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 الت یتحص

 تبریز دانشگاه  یکاربرد یطراح کیمکان یمهندسکارشناسی ارشد  •
 جامدات دانشگاه علم و صنعت یطراح کیمکان یمهندسکارشناسی  •

 فعالیت   سوابق

 تاکنون  96خرداد  - شرکت آسه )مشاور مهندسی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی( ❖
 کنونتا 99آب رکت آذرش ❖
 کنون تا 1400شرکت نام آوران دلوار مرداد  ❖
 خطوط پایپینگتحلیل تنش   •
 فشار  تحتطراحی مخازن  •
 (و... Pulsationانجام آنالیز ارتعاشات خطوط پایپینگ )تحلیل ارتعاشات آکوستیک و  •
بررسی شرایط تجهیزات و خطوط پایپینگ و بررسی مناسب بودن تجهیز برای ماندن  •

 API 579 - Fitness for Serviceدر سرویس بر اساس 
 HIC (Hydrogen Inducedو  Pittingده ناشی از بررسی و آنالیز خطوط آسیب دی •

Cracking) 
 تحلیل شکست و بررسی رشد ترک •
 ASME Sec.VIII Div.2تحلیل خستگی بر اساس  •
 ( ه )مشاور مهندسی در زمینه طراحی و ساخت نیروگا شرکت مسنا ❖
 ،دیخر  یبسته ها ،یطراح Specشامل  یلیتفص یو طراح هیپا  یمدارک طراح هیته •

 یها ، مبدلفشار تحتو مخازن  زاتیتجه یطراح یارهایمع و یطراح یجرهایپروس
 360با توان  PWRطراحی مدارک پایه )نیروگاه  و پمپ ها ره یمخازن ذخ ،یحرارت

 مگاواتی(
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 های طراحی  Specو  Design Criteriaتهیه مدارک  •
 تهیه پروسیجرهای مکانیکال طراحی •
 یلرزه ا یبارها یطراح یجرهایپروس •
 : ری مدارک ز  هیدر ته ی( و همکار یمگاوات 300با توان  روگاهی)ن یلیمدارک تفص یطراح ❖
 Design Specificationمدارک  هیته •
 زاتیتجه Mechanical Data Sheetمدارک  هیته •
 زات ی تجه Design Reportمدارک  هیته •
 ها پکیجو  زاتی تجه دیخر  یبسته ها هیته •
 ها  لیجرثق Mechanical Data Sheetو  Specification هیته •
 مدارک سازندگان یبررس •
 پرانرژی  نگیپینشت قبل از شکست خطوط پا زیآنال •
 ( Feasible study) ی امکان سنج مطالعات •
 ( زات یو ساخت تجه یطراح نهیر زمد ی)مشاور مهندس یانرژ  نینو شرکت ❖
و  یسقف های جرثقیل انتخاب  ،یحرارت های مبدل، فشار تحتمدارک مخازن  هیته •

 .دیخر  یبسته ها هیته
 یو مدارک فاز راه انداز  یلیتفص ی مدارک طراح یطراح •
 ها  جرثقیلو  یحرارت  های مبدل، فشار تحتمخازن  Specificationمدارک  هیته •
 ی حرارت های مبدلو  فشار تحتمخازن  Design Report هیته •
 ها  جرثقیلو  یحرارت های مبدل، فشار تحتمخازن  Mechanical Data Sheet هیته •
 ها لیو جرثق یحرارت های مبدل، فشار تحتساخت مخازن  نیدر ح یبازرس •
 نگیپیتنش خطوط پا  لیتحل •
 ثابت زاتینصب تجه یبازرس •
 Quick Opening Door (100 inch OD, Wedge Type) زیتجه یطراح •
 فشار  تحتمخازن  زاتیباز و بسته شدن درب تجه زمیمکان یو بازرس یطراح •
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 ی خانه بهداشت هیخانه آب و تصف هیتصف یمدارک طراح یو آماده ساز  هیته •
 Technical Bid Evaluationمدارک  و دیخر  یبسته ها هیته •
 مدارک سازندگان یبررس •
  وضیصنعت، ع  لیر  ر،ی تست تفس ران،یتقط های شرکت)  زاتیساخت تجه یبازرس •

و   آو، موجان روزا،یف  دکاران،یسد ن،یبهران مبدل، تهران مبدل، ژالکه، پاکمن، آر  ک،یتکن
 .(رهیغ

 مقاالت و کتب علمی 

و   یمشخصات سفت یبررس یبرا یتوسعه مدل - انیو رحمان صادق انیدکتر اسالم •
کنفرانس  - ارشد یپروژه کارشناس - چیو پ  اویرل،  یخودرو در حرکات دوران نگیدمپ

 مشهد یدانشگاه فردوس - کیمکان یمهندس یالملل نیب

 نویسی )برنامه نویسی در مجموعه آسه( کد 

• Pi-Vi Assessment Tool - و   کردهایرو  بر اساس نگیپپای ارتعاشات حوزه در افزار نرم
 نگ یپیارتعاشات خطوط پا زیو آنال لیتحل  یبرا یعمل روش های

