
  

RESME 

  2از  1 

 

 

    مشخصات فزدی  -1

 8171818481 :شماره ملي داویالی :نام خانوادگي داریًغ :نام

 " ASME PCC2ها پس از ساخت بر اساس کُذراهنمای کاربردی تخصصی تعمیر تجهیسات تحت فشار و لوله "کتاب مولف 

 سوابق تحصيلي  -2

 محل تحصيل نام واحذ آموسشي تاريخ  رشته تحصيلي تحصيلي مقطع

 کرمان داوؽگاٌ ؼُیذ تاَىر کرمان 8741 متالًرشی لیعاوط

 تُران داوؽگاٌ صىعتی امیرکثیر 8717 جًؼکاری  - متالًرشی فًق لیعاوط

 

  مذارک اخذ شذه  -3

 نام موسسه دورهنام 

 آلمان SLV مُىذظی تیه المللی جًغ 

 آلمان -ایرانتًف آکادمی  ASM Sec.VIII اظاض تر تازرظی حیه ظاخت مخازن تحت فؽار

 آلمان -ایرانتًف آکادمی  API 510 اظاض ترتازرظی حیه تُرٌ ترداری مخازن تحت فؽار 

 آلمان -ایران تًف آت ؼرک API 650 اظاض تر تازرظی حیه ظاخت مخازن رخیرٌ ای

آلمان -ایرانتًف آکادمی  ASME B31.3  اظاض ترحیه ظاخت  تازرظی پایپیىگ  

آلمان -ایرانتًف آکادمی  API 570اظاض  تُرٌ ترداری تر پایپیىگ حیه  تازرظی  

آلمان -ایرانتًف آکادمی  AWS D1.1تازرظی ظازٌ َای فلسی تر اظاض   

 RTI Level II TWIىعتی  تفعیر فیلم رادیًگرافی ص 1ظطح 

  UT Level II TWIامًاج مافًق صًت  1ظطح 

 ظازمان اورشی اتمی ایران حفاظت در تراتر اؼعٍ 1ظطح 

 مرکس پصيَػ جًغ ایران ISO3834ممیسی 

 داوؽگاٌ چمران اًَاز مذیریت تروامٍ ریسی ي کىترل پريشٌ 

 

  سوابق کاری  – 4

 مذت محل کار سمت

 ظال 8 فًالد خًزظتان ذلٍ ظازیمُىذض تًلیذ گى

 ظال 6 فًالد خًزظتان NDTمُىذض تازرظی جًغ ي 

 ظال ي ادامٍ دارد 4 فًالد خًزظتان NDTمُىذض ارؼذ تازرظی جًغ ي 

 ظال ي ادامٍ دارد 1 چکاد صىعت فًالد صىعتیتازرظی ي خذمات  مذیر عامل



  2از  2 

 

 ظال ي ادامٍ دارد 6 يزارت کار ي امًر اجتماعی فؽارتًیلرَا ي تجُیسات تحت  يزارت کار در زمیىٍ ایمىی مؽاير

 ظال ي ادامٍ دارد 1 ظازمان ملی اظتاوذارد تجُیسات تحت فؽاراظتاوذارد در زمیىٍ  کارؼىاض رظمی

 ظال ي ادامٍ دارد 8 يزارت دادگعتری دادگعتری در زمیىٍ تجُیسات تحت فؽار کارؼىاض رظمی

 ظال 7 ؼرکت صىعتی تُؽُر مکعثی رخیرٌ ريغه متر 7111مخسن  77ی ي تازظازی تعذادمذیر پريشٌ تازرظ

 نزم افشارها آشنايي با  -5
 نزم افشار کاربزد  شزح نوع نزم افشار

Microsoft Office 2010  عمًمیکارترد 

ANSYS طعات، ریختٍ گری قآوالیس جًؼکاری، آوالیس ؼکعت ي خعتگی، تخمیه عمر تاقیماوذٌ قطعات 

MSP ٌتروامٍ ریسی ي کىترل پريش 

PVElite طراحی مخازن تحت فؽار 

 تذريس دوره های آموسشي  -6
 

 ایمىی در تُرٌ ترداری از تًیلرَاي تازرظی 

 تازرظی مخازن تحت فؽار

 تازرظی مخازن رخیرٌ ای

 تازرظی مخازن کلر

 تازرظی ظیلىذرَای گاز تحت فؽار

  ASME PCC2تر اظاض  فؽارتعمیر تجُیسات تحت  تازرظی حیه

 ( PRD) يظایل تخلیٍ فؽارتازرظی 

 کار در فضای تعتٍایمىی 

 ایمىی در جًؼکاری

WPS & PQR &WPQ  
 طراحی جًغ

 ؼیًٌ گسارغ وًیعی فىی

 

 :مقاالت ي تالیفات -4
 

 -(CMFD)ضعیت ي عیة یاتی قطعات چُارمیه کىفراوط پایػ ي -ظیلىذر حايی گازَای تحت فؽار در ؼرکت فًالد خًزظتان 0111پایػ يضعیت  -8

 (.مقالٍ ترتر کىفراوط)داوؽگاٌ ؼریف -تُران

داوؽگاٌ  -تُران -(CMFD)کىفراوط پایػ يضعیت ي عیة یاتی قطعات پىجمیه -پایػ يضعیت تجُیسات تحت فؽار در ؼرکت فًالد خًزظتان -1

 .ؼریف

 .داوؽگاٌ وفت -آتادان -(CMFD)يضعیت يعیة یاتی قطعات کىفراوط پایػ ؼؽمیه -پایػ يضعیت مخازن کلر درؼرکت فًالد خًزظتان -7

کىفراوط پایػ يضعیت ي عیة یاتی  َؽتمیه -اظتفادٌ از ريغ گرماوگاری در پایػ يضعیت مخسن رخیرٌ ريزاوٍ گىذلٍ در ؼرکت فًالد خًزظتان  -7

 .داوؽگاٌ ؼریف  -تُران  -(CMFD)قطعات

 ." ASME PCC2حت فؽار ي لًلٍ َا پط از ظاخت تر اظاض کُذراَىمای کارتردی تخصصی تعمیر تجُیسات ت"کتاب  -0

 


