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 الت یتحص

 ف یشر  یدانشگاه صنعت از (یمواد )متالورژ  یارشناس مهندسک •

 فعالیت   سوابق

 تاکنون  1391 شهریورماه رانینفتا صنعت ناظران، تهران، اجموعه م •
o  مدرس   نی( )همچن96 خردادماه یال 91 شهریورماه)  مدیرههیئت  رئیس

 و جوش در واحد آموزش(  غیر مخرب هایآزمون  هایدوره
o غیر مخرب هایآزمون هایدوره مدرس  نیتاکنون( )همچن 96 تیرماه) رعاملیمد  

 و جوش در واحد آموزش(
 تاکنون  1399بهمن  رانی فارسکو، تهران، ا ییمایهواپ راتیشرکت تعم •

o ( سطح سه مسئولNDT Level III Responsible) 
 تاکنون  1399 ماهی د رانیزاگرس، تهران، ا ییمایشرکت هواپ •

o سطح سه مسئول (NDT Level III Responsible) 
 تاکنون  1400 ماهبهشت یارد ران یفوالد، تهران/اهواز، ا ای آر  یشرکت بازرس •

o ( سطح سه مسئولNDT Level III Responsible) 
 تاکنون 1400 ماهبهشت یارد رانی سنجش گستر دانا، تهران، ا یو مهندس یشرکت بازرس •

o سطح ( سه مسئولNDT Level III Responsible) 
 1391 مردادماهتا  1389 ماهبهمن  رانیفن آوران تام تابان، تهران، ا •

o و جوش در واحد  غیر مخرب هایآزمون  هایدوره مدرس  نی)همچن رعاملیمد
 آموزش( 

 1388 آذرماهتا  1386 ماهبهمن  رانی، تهران، اP.R.E/ پتروپارس •
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o  و سرپرست جوش و  کنندههماهنگNDT  واحدQA/QC کمپانی  عنوان نیرویبه
ساخت و نصب سکوهای در پروژه  offshoreیل نروژ در بخش استات او

 پارس جنوبی  8و   7و  6استخراج گاز فاز 
 1389 ماهبهمن تا  1388 آذرماه پرتونگاران اهواز )آرکو(، اهواز، ایران •

o ( ش نمایندگی واحد آموزمدیر آموزشGermanischer Lloyd  آلمان در استان
و جوش در واحد  غیر مخربهای های آزمون )همچنین مدرس دوره خوزستان(

 آموزش( 
 1386 ماهدیتا  ماهفروردین  پارس دریا )صدرا(، بوشهر، ایران •

o  شاغل در دپارتمان جوش(، انجام عملیات مهندسی جوش،  ) مهندس جوش
 بر اساسهای جوشکاری و نظارت بر تست جوشکار نوشتن دستورالعمل

 ENاستاندارد 
 1385 اسفندماهتا  ماهفروردین  خدمات علمی صنعتی تهران، ایران •

o های جوشکاری مدرس دورهRW, GTAW, GMAW, SMAW های در شرکت
 قطعه ساز صنعت خودرو 

 1384 خردادماهتا  1382 مهرماه طوبی تاک، تهران، ایران •
o غیر مخرب های اپراتور آزمون 
o غیر مخربهای های آزمونکارشناس آموزش و مدرس دوره   

 کتب علمی 

 جوش  یو بازرس غیر مخرب  هایآزمون  نهیجزوات متعدد در زم •
 چاپ(  )در دست کیآزمون اولتراسون کتاب •
 و تست جوشکار بر اساس استاندارد یدستورالعمل جوشکار  یراهنما کتاب •

ASME Sec. IX  )در دست چاپ( 
 مختلف )در دست چاپ(  یاستانداردها بر اساس رشیجوش و محدوده پذ وبیع کتاب •
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 ای حرفه  های نامهگواهی 

( به شماره IIWجوش ) المللیبین توی( از انستIWEجوش ) المللیبین یمهندس پلمید •
 IR075 هنامگواهی

  کایمخرب امر  ریغ یهااز انجمن آزمون  کیروش اولتراسون 3 سطح •
(ASNT UT level III تا تار )شماره عضو 2026 هیژانو خی( 188289 تی :ASNT) 

 کا یمخرب امر  ریغ یهانافذ از انجمن آزمون   عاتیروش ما 3 سطح •
(ASNT PT level III تا تار )شماره عضو 2026 هیژانو خی( 188289 تی :ASNT) 