• Pi-Flex Check - نمی شوند مدل  معموالا که  نگیپیاز خطوط پا  آن دستهتنش  لتحلی  
 . می شوندو بر اساس تجربه قضاوت 

• F-Code - بر اساس  یخستگ لیتحلASME Section VIIIII - Div. 2 

 گواهینامه و افتخارات 

 (PV Elite) فشار تحتمخازن  یطراح •
 ( Rohr2, Sigma, Switzerland) نگیپیتنش خطوط پا  لیتحل •



 

 

www.namatek.com 
 4 

 ASME B31.3بر اساس استاندارد  یمیپتروش نگیپیخطوط پا یطراح •
 و ضربه قوچ خطوط  نتیترنز  زیآنال •
 (Category Iدوار ) زاتی ارتعاشات تجه زیآنال •
 ( Category IIدوار ) زاتی ارتعاشات تجه زیآنال •
 ها پمپانتخاب  نحوه •
 ( Caesar II) نگیپیتنش خطوط پا  لیتحل •
 ( Aspen Bjac) ها مبدل یطراح •
 API-650بر اساس  Tank Designبا استفاده از  کیاتمسفر  رهی مخازن ذخ یطراح •
• ISO-9001 
 PMBOKپروژه بر اساس استاندارد  تیر یمد •
 زمان   تیر یمد •

 های آموزشی برگزارشده   دوره

 صنعت  یانرژ   نینو ASME Sec. VIII Div.1 یدوره آموزش •
 صنعت  یانرژ  نینو PV Elite and Aspen Bjac یآموزش دوره •
 هیعسلو  ASME Sec. VIII Div.1 -یآموزش دوره •
 زاگرس  یمیپتروش PV Elite یآموزش دوره •
  FE Pipeهمراه با نرم افزار  ASME Based نگیپیتنش خطوط پا لیتحل یآموزش دوره •

 ونوس صنعت  Caesar IIو 
 شرکت سورنا PV Elite یآموزش دوره •
 شرکت موننکو PV Elite & ASME Sec. VIII Div.1 یآموزش دوره •
 . شرکت موننکوASME Sec. VIII Div 2 یآموزش دوره •
 بندر ماهشهر  PV Elite یآموزش دوره •
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 شرکت مپنا  PV Elite & ASME Sec. VIII Div.1 یآموزش دوره •
 مارون  یمیپتروش ASME Sec. II and ASME Sec. VIII Div.1 یآموزش دوره •
 مارون  یمیپتروش PV Elite یآموزش دوره •
 هیعسلو – نگ یپیپا یطراح اصول •
 ان یکاو یمیپتروش  -ASME B31.3خطوط بر اساس  یاستاندارد طراح آموزش •
 پژوهشکده صنعت نفت  PV Elite & ASME Sec. VIII Div.1 یآموزش دوره •
 3 یشرکت گاز منطقه ا -نگیپیتنش خطوط پا لیتحل یآموزش دوره •
 ها آنمناسب بودن   یو بررس نگیپیو خطوط پا زاتیتجه طیشرا  یبررس یآموزش دوره •

شرکت  -یمقدمات API 579-Fitness For Serviceبر اساس  سی ماندن در سرو یبرا
 )تهران و اصفهان(  یگاز منطقه ا

 ها آنمناسب بودن   یو بررس نگیپیو خطوط پا زاتیتجه طیشرا  یبررس یآموزش دوره •
شرکت گاز  -شرفتهیپ API 579-Fitness For Serviceبر اساس  سی ماندن در سرو یبرا

 )تهران و اصفهان(  یمنطقه ا
 ها آنمناسب بودن   یو بررس نگیپیو خطوط پا زاتیتجه طیشرا  یبررس یآموزش دوره •

شرکت  -(ی)مقدمات API 579-Fitness For Serviceبر اساس  سی ماندن در سرو یبرا
 توانا

 ها آنمناسب بودن   یو بررس نگیپیو خطوط پا زاتیتجه طیشرا  یبررس یآموزش دوره •
به همراه   (شرفته ی)پ API 579-Fitness For Serviceبر اساس  سی ماندن در سرو یبرا

Stress Analysis بر اساس ASME Sec. VIII Div. 2 کیترک و مکان لیو تحل  
 شکست شرکت توانا

 موننکو ASME B31.3 بر یبه همراه مرور اجمال ASME B31.1 یآموزش دوره •
( دو دوره Expansion Joints) یاتصاالت انبساط یانتخاب و طراح یآموزش دوره •

 پارس(  یمی)پتروش
 ب آشرکت آذر ASME Sec. VIII-Div. 2 یآموزش دوره •
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 موننکو -(Caesar II) نگیپیتنش خطوط پا لیتحل یآموزش دوره •
 لر یمپنا بو ASME Sec. VIII-Div. 2 یآموزش دوره •
 ار یهوا -ASME Sec. VIII-Div. 1به همراه  PV Elite با فشار تحتمخزن  یآموزش دوره •


