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  مهارتها و ها توانایی

 / کارشناس های، سمت با صنعتی و تولیدی صنایع و EPC های پروژه و صنعتی های پروژه در تجربه سال 20 به نزدیک •

 مدیر کارخانه ./ پروژه مدیر/ نصب و مدیرساخت/  پروژه کننده هماهنگ / پروژه مهندس / ارشد کارشناس

 . تیم سرپرستی و هدایت و اندازی راه و نصب و ساخت و طراحی و آوری فن زمینه در عالی بسیار دید و استعداد با •

 راه ارائه در قوی بسیار همچنین و ها هزینه و منابع و ها داده تحلیل و تجزیه و تولید در مدیریت های مهارت و توانایی با •

 پروژه اجرای روند در تسریع و ها هزینه کاهش و مشکالت رفع جهت در موثر راهکارهای و ها پیشنهاد و حل

 . مناقصه فرایند هدایت و هزینه و تجهیزات و کار نیروی و متلایر برآورد در آن دادن نشان و توانایی با •

 . سرمایه صاحب همچنین و تیم تجربه با اعضای و مدیریت با مشاوره و مذاکره در عالی و مؤثر ارتباطی مهارتهای •

 . ها العمل دستور و فنی مدارک از کار های بسته تهیه در عالی دید و مهارت و باال درک با •

 . همکار تیم هدایت و رهبری مهارتهای و عالی سازماندهی •

 . مسائل در گر تحلیل دید با همچنین و سریع یادگیری قدرت با و دشوار و سخت شرایط در کارکردن در شده اثبات توانایی با •

 . ریزی برنامه با مهندسی و اجرایی مختلف ی ها تیم هدایت و ها پروژه اجرای در عالی کننده هماهنگ •

 . همکار تیم و دیگران به گذاشتن ارزش با و پذیر مسئولیت و انگیزه خود و پذیر انعطاف •

 ژی و صنعت و بازار کار و سرمایهدر زمینه های تکنولومحقق و جستجو گر •

 و اجرا ی پروژه های مربوطهبویژه گندله سازی  و مواد معدنی  فوالد سازی ژه هایو پروصنایع  در تجربه با •

 رای پروژه های مربوطهاجو  هیزاتجتیژه خطوط انتقال و نصب های نفت و گاز به وژه پرو صنایع وبا تجربه در •

 روژه های مربوطهژه سالن های رنگ و اجرای پبه ویی سازخودرو های و پروژه عر صنایدجربه تبا  •

 با تجربه و آشنا به سیستم های انتقال مواد و تجهیزات ارتعاشی در صنایع مختلف •

 Layout، Basic Desingطراحی، و خودرو رنگ سالن پروسس و فرآیند طراحی در عالی توانایی و تجربه با •

،Conveyors  مختلف قسمتهای در خودرو رنگ سالن (Pretreamtment and ED and Final ) 

 Durr گاز، و نفت در جنوبی کره Daelim شرکتهای با اندازی راه و نصب و ساختاحی و ژه های طردر پروی همکار •

 . خودرو رنگ سالنهای در ژاپن Taikisha و ایتالیا Geico و انگلستان Haden و آلمان Eisenmann و آلمان

 افزارهای نرم و MS Officeافزار نرم مجموعه و Auto Cad افزارهای نرم از استفاده در عالی توانایی و تجربه با •

 .. فنی مدارکاستانداردها و و منابع از استفاده و کاربردی



 کاری سوابق

 مدیر کارخانه/ پروژه مدیر

 (پصاکو)امین صنعت پیشگام شرکت

8139-1393 

  EPC صورت به سیمان و معدنی مواد و فوالد صنایع در صنعتی های پروژه اجرای شرکت فعالیت زمینه

   ارتعاشی  تجهیزات نصب ساخت و و مهندسی و طراحی وهمچنین

ودیگر  تن برساعت 450 سرند و خطوط ارتباطی نصب و راه اندازی وعملیاتساخت مهندسی و تهیه و  طراحی وپروژه: 

 EPCبه روش  فوالد مبارکه گندله سازیکوره واحد پخت  ازتجهیزات مربوطه بعد 

 انسانی نیروی جذب و تامین همچنین ، آالت ماشین و تاسیسات و تجهیزات نصب و ساخت و تدارک و تهیه مدیریت •

 ها پروژه متخصص

 بررسی و تعیین شرایط کار پیمانکاران و امور قراردادی مربوط به پیمانکارهای مر تیط با پروژه  •

 ها پروژه اولویت به توجه با تولید جهت ریزی برنامه تجیزات، و انسانی نیروی ، تولید پروژه، کار بسته تهیه •

 های هزینه برآورد  پروژه، عملکرد اصالح و  پیشرفت گزارشات بررسی ، واجرا ساخت زمانبندی و هزینه اولیه برآورد •

  ارائه گزارش به مدیریت عامل و پروژه

، برنامه ریزی و کنترل پروژه، طراحی و مهندسی، ساخت و نصب، تدارکات و پروژه در همکار تیم سرپرستی و هدایت •

 خرید، کنترل کیفی، و ...

