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 1374تا  1369كارشناسي مهندسي شيمي فرايندها/ دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك/  -

  

 

ان سال سابقه در صنايع مختلف از جمله صنايع شيميايي و ميكرونيزه پودرهاي معدني و صنعت سيم 21حدود  -

 در قسمتهاي كنترل كيفي و توليد و اجرا

 

 

 الف(سوابق تجربي

 تا كنون  1393از سال سيمان فارس  شركتمدير توليد  (1

 تا كنون  97از سال  عضو و نائب رئيس هيئت مديره شركت گچ ماشيني فارس    (2

  سال 10به مدت  93تا پايان سال  84از سال  سيمان فارس شركت رئيس واحد كوره ها )هر دو خط( (3

 سال  1به مدت  84تا پايان سال  83از سال شركت سيمان فارس ي معاون واحد كوره ها  (4

 سال 5/3به مدت  83تا سال  79سال از اواخر  كارخانه سيمان استهبان ون بهره برداريمعا (5

ه بكلينكر طراحي و با افزودن يك پري هيتر با طرح كلساينر  ton/day 500كارخانه سيمان استهبان با ظرفيت ) 

1000ton/day كلينكر افزايش ظرفيت داشته است) 

 

 

 

 پيشينه شغلي

 سوابق علمي و تجربي

 سوابق تحصيلي

 مشخصات فردي
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  80تا سال  79از سال توليدي پاليدن  مدير فني و مسئول كنترل كيفي شركت (6

ن ي ايراتوليد كننده مواد شيميايي و ميكرونيزه پودرهاي معدني و تخليص پودر بچه با تاييد سازمان انرژي اتم)

وزارت بهداشت و درمان ت صنعتي اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و دارويي و موسسه استاندارد و تحقيقا

 (فارس 

  79تا سال 77از ابتداي سالو مسئول كنترل كيفي شركت توليدي پاك نظيف مدير فني  (7

ارد و با تاييد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و موسسه استاند توليد كننده مواد شوينده و بهداشتي )

 (تحقيقات صنعتي فارس 

 مي باشم. تا كنون 1389عضو انجمن احتراق ايران از سال  (8

 سال به عنوان نماينده رؤسا3ي شركت سيمان فارس به مدت (عضو كميته انضباط (9

 سال به عنوان نماينده مديريت 2عضو كميته طبقه بندي شركت سيمان فارس به مدت  (10

 سال به عنوان نماينده مديريت و رؤسا 4عضو كميته بهره وري و عملكرد به مدت  (11

 سال 4عضو كميته فروش به مدت  (12

 سال 5عضو كميته انرژي به مدت  (13

 سال 5و كميته توليد و كيفيت به مدت عض (14

 سال 4عضو كميسيون معامالت به مدت  (15

 

  

 

 6/8/87لغايت 5/8/87كارفرمايان سيمان ازتاريخ دوره گرفتگي هاي سيستم پخت ( 1

 5/11/88مديريت صنعتي شيراز تاريخ (دوره بازاريابي و مديريت بازار2

 9/9/89اريخمديريت صنعتي شيراز ت(دوره كاربري كامپيوتر 3

لغايت  18/5/91مركز تحقيقات صنعتي ايران از تاريخ  (دوره مميزي انرژي كوره ها جهت كاهش مصرف سوخت 4

19/5/91 

 10/11/92لغايت10/11/92پويا نهاد سبز انديش از تاريخ  (دوره مديريت بهره وري انرژي 5

  4/4/93شركت مهندسين مشاور انديش پايش تاريخ  (دوره مديريت انرژي6

 15/10/93لغايت 15/10/93سيمان فارس نو از تاريخ  استراليا  LCT(دوره احتراق و مشعل هاي 7

 16/7/94لغايت  11/7/94از تاريخ  FLSاحداث صنعت +  (دوره توليد و بهره وري در صنعت سيمان 8

 12/4/95لغايت  12/4/95معدن و تجارت فارس از تاريخ سازمان صنعت (دوره مديريت كارخانه9

 س.از گازهاي خروجي دودكش ها به عنوان پروژه مقطع ليسان 2coسازي و خالص سازي گاز حي واحد جداطرا (پروژه10

 (دوره راهبري كوره ها و تكنولوژي پخت 11

ه (دوره آموزشي مديريت دير گدازهاي مصرفي در صنايع سيمان و علل و عوامل فرسايش و تخريب نسوزها در كور12

 26/8/84لغايت  25/8/84دانشگاه علم و صنعت تهران از تاريخ  و نسوز كاري كوره هاهاي سيمان

 22/2/90لغايت  21/2/90سيمان فارس از تاريخ استاد مهندس رستميان (دوره آموزش مكانيك كوره هاي دوار 13

 ساعت  80به مدت  20/4/93)نرم افزار معدن( از تاريخ surpac(دوره آموزشي مقدماتي نرم افزار 14

 

 

 

