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 الت یتحص

  تیاز دانشگاه ترب التحصیلفارغ - یخوردگ شیمواد با گرا یکارشناس ارشد مهندس  •
 ( 1386مدرس )بهمن 

از دانشگاه علم و صنعت  التحصیلفارغ  - یصنعت یمواد متالورژ  یکارشناس مهندس •
 (1380بهمن ) رانیا

 های اجرایی پروژه

 مشاور چگالش  نیشرکت: مهندس

 ی و حفاظت کاتد یواحد خوردگ ری : مدسمت
 تاکنون 1397: مرداد زمان 

 EPC هایپروژه  یو اجرا یشرکت: ارائه خدمات مشاوره مهندس تیفعال نهیزم
  ریو سا یمینفت و گاز و پتروش نهی( در زماندازیراهکاال، نصب و  تأمین ،یمهندس(

 ع ی صنا
  یو کنترل خوردگ  شیو پا یحفاظت کاتد ستمیو اصالح س یابیعیب  ،ی: بازرسپروژه •

  رهیدستگاه مخزن ذخ 6و سوخت و  نشانیآتش  آب گاز و یشبکه خطوط لوله دفن
 ره() ینیخمامام  یواقع در شهر فرودگاه مایسوخت هواپ

 گران صنعت  نیی: روشرکت

 پروژه  ری : مدمتس
 1397 ریتا ت 1390 وری : شهر زمان 

  هایسیستم اندازیراه ساخت و  ،یطراح  هایپروژه  یشرکت: اجرا تیفعال نهیزم
حفاظت مواد و  ،یو کنترل خوردگ  شیپا هوشمند هایسیستم ،یحفاظت کاتد
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  ،یصنعت هایپوشش و فاز بخار هایبازدارندهبا استفاده از  یاز خوردگ یصنعت زاتی تجه
ارائه خدمات  ؛یخوردگ یمهندس نهیدر زم یو مهندس یارائه خدمات مشاوره فن

  یشگاهیآزما زاتیساخت تجه ،ییا یمیو الکتروش یخوردگ  نهیزم در یشگاهیآزما
فنآورانه از سازمان   هایتوانمندی ی و گواه بنیاندانش تأییدیه یدارا ؛یتخصص

 ران یا یو صنعت یعلم هایپژوهش 
و مخازن  یخطوط لوله دفن  یحفاظت کاتد ستمیو اصالح س یابیعیب  ،ی: بازرسپروژه •

 (1395کرمانشاه ) شگاهیپاال
انتقال   یخط لوله دفن یحفاظت کاتد  ستمی س (EPCکاال و اجرا )  تأمین ،ی: طراحپروژه •

 رانیخوزستان، کارفرما: خطوط لوله و مخابرات نفت ا استان ،یتا تنگه فن سبز آباز 
 تاکنون(  1393)

اسکله   هایپایه یحفاظت کاتد  ستمی س (EPCکاال و اجرا )  تأمین ،ی: طراحپروژه •
 ( 1394 - 1392) -: فوالد خوزستان کارفرما  آب کوت عبداله، اهواز، هیتصف

گاز  یخطوط لوله دفن  یحفاظت کاتد ستمیو اصالح س یابیعیب  ،ی: بازرسپروژه •
 )1394 - 1392) شاهرود، شاهرود مانیکارخانه س

  ،یپارس جنوب 12فاز  شگاهی پاال زاتیتجه یحفاظت کاتد  ستمیس یکاال تأمین: پروژه •
 ( 1392) هیعسلو

دستگاه مخزن  24 یحفاظت کاتد  ستمی س (EPCکاال و اجرا )  تأمین ،یپروژه: طراح •
کارفرما سازمان   ، یغرب جانیدر تکاب استان آذربا واقع زرشوران، یکارخانه طال رهیذخ

 ( 1391 - 1394) - ( IMIDRO) رانیمعادن ا یگسترش و نوساز 

 صنعت گستران نی: آرمشرکت

 پروژه  ری : مدسمت
 1390مرداد   تا 1386 وری : شهر زمان 
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  17 یفازها شگاهیپاال یحفاظت کاتد  ستمی س (EPCکاال و اجرا )  تأمین ،ی: طراحپروژه •
و شرکت  (IDRO) رانی ا یسازمان گسترش و نوساز  کارفرما ه،یعسلو ،یپارس جنوب 18و 

 ( OIECو ساختمان نفت ) یمهندس
 یخطوط لوله ورود یحفاظت کاتد  ستمی س (EPC) کاال و اجرا  تأمین ،ی: طراحپروژه •

  ه،یعسلو ،یپارس جنوب 10و  9 یفازها شگاهیپاال تأسیسات تا ا یگاز ترش از ساحل در 
 ( IOEC) ییایدر  تأسیساتکارفرما شرکت 

