قیعا ر یز یاز خوردگ  یدر بازرس غیر مخرب های تستو 
1393 


