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 معدل کل تاریخ پایان تاریخ شروع حصیلمحل ت رشته و گرایش مقطع تحصیلی

 86/15 30/6/93 1/7/89 داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ هتبلَرصی فٌعتی -هٌْذعی هَاد ٍ هتبلَرصی کبرؽٌبعی

 12/16 28/10/95 1/7/93 داًؾگبُ علن ٍ فٌعت ایزاى اعتخزاج فلشات -هٌْذعی هَاد ٍ هتبلَرصی کبرؽٌبعی ارؽذ

 

 ّب ًبهِ پبیبى -3

 نمره استاد راهنما عنوان مقطع تحصیلی

 کبرؽٌبعی
 در داغ ٍری غَطِ فزآیٌذ حیي CK45 فَالد عطح در فلشی بیي الیِ رؽذ بزرعی

 خبلـ آلَهیٌیَم هذاة
 25/19 دکتز هقطفی هیزجلیلی

 کبرؽٌبعی ارؽذ
 کزٍم اکغیذ ٍ تیتبًیَم اکغیذ هكبًَؽیویبیی ّوشهبى احیبی

 هٌیشین تَعط

 ؽبة ببفقی دکتز هحوذ ؽیخ

 دکتز عیذ هزتضی هغعَدپٌبُ
22/18 
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 پایان شروع سمت شغلی واحد سازمانی محل کار

 6/93 3/93 کبرآهَس ٍاحذ هتبلَرصی پضٍّؾكذُ َّاخَرؽیذ

 1/96 12/95 کبرؽٌبط هتبلَرصی ٍاحذ هٌْذعی ًیزٍ ًوبد خزاعبى
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 آهَسؽی
 بب ببدی تَربیي در root joint قطعِ فلشی آخبلْبی ٍ داًِ اًذاسُ زرعیب

  ASTM E112اعتبًذارد 
 1393 پضٍّؾكذُ َّاخَرؽیذ

 آهَسؽی
 اس اعتفبدُ بب ببدی تَربیي در اعتفبدُ هَرد ّبی چذى در گزافیتْب اًَاع بزرعی

 ISO 945-1 اعتبًذارد
 1393 پضٍّؾكذُ َّاخَرؽیذ

 1394 داًؾگبُ علن ٍ فٌعت ایزاى تیتبًیَماکغیذ  هتبلَتزهی احیبی در ًَ رٍؽْبی آهَسؽی

 آهَسؽی
ٍعیلِ بِ تیتبًیَم اکغیذ ٍ کزٍم اکغیذ هٌیشیَتزهی احیب  

 هكبًیكی آعیبکبری
 1394 داًؾگبُ علن ٍ فٌعت ایزاى

عبسی ؽزایط کبر بب آى الكتزٍپَلیؼ اعتیل ٍ بْیٌِعبخت هحلَل  پضٍّؾی  1396 جْبد داًؾگبّی هؾْذ 

 پضٍّؾی
یببی بِ بْتزیي  بْیٌِ عبسی ؽزایط آبكبری طال بز رٍی بزًج بِ هٌظَر دعت

 خَاؿ پَؽؼ ٍ ببالتزیي هقبٍت در بزابز خَردگی
 1398-1396 جْبد داًؾگبّی هؾْذ

یببی بِ بْتزیي خَاؿ عطحی بِ هٌظَر دعت آبكبری پبلغی ًقزُ بز رٍی بزًج پضٍّؾی  1398 جْبد داًؾگبّی هؾْذ 
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 کننده  سازمان گواهی عنوان مدرک
سال کسب 

 مدرک

Radiographic testing level ІІ in accordance with the standard ISO 9712 97 عبسهبى اًزصی اتوی ایزاى 

 96 عبسهبى اًزصی اتوی ایزاى اؽعِ ٍیضُ هزاکش پزتًَگبری فٌعتی هذرک دٍرُ پیؾزفتِ حفبظت در بزابز

 

 ّبی عوَهی ٍ اختقبفی قببلیت -9

  عنوان

 آؽٌبیی بب سببى اًگلیغی در حذ خَة

 افشارّبی عوَهی افشار کبهپیَتز، ٍیٌذٍس، ایٌتزًت ٍ ًزم آؽٌبیی کبهل بب عخت

 Mendeleyدّی هقبالت علوی  افشار هذیزیت ٍ رفزًظ آؽٌبیی بب ًزم

 ّبی کبربزدی آى ّبی ًَیي آًبلیش هَاد ٍ سهیٌِ آؽٌبیی بب اًَاع رٍػ
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 MIP4ًظیز  افشارّبی آًبلیش تقَیز آؽٌبیی بب ریشعبختبر فلشات ٍ هتبلَگزافی ٍ اعتفبدُ اس ًزم

  ٍ .... ISO, ASTM, NACE, APL, DIN, ASME, ANSI, AWS, MILآؽٌبیی بب اًَاع اعتبًذارّبی هَاد 

 X’Pert Highscoreافشار تحلیل الگَّبی پزاػ اؽعِ ایكظ  آؽٌبیی بب ًزم

 آؽٌبیی بِ اًَاع فزآیٌذّبی عولیبت حزارتی

 ّبی ّیذرٍهتبلَرصی فلشات بزای اًحالل، ببسیببی ٍ ... آؽٌبیی بب اًَاع رٍػ

 تَلیذ فلشات ٍ هَاد هختلفّبی الكتزٍهتبلَرصی بزای  آؽٌبیی بِ رٍػ

 ّب ٍ فزآیٌذّبی ًَیي عٌتش هَاد آؽٌبیی بِ رٍػ

 ٍ ... ٍ اعتبًذاردّبی هزتبط بب آى RT ،VT ،UT ،MT ،PTّبی هختلف ببسرعی جَػ اس جولِ   آؽٌبیی بِ رٍػ

 گزافی فٌعتی ّبی رادیَ آؽٌبیی ٍ تفغیز فیلن

 کبًكتَرّبی بزًجیآؽٌبیی ٍ تغلط کبهل بِ فزآیٌذ آبكبری طال بزای 

 ّبی آلیبصی بز رٍی هَاد هختلفدّی هبًٌذ طال، ًقزُ، هظ، ًیكل، کزٍم ٍ پَؽؼ پَؽؼّبی  آؽٌبیی بِ اًَاع رٍػ

  هحلَلّبی آًبلیش اًَاع  آؽٌبیی بِ رٍػ
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