  30دو خط لوله  یحفاظت کاتد  ستمیس (EPSو نظارت بر اجرا ) دیخر  ،ی: طراحپروژه •
کارفرما   ه،یعسلو ،یپارس جنوب 10و  9  یجهت فازها یفاز  نیانتقال گاز ترش ب نچیا

 ی کره جنوب GSشرکت 
مخازن انبار نفت   یحفاظت کاتد  ستمی س (EPC) کاال و اجرا  تأمین ،ی: طراحپروژه •

 ( IOPTC) رانیو مخابرات نفت ا لوله کارفرما شرکت خطوط ه،یاروم
پمپ  ستگاهیا یحفاظت کاتد  ستمیس (EPS) و نظارت بر اجرا دیخر  ،ی: طراحپروژه •

 ( NIOPDC) رانیا  ینفت هایفرآورده پخش  یمل شرکت کوهدشت، کارفرما ،یبرداسپ
 دیمخازن جد  یحفاظت کاتد  ستمیس (EPSو نظارت بر اجرا ) دیخر  ،ی: طراحپروژه •

قم، زنجان، خلخال،   ز،ی تبر  ،یخو رانشهر،یهمدان، ا زد،ی شهر شامل 11 هاینفت انبار 
 یی رجا دیموسسه شه االنبیاءخاتم  یو زاهدان، کارفرما قرارگاه سازندگ آبادخرم سبزوار،  

مخازن   یحفاظت کاتد  ستمیس (EPS) و نظارت بر اجرا دیخر  ،ی: طراحپروژه •
  رانیشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ا کارفرما ه،یدیام ،3نفت مارون  سازیذخیره

(IOPTC ) 

 : تهران جنوب شرکت

 یفی: بازرس جوش و ناظر کنترل کسمت
 1384 وریتا شهر  1383 بهشتی: اردزمان 
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  ،یپارس جنوب 5و  4 یانتقال گاز فازها نچیا 56خط لوله   ییاجرا اتیپروژه: عمل •
 (Eni Group) ایتالیا پی آج شرکت جم، کارفرما شگاهیتا پاال هیعسلو

جم تا   شگاهیخط دوم، پاال یانتقال گاز سراسر  نچیا 56خط لوله   ییاجرا اتی: عملپروژه •
 ( NIGگاز ) یمل کارفرما شرکت روزآباد،یف

 های آموزشی برگزارشده دوره 

شامل آموزش اصول و   یو حفاظت کاتد یخوردگ تیر یمد یتخصص  هایدورهارائه  •
 اندازیراهنصب و  ش،یپا  ،یبازرس ،یابیعیب  ،یطراح یمبان و ی خوردگ یاستانداردها

  رینظ یمختلف صنعت هایسازه یبرا ی و حفاظت کاتد یکنترل خوردگ هایسیستم
  یسکوها اسکله و هایپایه ،یدفن هایسازهو  ینیرزمیخطوط لوله ز   ،ینیمخازن روزم

 مختلف از جمله:  یو مراکز آموزش هاشرکت در محل  ؛ییایدر   یفراساحل و شناورها
o ورشهری تهران -)مبنا  یانرژ  یو نوساز  یمشاوران بهساز  ی مرکز آموزش تخصص 

1394 ) 
o آلمان  دیشرکت لو(GL ( ) 1394 آذر -منطقه آزاد اروند ) 
o ( 1394 بهمن - رازشی)  فارس استان 5 -  گاز منطقه یشرکت مل 
o ( 1395 بهشتاردی -)تهران  نگرییرو یمواد و خوردگ یگروه پژوهش 
o ( 1395 آذر - ینفت کرمانشاه )حفاظت کاتد  شیشرکت پاال 
o بهشتاردی - 3و   2فاز  ،یدوم پارس جنوب شگاهی)پاال هیعسلو -تهران  یمجتمع فن  

1396 ) 
o ( 1396 آذرماه - ی)حفاظت کاتد النیشرکت گاز استان گ 
o ( 1398 آذرماه - یخوردگ تی ر ی)مد النیشرکت گاز استان گ 
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 ( تحت عنوانEurocorr 2007اروپا ) یساالنه خوردگ در کنفرانس یسخنران ارائه •
Corrosion 2Influence of Microstructure of Low Alloy Line Pipe Steels on 

CO 
 2007Sep 13-9ان آلمان زم بورگیفرا

 اردیبهشت 26 - کالمپی هتل - تهران - ران ی ا یخوردگ المللیبینمقاله در کنگره  ارائه •
1386 

  ینفت و گاز، انجمن خوردگ عیدر صنا یخوردگ تی ر یشرکت در دوره مد یگواه یدارا
 1385 بهشتیتهران، ارد ران،یا

 فرانسه ®Total از شرکت سیبون شلی: دکتر ممدرس