  شرکتتعالی عامل در هدایت و رهبری کارخانه برای رسیدن به اهداف یت مدیر با مشاورههمکاری و  •

سازماندهی و هدایت و هماهنگی واحدهای مختلف، تولید، برنامه ریزی، کنترل کیفی، مهندسی، مدیریت کارخانه،   •

 تدارکات، انبارو ..

 مختلفروشهای واحد های رفع مشکالت و مسایل و ارائه راهکارهای مناسب در جهت بهبود  •

 و تولید  یبررسی مدارک و اطالعات و رفع مشکالت فرآیند •

 مدیریت کلیه امور پرسنلی  •

 برنامه ریزی های مربوطه و... •

 

 پروژه مهندس/  پروژه ارشد کارشناس

 خودرو ایران تام شرکت
1392  

 جنوبی پارس 18 و 17 فازهای از پنجم ناحیه پایپینگ و مکانیکال ، سازه سیویل، عملیات اجرای:  پروژه

 مکانیکال تجهیزات نصب سرپرست همچنین و پایپینگ عملیات اجرای بر نظارت •

 پایپینگ پیمانکاران کار بر نظارت و اجرایی های دستورالعمل تهیه و ها نقشه بررسی •

 باقیمانده قسمتهای اجرا جهت مجوز گرفتن و شده انجام کار تاییدیه گرفت جهت کارفرما با هماهنگی •

 آن انجام جهت در کارفرما با هماهنگی و باقیمانده کارهای بررسی •

 

 پروژه مهندس/  پروژه ارشد کارشناس

 خودرو ایران تام و پتروپارت و ستیران سیوم کنسر

1391-1392 

 EPC روش به بوشهر استان-عسلویه گازی میعانات گیری انداره های ایستگاه و سازی ذخیره تاسیسات احداث: پروژه

 مکانیکال تجهیزات نصب سرپرست همچنین و پایپینگ عملیات اجرای بر نظارت •

 پایپینگ و لکامکانی و سیویل عملیات جهت ها زمینه تمامی در اجرایی دستگاه با هماهنگی •

  اشکالت اجرایی،رفع های نقشه و العملها دستور تهیه و اجرا جهت فنی اسناد و ها نقشه بررسی و مطالعه •

 اجرا قابل کار احجام برآورد و کمبودها واستخراج
 شده انجام کار متره و پایپینگ و سیویل پیمانکاران وضعیتهای صورت بررسی •



 از خارج و شده انجام کارهای مستندات تهیه و مربوطه های تاییدیه گرفتن و شده انجام کارهای جلسات صورت تنظیم و تهیه •

 پیمان

 پایپینگ خط تست های تیم با همکاری و پیمانکاران کار بر مستمر نظارت •

  مطلوب کیفیت تامین و کارفرما از تاییدیه گرفتن جهت کارفرما QC با الزم های هماهنگی •

 مشکالت و مسایل حل جهت مرکزی دفتر مهندسی بخش و تجهیزات و متلایر فروشنده با ارتباط •

 

  نصب و مدیرساخت/ مدیرپیمانکاری/ پیمانکار
 یاشکار شرکت
1390 
 هود درسا شرکت پودری رنگ خط تجهیزات نصب و ساخت/ سایپا سازی خودرو شرکت رنگ کابینهای ساخت:  پروژه
 سایپا سازی خودرو شرکت رنگ کابینهای دسترسی دربهای همچنین و سقف و دیواره ساخت

 و مربوطه تجهیزات و heat exchanger،heater unit و کوره:  شامل پودری رنگ خط مختلف تجهیزات ساخت •

platform کانالهای و تجهیزات circular اگزاست، و گرم هوای کانالهای و کوره خارجی و داخلی handrail، ladder و 

