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 الت یتحص

 االتیحرارت و س شیگرا کیمکان یمهندس •

 فعالیت   سوابق

 مشاور چگالش  نیشرکت مهندس ینر یسرپرست بخش ماش •
 کا یآمر  PMIپروژه از موسسه  یحرفه ا  تیر یدارنده مدرک مد •
 2019و  2017سال  –  HYDROCARBON PROCESSING ییکایبرتر مجله آمر  سندهینو •
  استانبول کیتکن یها در دانشگاه پل  نیتوربوماش یالملل نیب شی هما یدیسخنران کل •

(İTÜ ) 
 داخل در وزارت نفت  دیاز تول تی استانداردها و حما نیتدو  یمل تهیکم عضو ارشد •
 ( ICC 2018) 97کمپرسور  رانیا یتخصص-یمل شی هما یدیسخنران کل •
 ( ICC 2017) 96کمپرسور  رانیا یتخصص-یمل شی هما یدیسخنران کل •
 92پمپ  یتخصص-یمل شی هما یدیسخنران کل •
انتخاب و   یها نهیدر زم  یسال سابقه ارائه مشاوره، انجام و آموزش تخصص 13از  شیب •

 کیو استراتژ  یمل یو پروژه ها عیدوار در صنا زاتیتجه از یبهره بردار 

 مقاالت و کتب علمی 

 بدانند دیبا وژیفی سانتر  یدرباره پمپ ها ینر یمهندسان ماشکتاب مرجع آنچه  مؤلف •
 بدانند دیبا وژیفیسانتر  یدرباره کمپرسورها ینر یکتاب مرجع آنچه مهندسان ماش مؤلف •
 COMPARE PILOT TUBE PUMPS WITH HIGH-SPEEDنویسنده مقاله  •

CENTRIFUGAL PUMPS FOR LOW-FLOW APPLICATIONS  در مجله
HYDROCARBON PROCESSING  آمریکا 
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مجله  OVERHANG SLANT CRACKED ROTOR VIBRATIONاز نویسندگان مقاله  •
IEEE  آلمان 

 های آموزشی گذرانده شده دوره 

• NGSHIN Co. (MASAN City, Korea) 
• MAN TURBO (Berlin, Germany) 
• LMF Corporation (Tehran, Iran) 
• WEG Co. (Tehran, Iran) 
• HYOSUNG Corporation (Tehran, Iran) 
• BORNEMANN Co. (Tehran, Iran) 
• ROODHART Co. (Tehran, Iran) 
• AIRPACK Co. (Tehran, Iran) 

 های اجرایی پروژه

  شانیحضور و مشارکت ا کیبزرگ و استراتژ  عیفعال در صنا  رانیبه اذعان همکاران و مد
تسلط بر  واسطهبهمختلف  یها تیدر مسئول تأثیرگذار اریو بس  یدیکل به عنوان عضو

برنامه تست و  ،یو مهندس یمدارک فن نیو تدو هیته ها، آن لیو تحل API یاستانداردها
در مباحث مرتبط با پمپ ها و  مناقصاتی ها یابیو ارز  لیتحل  ال،یمتر  تأیید ،یبازرس

 .دیآ یم  شمار متعدد به یاز نقاط قوت پروژه ها یکی کمپرسورها به عنوان 

 باشد: یم  لیپروژه ها به شرح ذ نیاز ا یتعداد نی عناو
 انیک یم یپتروش نیپروژه اولف •
 بوشهر یمیپتروش MEG پروژه طرح •
 اصفهان  شگاهی پاال ISOMERATE GAS از LPGگاز  یاب یطرح باز  یپروژه مل •
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 CENTRAL TREATMENT EXPORT PIPELINE(CTEP)پروژه  •
 فارس  جیستاره خل شگاهیپروژه پاال •
 شهیب اهیس روگاهیپروژه ن •
 ا یاومااو روگاهیپروژه ن •
 الفروقلوس  شگاهیپروژه پاال •
 MINA AL-FAHAL شگاهیپروژه پاال •
 اصفهان  شگاهیپاال لی گازوئ هیپروژه تصف •
 نایس یبوعل یمیپتروش یساز  نیر یطرح ش •
 سراجه قم  دانیگاز م یساز  رهیطرح ذخ •
 ش یفشار ک  تیتقو ستگاهیپروژه ا •
 ز یفشار تبر   تیتقو ستگاهیپروژه ا •
 تهران  انیتندگو شهید  شگاهیسبک پاال یو نفتا ونیزومراسیپروژه ا •
 نفت خام  اریطرح فرآورش س •
 آذر ینفت  دانیطرح توسعه م •
 طرح انتقال گاز به عراق •
 ی پارس جنوب 24،23،22،19،14،13 یفازها •
امام   یالملل نیفرودگاه ب یخانه و شبکه آب آتش نشان هیتوسعه تصف رسانیآبطرح  •

 ی نیخم

 های آموزشی برگزارشده دوره 

 پمپ و کمپرسور -کشور یآموزش مؤسسات  یو مجاز  یآموزش حضور  یدوره ها یبرگزار  •
 ( İTÜاستانبول ) کیتکن یها در دانشگاه پل نیتوربوماش یالملل نیب شیهما •
 ( ICC 2018) 97کمپرسور  رانیا ی تخصص-یمل شیهما •
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 ( ICC 2017) 96کمپرسور  رانیا ی تخصص-یمل شیهما •
 97پمپ  ی تخصص-یمل شیهما •
 92پمپ  ی تخصص-یمل شیهما •