 

 

و دوره هاي سوابق علمي ب( 

 آموزشي



 بسمه تعالي

 

 

 

 

 

 خالصه اي از اهم فعاليتهاي انجام شده در طول مدت سوابق خدمتي بشرح زير مي باشد:
 به عنوان رئيس واحد. 86مشاركت و همكاري در پروژه تعميرات و بازسازي كامل گريت كولركوره خط يك در سال  -

 به عنوان رئيس واحد. 90مشاركت و همكاري درپروژه تعميرات و تغيير طرح گريت كولركوره خط يك در سال  -

وره تعويض قطعه بدنه ك 86تجربه و مشاركت در پروژه هاي تعويض بدنه كوره خط دو سيمان فارس در پروژه سال  -

 متر .به عنوان رئيس واحد. 18بطول 

وره كتعويض قطعات بدنه  91يض بدنه كوره خط دو سيمان فارس در پروژه سال تجربه و مشاركت در پروژه هاي تعو -

حيه.به نا 4و زير ساتاليت بصورت همزمان در  3قطعه بدنه زير رينگ2تعويض قطعه بدنه كورهزير رينگ زير دنده

 عنوان رئيس واحد

وره زير تعويض قطعه بدنه ك 95ال تجربه و مشاركت در پروژه هاي تعويض بدنه كوره خط دو سيمان فارس در پروژه س -

 به عنوان رئيس واحد .4ايستگاه

جام ارائه كليه الجيكهاي خط توليد دپارتمان پخت خط يك و مشاركت و همكاري در اجراو راه اندازي پروژه ان -

 در سمت رئيس كوره ها. 90خط يكبا همكاري شركت توان تدبير در سال PLCاتوماسيون 

كوره خط  PLCدپارتمان پخت و مشاركت و همكاري در اجرا و راه اندازيپروژه اتوماسيون  ارائه الجيكهاي خط توليد -

 در سمت رئيس كوره. 91دو با همكاري شركت توان تدبير در سال 

 در سمت89مشاركت و همكاري در نصب الكترو فيلتر گريت كولر كوره خط يك به جاي فيلتر شني قديمي در سال -

 رئيس كوره ها.

 د.به عنوان رئيس واح 93و  89واحد كوره ها در سالهاي Heat & mass Balanceشاركت در انجام مميزي همكاري و م -

هت موازي با الكترو فيلتر آسياب مواد ج m3/h50000همكاري در زمينه تحقيق و طراحي يك بگ فيلتر با ظرفيت  -

 تر.در شركت سيمان استهبان.بهينه سازي و غبارگيري بيشتر سيستم و كاهش غبار خروجي دودكش الكتروفيل

انه همكاري در زمينه استفاده از سيستم سرند جهت عدم استفاده از سنگ شكن و بهينه سازي انرژي با توزيع د -

 بندي آلوويم جهت خوراك مستقيم بدون استفاده از سنگ شكن در سيمان استهبان.

 هيتر شعل كلساينر جهت بهبود راندمان پريبا دو م همكاري در تحقيق و نصب يك كانال ارتباطي بين پري هيتر -

 و نهايتا افزايش تناژ كوره. و افزايش درصد كلسينه و تناژ پري هيتر 

تجربه و همكاري در زمينه راه اندازي سيستم مشعل دو گانه سوز پيالرد جديد به جاي مشعل مازوت  -

 سابق در سيمان استهبان.Unitermسوز

يش تزريق اكسيژن خالص در مشعل كلساينر كوره سيمان استهبان در جهت افزا تجربه مشاركت و تحقيق در پروژه -

 راندمان مشعل.

 تحقيق و مشاركت در فرايند خارج كردن خاك الكتروفيلتر آسياب مواد از خوراك كوره در جهت بهبود كيفيت -

هبود بمقاومت سيمان و خوراك كوره و انتقال به آسياب سيمان به عنوان افزودني در جهت افزايش بيشتر بلين و 

 كمي و كيفي محصول.

و كوره  آجر چيني و نسوز كاري كوره ها و دپارتمان پخت در كوره گريت اتتعميرپروژه  40انجام و اجراي بيش از  -

 ساتاليت.

سنجي سيستم غبارگير واحد ريخته گري شركت ايران خودرو با همكاري شركت افرندرساي   CFMبهينه سازي و  -

 1382يور ماه تهران در شهر

خالصه فعاليت ها در طول مدت 

 سوابق خدمتي
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د ( و همكاري در خط توليد و آزمايشگاه كنترل كيفي كارخانه قنOverhaulتجربه و مشاركت در تعميرات اساسي) -

 به عنوان واحد كارآموزي در اين كارخانه گذرانده ام. 1373مرودشت در تابستان 

 ام. مشغول بوده 1374در تابستانسابقه همكاري در واحد تقطير منطقه الف پااليشگاه شيراز به عنوان كارآموز  -
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 هاساير توانايي ها و فعاليت


