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 الت یتحص

 ر یو تعم ینگهدار  یها( / مهندس ستمیس لیو تحل ی)طراح عی صنا  یمهندس یدکترا •

 فعالیت   سوابق

 یچدن عیشده شرکت صنا  یز یبرنامه ر  ریو تعم ینگهدار  ستمی پروژه و طراح س ریمد •
 ران یا
آالت   نیماش کیو اجاره به شرط تمل یبرون سپار  یاقتصاد یمال یابی مسئول پروژه ارز  •

 اداره خط و سازه راه آهن
 یحمل و نقل درون کارخانه ا ستمیس یساز  نهیبه یاقتصاد یمال یابی مسئول پروژه ارز  •

 شرکت پگاه بهبهان 
 شده شرکت نئوپان گنبد  یز یبرنامه ر  ریو تعم ینگهدار  ستمی پروژه و طراح س ریمد •
 نیسنگ  عیمتخصص در صنا یانسان یروین تیوضع یپروژه بررس ریمد •
 کابن ینیشرکت چ یها ستمیموجود س تیوضع یپروژه مستندساز  ریمد •
 نایم یساز  شهیشرکت ش یها ستمیموجود س تیوضع یپروژه مستندساز  ریمد •
(  CMMSشده ) یز یبرنامه ر  ریو تعم  ینگهدار  زهیمکان ستمی پروژه و طراح س ریمد •

 یسعد یشرکت کاش
  (CMMSشده ) یز یبرنامه ر  ریو تعم  ینگهدار  زهیمکان ستمی پروژه و طراح س ریمد •

 ( اصفهان تهران و ی)واحدها تیرانیشرکت ا
 دارو دیدر شرکت تول ی قی پرداخت تشو ستمی پروژه و طراح س ریمد •
 الم یا مانیشده شرکت س یز یبرنامه ر  ریو تعم ینگهدار  ستمی پروژه و طراح س ریمد •
  (CMMSشده ) یز یبرنامه ر  ریو تعم  ینگهدار  زهیمکان ستمی پروژه و طراح س ریمد •

 ز یتبر  یتراکتورساز  یشرکت آهنگر 
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 سپاهان مانیس در (TPM) ریبهره ور فراگ ریو تعم یپروژه استقرار نگهدار  ریمد •
 آبادان  شگاهیپاال راتیو تعم یموجود امور نگهدار  تیوضع مستندسازیپروژه  ریمد •
 کشور  یی هوا عیاز صنا یکیدر  ریو تعم ینگهدار  یز یاسبق برنامه ر مسئول  •
 یدر شرکت برق منطقه ا ریو تعم ینگهدار  ندیمجدد فرا ی/ طراح یپروژه مهندس ریمد •

 هرمزگان 
  تیر یمد زهیمكان ستمیس یقم در خصوص طراح برق دیتول ت یر یمشاور شركت مد •

 (CMMS) ریو تعم ینگهدار 
استقرار نظام  نهیسپاهان اصفهان در زم مانیس یكار  یها میمدرس ت مشاور و •

 ( TPM) ریبهره ور فراگ دی/ تول ینگهدار 
 كیشركت نام ن یفن  یها بخش فیو شرح وظا یساختار سازمان نی پروژه تدو ریمد •
  زهیمكان ستمیس یخصوص طراح  برق استان هرمزگان در عیتوز  ت یر یمشاور شركت مد •

 ( RCMمحور ) نانیاطم تیقابل ینگهدار  و (CMMS) ریو تعم ینگهدار  تیر یمد
 اراک و... نیآب سنگ در ریو تعم ینگهدار  زهیمکان ستمیس  یمشاور پروژه طراح •
 چهارمحال  شرکت قند در ریو تعم ینگهدار   زهیمکان ستمیس یاجرا و یپروژه طراح ریمد •
شرکت  در (CMMS) ریو تعم ینگهدار   زهیمکان ستمیس یاجرا و یپروژه طراح ریمد •

 مخابرات نفت خطوط لوله و
در اداره کل   (CMMS) ریو تعم ینگهدار   زهیمکان ستمیس یاجرا و یپروژه طراح ریمد  •

 آهن اه ر سازه خط و
  عیدر صنا (CMMS) ریو تعم ینگهدار   زهیمکان ستمیس یاجرا و یپروژه طراح ریمد •

 یاژ یفوالد آل
 کردیبا رو (CMMS) ریو تعم ینگهدار   زهیمکان ستمیس یاجرا و یپروژه طراح ریمد •

RCM ( در شرکت معدننانیاطم تیبر قابل یمبتن ینگهدار )گل گهر  یصنعت و ی 
 مانیدر شرکت س انبار و (CMMS) ریو تعم ینگهدار  زهیمکان ستمیس ییاجرا مشاور •

