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مهارتهای کامپیوتر
دارنده گواهی نامه کامپیوتر در سال  1378و آشنائی با نرم افزارهای نام برده در ذیل می باشد
) AUTO CAD & MICROSOFT OFFICE (EXCEL, WORD, POWER POINT, ACCESS & OUTLOOK
& ICAPS ,PRIMAVERA,PDF,3D PDMS,3D NAVIS WORKS,PHOTOSHOP,COREL DRAW, MindNode .

سوابق کاری
1

شرکت پویا نصب پارس ( ) PPC

سمت

 :کارشناس دفتر فنی مکانیکال

پتروشیمی داالهو
کارفرما :
.KIMIYA SANAYE DALAHOO CO.
2

شرکت مهندسی سبز آشیان آپادانا ( ) SAAPEC

پروژه تکمیل و راه اندازی پتروشیمی پلی استایرن داالهو
60KT/Y SPANDLABLE POLYSTYRENE PLANT

سمت

 :کارشناس دفتر فنی تجهیزات

3

سمت

 :کارشناس دفتر فنی تجهیزات

4

سمت  :کارشناس مکانیکال و سرپرست مکانیکال

شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران ()IGC

سمت  :تکنسین و هماهنگ کننده مکانیکال

سمت  :کارمند فنی و  QCمکانیکال و مسئول Preservation

شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران ()IGC

7

سمت  :میل رایت ( تنظیم کننده تجهیزات دوار)

از تاریخ  4/87الی 88/02

پروژه ایستگاه تقویت فشارنار ( اکتشاف  ،جم )

کارفرما  :فراب
8

از تاریخ  88/02تا 89/08

پروژه طرح جمع آوری گازهای همراه و استحصال میعانات گازی منطقه سیری ()NGL

کارفرما  - O.I.E.C :فالت قاره
شرکت پارس فراگام ( ) P.F.G

از تاریخ  89/12تا 93/03/28

پروژه طرح جامع بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت پاالیشگاه الوان و پروژه تحت الیسنس ( ) E.P.C.C

کارفرما  :پاالیشگاه الوان ITOK -
6

از تاریخ مرداد  ۹۳لغایت تیرماه ۹۴

پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی  ،فازهای  ۱۷و  ۱۸منطقه ویژه عسلویه

کارفرما I.P.M.I :
5

از تاریخ -15شهریور 1395-تا -29آذر ماه 1395

پروژه ( تکمیل فعالییت های باقیمانده اجرائی واحدهای  ) 110 , 100 , 1/2-103فازهای 24 ، 23 ،22
South Pars Gas Field Development Project / Asaluyeh / Phase 22-23-24

کارفرما TESCO , P.S.A. , P.O.G.C :
شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران ()IGC

از تاریخ -2دی ماه  1395-تا -22اردیبهشت1396-

پروژه ( تکمیل فعالییت های باقیمانده اجرائی واحدهای  ) TRAIN 2 , 107 ، 116فاز 13
South Pars Gas Field Development Project / Asaluyeh / Phase 13

کارفرما TESCO , P.P.I. , P.O.G.C :
شرکت آزمون فلز پارس ( ) A.F.P

از تاریخ -23اردیبهشت ماه  1396-تا کنون

شرکت پارس فراگام ( دفتر تهران )

سمت  :معاونت اقتصادی

از تاریخ  86/02الی 87/01

مهارتهای کاری
1

تسلط بر تجهیزات ثابت و دوار و عیوب شناسی آنها

2

نظارت در ساخت تجهیزات ثابت

3

تسلط بر تمامی مراحل نصب تجهیزات نفتی و گازی

4

تسلط در مونتاژ کولرهای هوای ()Air Cooler

5

کنترل کیفیت مکانیکال ( ) Q.C

6

دفتر فنی مکانیکال

7

سوپروایزر پیش راه اندازی مکانیکی تجهیزات پاالیشگاهی

8

تسلط در تمامی مراحل نصب و راه اندازی HVAC

9

بررسی صورت وضعیت و آشنایی با فهرست بهاء

10

آشنایی با برنامه ریزی و Planning

11

هماهنگ کننده متلایر

12

آشنایی به تنظیمات تجهیزات دوار
()Alignment for Pump and compressur

13

تسلط در حفاظت و نگهداری تمامی تجهیزات نفتی و گازی ()Preservation

14

تخصص در زمینه انواع گروت (  ) G2 & G3زیر تجهیزات

15

MC Book

Stationary and rotating equipment and imperfections of their domination .
Supervising the construction of fixed equipment .
Dominate all phases of oil and gas equipment.
Mastery in the Assembly, Air Coolers.
) Q.C(Mechanical quality control .
Mechanical Engineering Office.
Supervisors mechanical pre-commissioning of refinery equipment.
Proficiency in all phases of the installation of HVAC .
Review the situation with price list .
Introduction to Programming and Planning
Material Coordinator .
Familiar settings of rotating .
))ALIGNMENT(equipment (PUMP & COMPRESSOR

Dominance in the oil and gas conservation and
maintenance of all equipment PRESERVATION .
Expertise in the following Grout Equipment .
MC Book