 پروژه با ارتباط در دیگر گوناگون موارد

 تجهیزات و انسانی نیروی برآورد تولید، جهت ریزی برنامه پروژه، کار بسته تهیه •

 کار اجرای روند بر مستمر نظارت همچنین و سرپرستی و هدایت •

 و ساخت متخصص نیروهای بکارگیری و استخدام کار، از گرفته صورت برآورد با نیاز مورد تجهیزات و ابزار تامین و تهیه •

  نصب

  مطلوب کیفیت تامین و کار پیشبرد و تسریع جهت کارفرما QC با هماهنگی •

 کارفرما به آن ارائه و شده انجام کارهای های وضعیت صورت تهیه •

 مشکالت و موانع رفع و آمده بوجود مشکالت به پاسخگویی و رسیدگی و بررسی و پروژه پیشرفت و کار اجرای بر نظارت •

 کارفرما هماهنگی با

 
 پروژه ارشد کارشناس/ بازاریابی/ عمومی روابط مدیر

 صنعت های جلوه شرکت

1389 

 EPC صورت به فوالد و سیمان صنایع در صنعتی های پروژه اجرای شرکت، فعالیت زمینه

 گلستان سیمان تجیزات نصب و ساخت و اردبیل سیمان تجهیزات نصب و ساخت:  پروژه

 فوالد و سیمان جمله از مختلف های نمایشگاه در شرکت صنایع، صاحبان و سازمانها و شرکتها با ارتباط •

  مربوطه اسناد تهیه و مناقصه در شرکت جهت امکانات تمامی و هزینه و نیرو برآورد •

 مناقصات در شرکت جهت مالی و فنی مدارک و ها نقشه شامل فنی پروپزال تهیه •

 ساخت جهت اجرایی های نقشه تهیه و بررسی •
 

 نصب و ساخت مدیر/ پروژه مدیر

 خودرو ایران ابزار ماشین شرکت

1385-1389 

 / خودرو ایران 4 رنگ خط/ خراسان خودرو ایران رنگ سالن اندازی راه و اجرا و نصب و ساخت طراحی:  های پروژه

 (خودرو ایران ریلی)ایریکو رنگ خط/  سنگال رنگ خط/  سوریه رنگ خط/  خودرو ایران 5 رنگ خط

 همچنین دست در های پروژه برای نیاز مورد آالت ماشین و تاسیسات و تجهیزات نصب و ساخت و تدارک و تهیه مدیریت •

 ها پروژه متخصص انسانی نیروی جذب و تامین

 ها پروژه اولویت به توجه با تولید جهت ریزی برنامه تجیزات، و انسانی نیروی ، تولید پروژه، کار بسته تهیه •

 برآورد پروژه، عملکرد اصالح و پیشرفت گزارشات بررسی مدیریت، به ارائه جهت ساخت زمانبندی و هزینه اولیه برآورد •

 تفکیک به ساخت های هزینه برآورد مدیریت، به ارائه جهت گزارشات تهیه و پروژه های هزینه

 ساخت کارگاه کیفی و کمی نظارت و هدایت مرکزی، دفتر با درسایت مستقر کارگاه سرپرستی و هدایت •

 گوناگون های پروژه جهت خرید و تجهیزات تامین •



 پروژه کننده هماهنگ/ طراحی ارشد کارشناس و پروسس کارشناس

 رنگ دپارتمانخودرو ایران تام شرکت

1385-1389 

 / خودرو ایران 4 رنگ خط/ خراسان خودرو ایران رنگ سالن اندازی راه و اجرا و نصب و ساخت طراحی:  های پروژه

 (خودرو ایران ریلی)ایریکو رنگ خط/  سنگال رنگ خط/  سوریه رنگ خط/  خودرو ایران 5 رنگ خط

 سازه مکانیکال،کانوایر، الکتریکال، اجرایی های تیم دیگر با پروژه کننده هماهنگ •

 خراسان خودرو ایران رنگ سالن layout اصالح و بازنگری همچنین و رنگ سالن پروسس اصالح و بازنگری •

 (FDS and FSD) مختلف خطوط برای کانوایر طراحی و رنگ خط کانوایر اصالح و بازنگری •

 PMR پایپینگ برای دسترسی پلتفرم طراحی و رنگ خطوط های کوره تجهیزات نصب ، های پلتفرم اصالح •

 آنها تعویض و( خارج و داخل) خرید و آنها گیربکسهای و کانوایرها موتورهای الکترو توان محاسبه •

 خرید مهندسی و پشتیبانی و مختلف متلایر و تجهیزات خرید •

 آنها اندازی راه و خطوط کانوایرهای تجهیزات نصب عملیات اجرای بر نظارت •

 