 ه یدر یزاوه تربت ح
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برق  یدر شرکت کاال انبار و (CMMS) ریو تعم ینگهدار  زهیمکان ستمیس ییاجرا مشاور •
 کاشان 

 یخانه ها انبارها و ه،یابن سات،یشده تاس یز یبرنامه ر  ریو تعم یپروژه نگهدار  ریمد •
 سازه  سانیشرکت پرد قیطر  از خرمشهر اداره بنادر یسازمان

نت  کردیبا رو (CMMS) ریو تعم ینگهدار   زهیمکان ستمیس یاجرا و یپروژه طراح ریمد •
 یالمهد مینیهرمزگان و آلوم مینیشرکت آلومدر  (RCM) نانیاطم تیبر قابل یمبتن

 گاز (CMMSشده ) یز یر  برنامه ریو تعم  ینگهدار  زهیمکان ستمیس یز یپروژه مم ریمد •
 اصفهان 

گاز منطقه غرب   نفت و یشرکت بهره بردار  ریو تعم ینگهدار  ستمیس یز یپروژه مم ریمد •
 کشور 

  اهواز نیفوالد اکس ریو تعم ینگهدار  ستمیموجود س تیوضع مستندسازیپروژه  ریمد  •
 (CMMS) ریو تعم ی نگهدار  تیر یمد زهیمکان ستمیس استقرار نقشه راه جهت نیتدو و

 شاهرود مانیس ریو تعم ینگهدار   ستمیموجود س تیوضع یز یمم •
 هیابن سات،یتاس ریو تعم ینگهدار  تیر یمد  زهیمکان ستمیس یو اجرا یپروژه طراح ریمد •

 گل گهر(  مانکاری)پ توسعه صنعت  شرویپ زی شرکت پار 
 کردیرو با ریو تعم ینگهدار  تیر یمد  زهیمکان ستمیس یو اجرا یپروژه طراح ریمد •

 خوزستان نیدر فوالد اکس (RCM) نانیاطم تی بر قابل یمبتن ینگهدار 
 کردیرو با ریو تعم ینگهدار  تیر یمد  زهیمکان ستمیس یو اجرا یپروژه طراح ریمد •

 5 که در آبان ماه 4کارون  روگاهیو ن در سد (RCM) نانیاطم تی بر قابل یمبتن ینگهدار 
 در نت شد.  نیبلور  سیموفق به اخذ تند

  تیر یمد زیاز جوا یک یدر فوالد مبارکه اصفهان که موفق به اخذ ( RCM) مشاور استقرار •
 .دندیگرد 56نت در بهمن  یتعال

 شرکت انتقال برق اصفهان  ریو تعم ینگهدار  یجار  ستمیس یز یپروژه مم ریمد •
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 کردیبا رو ریو تعم ینگهدار  تیر یمد  زهیمکان ستمیس یو اجرا یپروژه طراح ریمد •
 در چند شرکت وابسته به سصد (RCM) نانیاطم تی بر قابل یمبتن ینگهدار 

 ریو تعم ینگهدار  تیر یمد زهیمکان ستمیس ینرم افزارها یساز  نهیمشاور در به •
(CMMS) 

 کردیرو با ریو تعم ینگهدار  تیر یمد  زهیمکان ستمیس یو اجرا یپروژه طراح ریمد •
 در شرکت ذوب آهن پاسارگاد  (RCM) نانیاطم تی بر قابل یمبتن ینگهدار 

 کردیرو با ریو تعم ینگهدار  تیر یمد  زهیمکان ستمیس یو اجرا یپروژه طراح ریمد •
 ا یآر  ندی راهبر فرآ نگیدر هلد (RCM) نانیاطم تی بر قابل یمبتن ینگهدار 

 مقاالت و کتب علمی 

در دانشگاه  یو نگهدار  ریتعم ستمیس کی  یتحت عنوان طراح یترجمه و انتشار کتاب •
 ( 1368) امیرکبیر یصنعت

 ( 1371) (PMشده ) یز یبرنامه ر  ریو تعم یتحت عنوان اصول نگهدار  یترجمه کتاب •
 (CMMS) یوتر یکامپ یو نگهدار  ریتحت عنوان تعم یجزوه ا تألیف  •
نقص  یعملکرد ب  نانیاطم تیتحت عنوان نحوه محاسبه عمر و قابل یجزوه ا تألیف •

در   یشنهادیکه روش پ WEIBUL احتمال عیاز تابع توز  استفاده و قطعات با زاتی تجه
 (1368) در حال اجراست. ییهوا عیاز صنا یکی

  (RELIABILITY( )ییا ی)پا نانیاطم تیبه قابل  یکردیتحت عنوان رو یجزوه ا تألیف •
(1365 ) 

