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سوابق تحصیلی
مقطع

رشته و گرایش

معدل

دانشگاه محل تحصیل

تحصیلی
فوق دیپلم

برق  -قدرت

آزاد واحد کازرون

13/26

لیسانس

برق  -قدرت

آزاد واحد علوم وتحقیقات فارس

13/32

فوق لیسانس

مدیریت صنعتی  -تولید

آزاد شیراز

16/04

سوابق کاري
نام سازمان

سمت

نوع استخدام

مدت زمان اشتغال به کار

پتروشیمی

تکنسین برق

قراردادی

 6سال

شیراز
شرکت بهره
برداری نفت و
گاز زاگرس
جنوبی –
پاالیشگاه گاز
فراشبند -
داالن

مهندس ناظر تعمیرات
برق

رسمی

از  1388لغایت هم اکنون

مهارتهاي تخصصی :
 -1انجام تعمیرات موتورهای برقی در سطوح ولتاژ مختلف
 -2انجام تعمیرات باطری شارژر و ups
 -3انجام تعمیرات کلید های فشار ضعیف ،متوسط و فشار قوی تا سطح ولتاژ  33کیلو ولت
 -4انجام تعمیرات توربین با سطح ولتاژ  5کیلو ولت و  11کیلو ولت
 -5انجام تعمیرات دیزل ژنراتور
 -6انجام و تعویض کلیدهای  LVو  HVدر  SUBSTATIONبا کلیدهای فرسوده و قدیمی
 -7نظارت بر اجرای سیستم ارتینگ و صاعقه گیر پاالیشگاه
 -8نظارت بر اجرای سیستم هیت تریسینگ پاالیشگاه
 -9نظارت بر اجرای سیستم روشنایی پاالیشگاه
 -10نظارت بر اجرای بانک خازنی پاالیشگاه
 -11پاسخ به استعالم های تخصصی برق در حوزه کاال
 -12تهیه شرح کارهای تخصصی پروژه های برقی
 -13تهیه شرح نیاز جهت کاالهای مورد نیاز تعمیرات برق

نگارش و فعالیت هاي علمی :
انجام پایان نامه در زمینه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کار تیمی و علل عدم اهمیت به آن در شرکت
ملی نفت ایران (مطالعه موردی پاالیشگاه گاز فراشبند )
دارای بیش از  20پیشنهاد در زمینه های مختلف که اکثرا آنها در پتروشیمی شیراز اجرا گردیده است.
ارائه چندین پیشنهاد در سایت متخصصان جوان صنعت نفت که یکی از پیشنهادات به عنوان پیشنهاد برتر
بوده در حال حاضر در سایت قابل رویت می باشد .
ارائه  30پیشنهاد در زمینه های مختلف تخصصی و مدیریتی در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی که چند مورد
آن به اجرا در آمده یا در حال اجرا می باشد و در پروفایل ثبت شده است .
ارائه راهکارها و اجرای آن در زمینه تعمیرات برق جهت بروزرسانی سیستم و بهبود عملکرد وضعیت کنونی
عضو انجمن نخبگان شرکت زاگرس جنوبی
ارائه پیشنهاد به مدیر عامل محترم زاگرس جنوبی جهت ایجاد مرکز ثبت ایده و حمایت از طرح های کارکنان
ارائه راهکار در رابطه با نظام پیشنهادات به دبیر محترم نظام پیشنهادات شرکت زاگرس جنوبی

پستهاي اجرایی :
 -1تکنسین تعمیرات برق در پتروشیمی شیراز ،فعالیت در نیروگاه و شیفت تعمیرات برق
 -2تکنسین رله های حفاظتی در پاالیشگاه گاز فراشبند
-3سرپرست کارگاه تعمیرات برق پاالیشگاه گاز فراشبند به مدت  2سال
 -4مهندس ناظر تعمیرات برق در پاالیشگاه گاز فراشبند و سرپرستی واحد تعمیرات برق به عنوان جایگزین
رئیس واحد تعمیرات برق