 پروژه کننده هماهنگ/ ساخت ناظر/ فنی دفتر رپرستس
 (آپکو)پایه آبان مهندسی و فنی خدمات شرکت

1383-1385 

 کاشان سایپا/ خودرو پارس شرکت رنگ سالن پروژه در اجرا و نصب و ساخت:  های پروژه

 آن اساس بر پروژه متلایر خرید درخواست و پروژه متلایر برآورد •
  ریزی برنامه و مدیریت به آن ارائه و اجرایی های نقشه و ساخت جهت زمانی برنامه تهیه •
 ساخت عملیات اجرای بر نظارت و ساخت جهت اجرایی های نقشه تهیه •
 (خرید و کیفی کنترل پروژه، کنترل) پروژه اجرای در همکار تیم هدایت •

 مدیریت به آن گزارش ارائه و ساخت فرآیند اصالح و موانع رفع جهت در راهکار ارائه و مشکالت بررسی •
 

 دفترفنی کارشناس/ پیمانکار
 لرستان سازی ماشین/ نیرپارس شرکت

1380-1382 
 اراک زند شاه پاالیشگاه/ جنوبی پارس 8 و 7 و 6 فاز/ جنوبی پارس 5 و 4 فاز:  های پروژه

 ساخت جهت اجرایی های نقشه تهیه •
 مرکزی دفتر فنی دفتر تیم با همکاری •
 

 پروژه کننده هماهنگ/ پروژه ارشد کارشناس
 ایلرد مهندسی و فنی خدمات شرکت

1379-1383 
  سالن و( PT/ED)پیشرنگ سالن/ دیزل خودرو ایران شرکت رنگ سالن اجرا و نصب و ساخت و طراحی:  های پروژه
  رو بن شرکت( PT/ED) رنگ پیش و رنگ سالن/ ایلرد شرکت صنعتی قطعات ACC رنگ سالن/ دیزل سایپا شرکت رنگ
 ساوه( سایپا) ساوه

 رنگ های سالن مختلف تجهیزات مربوطه های نقشه تهیه و طراحی •
 استخراج و اشکاالت رفع ، اجرایی های نقشه و العملها دستور تهیه و اجرا جهت فنی اسناد و ها نقشه بررسی و مطالعه •

 اجرا قابل کار احجام برآورد و کمبودها
 سازی شبیه و سازی مدل/ رنگ سالن Layout طراحی/ رنگ سالن Basic desing طراحی/ رنگ سالن چیدمان طراحی •

 P&ID تهیه و طراحی/ 

 مناقصات در شرکت جهت برآورد و فنی مدارک و اسناد ها، نقشه شامل فنی پروپرزال تهیه •
 
 
 
 
 



 طراحی دفتر سرپرست/ راحط

 کاران نوین صنعتی و تولیدی رکتش

1379-1375 

 خطوط و تولید خطوط گوناگون های دستگاه و آالت ماشین انواع اندازی راه و اجرا و ساخت و طراحی: شرکت فعالیت زمینه

  مهندسی و صنعتی گوناگون های زمینه در مطالعه و تحقیق و پالستیک تزریق قالبهای انواع و بندی بسته

  قالبها اصالح ماتیک پنو و هیدرولیک جکهای انواع/ پالستیک تزریق قالبهای انواع ها دستگاه گوناگون قطعات طراحی •

  موانع و مشکالت رفع جهت تولید بخش با ارتباط ساخت، بر نظارت ساخت، بخش با ارتباط •
  کار بندی اولویت و ریزی برنامه شده، تعریف کار راستای در همکار تیم هدایت •
 متلایر و مواد تعیین گیربکس، و موتور الکترو محاسبه مهندسی، تلرانسهای از بهینه استفاده ،CNC نویسی برنامه •

 شونده هدایت و کنترلی های ماشین و هواپیما داخلی، احتراق موتورهای جمله از گوناگون های زمینه در تحقیق و مطالعه •
 
 

 مدرس/ دبیر

 تهران راهنمایی مدارس/  دبیرستان

1375-1374 

 فیزیک و ریاضی دروس تدریس •
  حافظه تقویت و خوانی تند های شیوه و تکنیکها مدرس •
 
 
 

 سوابق تحصیلی

 1371دانشگاه اصفهان سال  زفیزیک کاربردی ا یکارشناسفارغ التحصیل رشته 

 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه امیر کبیر و خواجه نصیر
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