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 تحصیالت

 متالورژی صنعتی  - کارشناسی مهندسی مواد •
 شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی  - کارشناسی ارشد مهندسی مواد •

 سوابق فعالیت

آذر   - کارشناس تکنولوژی مونتاژ و جوش شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا( •
 تاکنون  1393

 1393تا خرداد  1392شهریور  - کارشناس مهندسی شرکت سطح گستر مهرگان •
تا    1392اردیبهشت   - کارشناس بخش کنترل کیفیت شرکت توربین ماشین خاورمیانه •

 1392شهریور 
تا   1391آبان  - کارشناس تحقیق و توسعه و نماینده دفتر تهران شرکت پودر افشان  •

 1392اردیبهشت 

 مقاالت و کتب علمی 

های وابسته«، نوشته انجمن  فرآیندترجمه کتاب »راهنمای جوشکاری پرتو الکترونی و  •
(، از انگلیسی به فارسی، مترجمین: وهاب راستار و حامد آدینه  AWSجوشکاری آمریکا )

 در مرحله اخذ مجوز جهت چاپ با حمایت شرکت مپنا  - لو
فسور تکدوم از انگلیسی  ترجمه کتاب »مهندسی سطح و مواد در تریبولوژی«، نوشته پرو •

به فارسی، مترجمین: دکتر مهدی صالحی، مهندس وهاب راستار، چاپ توسط انتشارات  
 1396جهاد دانشگاه صنعتی اصفهان، سال 
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انجام   - ارائه یک مقاله انگلیسی و یک مقاله فارسی در مورد جوشکاری فوالدهای ابزار •
 شده در شرکت توربین مپنا 

مللی به زبان انگلیسی و چهار مقاله به زبان فارسی از پایان نامه ارائه پنج مقاله بین ال •
 کارشناسی ارشد 

 توانمندی ها و مهارت های فنی 

 انتخاب و جایگزینی مواد )انواع فوالدها، چدن ها، سوپرآلیاژها و ...(  فرآیندآشنایی با  •
 Total Materiaتسلط بر کلید فوالد و نرم افزار  •
 )استخراج و شبیه سازی خواص آلیاژهای فلزی(  JMatProتسلط بر نرم افزار   •
 توانایی تهیه اسپک مواد بر اساس استاندارد  •
 آشنایی با انواع عملیات حرارتی و توانایی ارائه سیکل برای آلیاژهای مختلف •
 های پوشش دهی خصوصا روش های پاشش حرارتی فرآیند آشنایی با انواع  •
یابی مواد )کشش، سختی، خزش،  آشنایی با انواع آزمون های تائید و مشخصه  •

 و...(  XRD  ،SEMآنالیزهای شیمیایی، 
و استاندارد   ISO ENبر اساس استاندارهای  PQRو   WPSآشنایی کامل با تهیه   •

ASME Sec XI 
 ( Repair Weldingتوانایی تهیه دستورالعمل جوشکاری برای تعمیر قطعات ) •
 ASME Sec Vو  ISO ENهای در استاندارد NDTآشنایی با استانداردهای مربوط به  •
 بر اساس استاندارد NDTتوانایی تهیه پروسیجر   •
 IXو   II ،III ،VIIIبخش های  ASME BPVCآشنایی عمومی با استاندارد  •
 AWS D1.1با استاندارد  NDTو نیز    PQRو   WPSآشنایی عمومی در زمینه  •



 

 

www.namatek.com 
 

3 

 پروژه های اجرایی

 ( در شرکت توگا EBWالکترونی )عملیاتی کردن دستگاه جوشکاری پرتو  •
و جوشکاری قطعات اصلی تورینی )شامل شفت ها و درام   PQRو تائید   WPSتدوین  •

 در شرکت مپنا  EBWها( به روش 
درصدی در هزینه های   50اصالح سیکل عملیات حرارتی قطعات توربینی و صرفه جویی  •

 جاری عملیات حرارتی 
، برای اولین بار در کشور به روش  HSSبازسازی قطعات ابزار خانکشی از جنس فوالد   •

 در شرکت توگا  TIGجوشکاری 
تهیه دستورالعمل های جوشکاری برای انواع فوالدهای زنگ نزن و سوپرآلیاژهای پایه   •