 (MAINTAINABILITY) یر ی پذ ریتعم تیبه قابل  یکردیتحت عنوان رو یجزوه ا تألیف •
(1380) 

مورد استفاده در محاسبه  یاحتمال یها عی به توز  یکردیتحت عنوان رو یمقاله ا تألیف •
 (1374) یر ی پذ ریتعم تیقابل و نانیاطم تیقابل
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  (RCFAها ) یخراب یا شهیر  لیتحل ییاجرا یها وهیتحت عنوان ش یمقاله ا تألیف •
(1382 ) 

 محور نانیاطم تیقابل ریو تعم یبه نگهدار  یکردیتحت عنوان رو یمقاله ا تألیف •
(RCM) (1384 ) 

 ( 1384) نانیاطم ت یقابل شی کنترل جهت پا یتحت عنوان نمودارها یمقاله ا تألیف •
  اتیعمل بی ترت کیبه روش تکن یتحت عنوان زمان سنج  یترجمه و انتشار کتاب •

(MOST)  (1373دوستان ) از یکی یبا همکار 
  بهره ور جامع ی نگهدار  قیاز طر  یتحت عنوان بهبود بهره ور  یترجمه و انتشار کتاب •

(1380) (TPM-Total Productive Maintenance ) 
 : ن یجزوات متعدد تحت عناو تألیف •
o حتماالت و کاربرد آن ا 
o مسئله حل شده احتماالت ستیو ب ستیدو 
o ی آمار مهندس 
o ی شصت مسئله حل شده آمار مهندس 
o و زبان   یارشد در دروس احتماالت و آمار مهندس یکنکور کارشناس یها مجموعه تست

 یور  و بهره ستمیس تی ر یو مد عیصنا  یمهندس یها رشته یتخصص
  یها به انضمام مجموعه تست ستمیو س عی صنا نیمهندس یکتاب زبان تخصص تألیف •

 ( 1387) ستمیو س عیصنا یارشد مهندس یکنکور کارشناس یتخصص  و یزبان عموم

 های آموزشی برگزارشده دوره 

  ،یاحتماالت و آمار مهندس ر،یو تعم ینگهدار  یز یبرنامه ر  ت،ی ر یمدرس دروس مد •
 ،امیرکبیر یصنعت یها  در دانشگاه عی صنا یمهندس یتخصص و زبان یاقتصاد مهندس

 یآزاد اسالم
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موسسه   ،یصنعت قاتیدر مرکز آموزش و تحق لیکوتاه مدت ذ یمدرس دوره ها •
 یها ارائه دهنده آموزش مؤسسات یو معادن و برخ عیصنا  وزارت یپژوهش یمطالعات

 : کوتاه مدت
o شده یز یبرنامه ر  ریو تعم یبه نگهدار  یکردیرو  ( مقدماتPM) 
o یز یر  برنامه ریو تعم یبه نگهدار  یکردیرو ( شرفتهیپشده PM ) 
o یبه نگهدار  یکردیرو ( بهره ور جامعTPM ) 
o ر ی و تعم ینگهدار  تیر یمد نینو یها کیتکن 
o ندیبه فرا یستمیس کردیرو ( حل مسئلهProblem Solving ) 
o یصنعت یپروژه ها یاقتصاد یابی ارز  ای یاقتصاد مهندس 
o  زاتیچرخه عمر تجه نهیهز  نیینت و نحوه تع یابی نهیهز (Life Cycle Cost-LCC) 
o  ندیفرا یکنترل آمار (SPC ) 
o  فناوریکاربرد ( اطالعاتIT)  در صنعت 
o ر یو تعم یاقالم نگهدار  یکنترل موجود 
o با استفاده از  یدر انرژ  ییصرفه جوPM 
o یمنابع انسان تیر یمد 
o زن ی اصول بهبود مداوم/کا 
o نیچرخه عمر ماش نهیهز  نییتع ( آالتLCC) ی اقتصاد مهندس یها با استفاده از روش 
o نانیاطم تیبر قابل یمبتن یبه نگهدار  یکردیرو (RCM) 
o ریو تعم ینگهدار  یها ستمیس یسنجش اثربخش یها شاخص (KPI) 
o شیپ یبه نگهدار  یکردیرو ( فعال/ هوشمندانهProactive ) 
o هاخرابی  یا شهیعلت ر  لیتحل یها روش  (RCFA) 
o نانهیب شیپ یبه نگهدار  یکردیرو (Predictive) 
o  نت یها  نهیکاهش هز  یو راهکارها راتیتعم یو بودجه بند یابی نهیهز 
o ر یو تعم ینگهدار  نینو  یها و نظام کردهایرو 
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o یکردیرو ( به نت خودگردانAM ) 
o  کاربرد آمار در صنعت 