 کا یمخرب امر  ریغ یهااز انجمن آزمون یسیروش ذرات مغناط 3 سطح •
(ASNT MT level III تا تار ) شماره عضو 2026 هیژانو خی( 188289 تی :ASNT) 

  کایمخرب امر  ریغ یها( از انجمن آزمون کارنت ی)اد سیروش الکترومغناط 3 سطح •
(ASNT MT level III تا تار ) شماره عضو 2025 هیفور  خی( 188289 تی :ASNT) 

 ران ی مخرب ا ریغ یهااز انجمن آزمون  کیروش اولتراسون 3 سطح •
(IRSNT UT level III تا تار ) شماره عضو 2025 هیفور  خی( 1960215 تی :IRSNT ) 

 ران یمخرب ا ریغ یهااز انجمن آزمون نافذ   عاتیروش ما 3 سطح •
(IRSNT PT level III تا تار ) شماره عضو 2025 هیفور  خی( 1960215 تی :IRSNT ) 

 ران ی مخرب ا ریغ یهااز انجمن آزمون یسیروش ذرات مغناط 3 سطح •
(IRSNT MT level III تا تار ) شماره عضو  2025 هیفور  خی( 1960215 تی :IRSNT ) 

 2016 هیفور  خ ی تا تار  (EN/ISO 9712 UT Level III) کیروش اولتراسون 3 سطح •
(CB: DAKKS شماره )2011-14409: نامهگواهی 

،  (CSWIP PAUT level III) (یفاز  یهاهیآرا کی)تکن کیروش اولتراسون 3 سطح •
 نامهیشماره گواه 2018 یدوره: م خی تار  حضور در دوره،  یگواه

(625761/CO000924135 ) 
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 ی، گواه(CSWIP PAUT level II) (یفاز  یهاهیآرا کی)تکن کیروش اولتراسون 2 سطح •
 ( IR/06-11/5151) نامهیشماره گواه 2011دوره: ژوئن   خی تار  حضور در دوره،

ور در حض ی، گواه( CSWIP TOFD level II) تافد( کی)تکن کیروش اولتراسون 2 سطح •
 (IR/12-11/5701) نامهیشماره گواه 2011 دوره: دسامبر خی تار  دوره،

 انجمنی   هایمسئولیت 

 ران یجوش ا نیمهندس یآموزش کانون صنف تهیکم سیرئ •
: ت یشماره عضو ران،یا غیر مخرب هایآزمون  یآموزش انجمن علم یشورا عضو •

1960215 
شماره   ران،یا غیر مخرب هایآزمون یانجمن علم تیصالح تأیید یشورا عضو •

 1960215: ت یعضو
 رانیا ییصنعت هوا  غیر مخرب یهاآزمون یبورد مل عضو •
 ران یاستاندارد ا یسازمان مل ISO/TC44 یمتناظر جوشکار  یفن تهیکم عضو •

 های آموزشی برگزارشده دوره 
دوره، با   400به  کی مخرب و جوش در نزد ریغ هایآزمون  یتخصص هایدوره مدرس  •

هران، ت یصنعت یتاک، پارس دز اهواز، خدمات علم یطوب هایشرکت
GermanischerLloyd, IGS کتایاصفهان، ناظران  کتای، پرتونگاران اهواز، ناظران 

و...   ایران مواد یآموزش  روه(، فن آوران تام تابان، نفتا صنعت ناظران، گ راز ی)شعبه ش
و... در  یجوشکار  یندها یفرآ هایدوره، WPS, ET, RT, UT, PT, MT, VT هایرشتهدر 

خودرو، ساختمان، هوافضا،   ،یم ینفت و گاز و پتروش  ازجملهمختلف  عی صنا
جنوب،   یحفار  یشرکت مل ،خیزنفت مناطق  هایشرکتو... در  ی روگاهین ،سازیکشتی

و پخش، فوالد  شیپاال یشرکت مل ران،یا ینفت هایفرآورده پخش یشرکت مل
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 ییمایزاگرس، هواپ ییمایماهان، هواپ ییماینکا، هواپ روگاهین ا،ی خوزستان، فوالد پا
، O1(، شرکترویکرمان موتور، مپنا )نصب ن خودروسازی پا،یسا یخودروساز  ر،یاشیک

کار، دانشگاه تهران،  گاهتهران، گاز سرخس، دانش شگاهیمس سرچشمه، پاال عی صنا
 ... ،یدانشگاه علم و صنعت، دانشکده صنعت هوانورد