 نیکل در شرکت توگا 
رهای  حضور در روند تولید و بهینه سازی جوشکاری انواع ایمپلرهای کمپرسو •

 پاالیشگاهی 
 معرفی روش پاشش حرارتی برای بازسازی تعدادی قطعه توربینی )فرانت کیسینگ و...(  •
( و ذرات  UTبرای قطعه آزمایشی به روش آلتراسونیک )  NDTتهیه پروسیجر   •

 ( در شرکت سورنا MTمغناطیسی )
معرفی سیستم های پاشش حرارتی به شرکت توربین ماشین خاورمیانه )هم اکنون   •

  HVOFراه اندازی شده و برخی قطعات با    WFSتم پاشش شعله ای سیمی سیس
 بازسازی می شود(. 

، پالسما( برای شرکت پنها  HVOFحضور در پروژه راه اندازی کارگاه پاشش حرارتی ) •
 )بالگردسازی( توسط پودر افشان
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 دوره های آموزشی برگزار شده 

( و تدریس در دوره  IIWمدرس تائید صالحیت شده انجمن بین المللی جوشکاری ) •
 تاکنون  - 95( تابستان IWEهای بین المللی جوش )

 اصول جوشکاری فوالدهای زنگ نزن )مارتنزیتی و آستنیتی( در شرکت روشاک  •
 دوره کلید فوالد کاربردی در مرکز جوش و شرکت مپنا  •
 آشنایی کاربردی با علم مواد و عملیات حرارتی در شرکت مپنا  •
 پوشش دهی در مرکز جوش پاشش حرارتی و  •
 سایش و تریبولوژی در مرکز جوش  •
 اصول جوشکاری در شرکت سنگ آهن مرکزی )بافق( •
 در مرکز جوش، شرکت روشاک  ISOبر اساس استاندارد   PQRو   WPSتدوین  •

 دوره های آموزشی گذرانده شده

(  IWREC( مرکز مهندسی و پژوهش جوش ایران )IWEمهندسی بین المللی جوش ) •
 (IIWد انجمن بین المللی جوشکاری )تحت تائی

 ( BKSاصول جوشکاری فوالدها شرکت بهینه کاوش صنعت آسیا )  •
 (BKSتفسیر و ارزیابی عیوب جوش شرکت بهینه کاوش صنعت آسیا ) •
شرکت   ASME Sec. IXAWS D1.1بر اساس استاندارد  PQRو    WPSتهیه و تنظیم  •

 ( BKSبهینه کاوش صنعت آسیا )
شرکت بهینه کاوش صنعت    AWS QC - 1، مبتنی بر  IIو  I( سطح CWIبازرسی جوش ) •

 ( BKSآسیا )
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شرکت   SNT - TC - 1A، مبتنی بر  IIو  I( سطح RTIتفسیر فیلم آزمون رادیوگرافی ) •
 ( BKSبهینه کاوش صنعت آسیا )

شرکت بهینه کاوش   SNT - TC - 1A، مبتنی بر  IIو   I( سطح VTآزمون چشمی ) •
 ( BKSصنعت آسیا ) 

شرکت بهینه کاوش   SNT - TC - 1A، مبتنی بر  IIو  I( سطح UTآزمون فراصوتی ) •
 ( BKSصنعت آسیا ) 

شرکت بهینه   SNT - TC - 1A، مبتنی بر IIو  I( سطح MTآزمون ذرات مغناطیسی ) •
 ( BKSکاوش صنعت آسیا )

شرکت بهینه کاوش   SNT - TC - 1A، مبتنی بر IIو  I( سطح PTآزمون مایعات نافذ ) •
 ( BKSآسیا )  صنعت

 ( BKSشرکت بهینه کاوش صنعت آسیا )   IIو  I( سطح NACEبازرسی رنگ و پوشش ) •
چالش های موجود در مهندسی سطح و پوشش دهی سیت و گیت در صنایع نفت، گاز   •

 و پتروشیمی انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
 ( BKSشرکت بهینه کاوش صنعت آسیا )انتخاب مواد بر مبنای کتاب کلید فوالد  •


