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تا 1365/ کارشناسی/دانشکده صنعتی اصفهان/ متالوژي مهندسی
1369

پتروشیمی و سیمان در سال سابقه در صنایع مختلف از جمله 27بیش از 
هاي مدیریت و اجراقسمت

 /شـرکت سـیمان   طرح انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه
تاکنون95/ از سال مدیر پروژهفارس/ 

 نظارت بر ساخت کلیه تجهیزات مکانیکال پروژه سیمان سماوه کشور
/ شرکت راهبرد صنعت/ Sinomaتوسط شرکت عراق در کشور چین

95الی 94/ از سال ستگاه نظارتمدیر د

کارخانه سیمان خوزستان به عنوان بزرگترین خط تولید طرح توسعه
/ شرکت خـدمات مهندسـی   تن در روز550سیمان کشور با ظرفیت 

85الی 84از سال مدیر پروژه/ سیمان فارس و خوزستان/

 کارخانه سـیمان  تن بر ساعت140مشاور مادر احداث آسیاي سیمان
/ شرکت خدمات مهندسی سیمان فـارس و خوزسـتان/ مـدیر    سفار

پروژه

پیشینه شغلی

هاپروژه

سوابق تحصیلی



   طراحی دپارتمان خردایش ذخیره سازي سنگ گچ کارخانـه سـیمان
/ شرکت خدمات مهندسی سیمان فـارس و خوزسـتان/ مـدیر    فارس
پروژه

 شـرکت راهبـرد صـنعت/    هاي سیمان سامان  غربدر پروژهنظارت /
مدیر دستگاه نظارت

مکانیکال در طرح آهـک هیدراتـه، سـیلوي    پروژه ساخت تجهیزات
هاي آمیخته و آسـیاي سـیمان شـرکت سـیمان کردسـتان/      سیمان

شرکت راهبرد صنعت/ مدیر ساخت

    پروژه ساخت تجهیزات مکانیکال در طرح احـداث کارخانـه سـیمان
خمسه/ شرکت راهبرد صنعت/ مدیر ساخت

  ن/ پروژه ساخت استراکچر فلزي دپارتمان آسیاي سـیمان دشتسـتا
شرکت راهبرد صنعت/مدیر ساخت

هاي آسیاهاي مواد از جنس پروژه ساخت پوسته غلطکNIHARD هر
تن در طـرح احـداث کارخانـه سـیمان     10کدام به وزن خالص حدود 

سامان غرب/ شرکت راهبرد صنعت/ مدیر ساخت

ژه ساخت صفحات گریت کولر طـرح  پروPolysius   بـه روش ریختـه
شـده  Hard-facedهاي با بخشCastingگري دقیق و مونتاژ بخش 

در طرح احداث کارخانه سیمان سامان غرب/ شرکت راهبرد صـنعت/  
مدیر ساخت

هاي افزایش ظرفیت سـیمان خـزر، سـیمان    نظارت صنعتی در پروژه
غرب و .../ شرکت خدمات مهندسـی سـیمان فـارس و خوزسـتان/     

سرپرست نظارت

 رعباس/ شـرکت سـاخت و   پروژه آروماتیک بندر امام پاالیشگاه بنـد
نصب/ بازرس فنی

شرکت صـنایع الکترونیـک/   پروژه ساخت تجهیزات حفاظتی برقی /
مدیر پروژه



   ساخت تجهیزات فیلتراسیون کارخانجات معادن کانی فلـزي و غیـر
شایان طرح/ مدیر کارگاهفلزي/ شرکت

 غلطـک و  120پروژه تراز لیـزري و تنظـیم بـیش از    60انجام بیش از
رکت در عملیات بازسازي سطوح رینـگ و غلطـک هـاي    همچنین ش

کوره هاي کارخانجات مختلف و تعویض بدنه کوره/ شـرکت خـدمات   
مهندسی سیمان فارس و خوزستان/ کارشناس

هاي ممیزي فنـی کارخانجـات متعـدد کشـور/ شـرکت      انجام پروژه
خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان/ کارشناس 

 ات تجهیزات صنعت سیمان/ برگـزار شـده   عملکرد و تعمیرآموزش
توسط شرکت خدمات مهندسی سیمان ایران و هند

هاي غیرمخرب آزمونUT برگزار شده توسط مرکز تحقیقات وزارت /
نیرو

     دریافت لوح تقدیر از سمینار پنجـاهمین سـالگرد تأسـیس سـیمان
هاي دوارتهران بابت ارائه   مقاله در خصوص آنالیز مکانیکی کوره

        انجام تألیفـات متعـدد در صـنعت سـیمان بـا محوریـت فوالدهـا و
کاربردهاي آن

ي تحقیقاتی بابت بررسی نحوه انتقال حـرارت در نمونـه   انجام پروژه
جامینی

هاي آموزشی متعدد جهت صنعت سیمانتدریس دوره

هاي تخصصی و مهارتیدوره

افتخارات


