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تهران، شهرک گلستان

دارای سابقه دوازده ساله در زمینه طراحی، تامین و اجرای سیستم های اعالم ودرباره من
اطفا حریق در شرکت های مشاور و سازنده تجهیزات ایمنی می باشم. عمده
فعالیت های من در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاه، صنایع فوالد و مس و
کارخانجات بزرگی صنعتی می باشد. هم چنین مسلط به انواع سیستم های

اعالم و اطفا حریق اتوماتیک و غیر اتوماتیک می باشم.

تجریبات کاری
تامین و تولید انواع سیستم های اعالم و اطفا حریق برای پروژه های بزرگ ملی
در پروژه های پتروشیمی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت صنایع

پتروشیمی، کارخانجات بزرگ صنعتی و ...

طراحی، تامین و اجرای بیش از ده پروژه بزرگ در صنایع نفت، گاز، نیروگاه و
فوالد. مدیریت تولید انواع سیستم های اطفا حریق و تجهیزات آتش نشانی

شرکت مهندسی ایمن تیار

شرکت ایمن سهند آریا

مدیر فروش

مدیر پروژه، مدیر تولید و کارشناس ارشد فروش

رشته مهندسی مکانیکسابقه تحصیلی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1387-1391
کارشناسی

نرم افزار محاسبات هیدرولیکی PipeNetمهارت های نرم افزاری

شرکت مهندسی موننکو - گروه مپنا

کارشناس طراحی
طراحی سیستم های ایمنی برای پروژه های ملی نیروگاهی و پاالیشگاهی

شرکت ساریاک

کارشناس طراحی و مدیر پروژه
طراحی سیستم های ایمنی پروژه، تامین و ساخت تجهیزات

CO2, IG, HFC برای سیستم های VdS نرم افزار محاسبات هیدرولیکی

AutoCad نرم افزار

Gambit & Fluent نرم افزار



پروژه های انجام شده

طراحی، تامین و ساخت سیستم اطفا حریق Helideck سکوهای فاز 14 پارس جنوبی

طراحی و تامین سیستم اطفا حریق IG سکوهای فاز 14 پارس جنوبی، آبگیر پتروپاالیش کنگان،
پتروشیمی بوشهر و پتروشیمی گچساران

طراحی و تامین سیستم اطفا حریق CO2 فاز 12 پارس جنوبی، پاالیشگاه گاز بیدبلند، پتروشیمی تخت
جمشید، پاالیشگاه NGL3200 و نیروگاه نوشهر

طراحی و تامین سیستم اعالم حریق فاز 12 پارس جنوبی

طراحی، تامین و اجرای سیستم اطفا حریق CO2 مس سونگون

طراحی سیستم اطفا حریق CO2 نیروگاه های کاشان، غرب کارون، پرند، رومیال عراق، سمنگان و سیرجان

طراحی شبکه آتش نشانی نیروگاه های کاشان، پرند و پاالیشگاه های اصفهان و شهید رسولی

طراحی سیستم اسپرینکلر نیروگاه های کاشان، پرند، غرب کارون و پاالیشگاه شهید رسولی

طراحی سیستم دیلوج اسپری نیروگاه های کاشان، پرند، غرب کارون، کارخانه فوالد روهینا و پاالیشگاه
اصفهان

طراحی سیستم فوم نیروگاه های کاشان، پرند و پاالیشگاه اصفهان

تامین و ساخت تجهیزات اطفا حریق پاالیشگاه گاز بیدبلند، پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مسجد
سلیمان، پاالیشگاه های مهر و پارسیان، پتروپاالیش کنگان، پتروشیمی گچساران، انبار نفت هرمزگان و

...

طراحی، تامین و اجرای سیستم های اعالم و اطفا حریق کارخانه BAT پارس

طراحی، تامین و اجرای سیستم های اعالم و اطفا حریق کارخانه دنیلی

طراحی، تامین و اجرای سیستم های اعالم کارخانه فوالد روهینا

تامین سیستم های اعالم و اطفا حریق کارخانه پاک چوب

طراحی سیستم اعالم حریق کارخانه دوده صنعتی پارس

طراحی سیستم HFC برق منطقه ای باختر، پتروشیمی پارس

تامین سیستم HFC پاالیشگاه مهر و پارسیان، میدان نفتی آزادگان جنوبی، پتروشیمی پارس، فوالد
سیرجان

طراحی سیستم اعالم و اطفا حریق کارخانه کودسازی کیمیا سیرجان

طراحی و تامین سیستم فوم انبار نفت هرمزگان، پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس و پتروشیمی مرچان

تامین و ساخت سیستم دیلوج اسپری پاالیشگاه گاز بید بلند، پاالیشگاه NGL3100 و NGL3200 و
پاالیشگاه اصفهان

تامین و ساخت شیرهای ایستگاهی PIV پاالیشگاه گاز بیدبلند، نیروگاه هریس، فوالد سیرجان و
پاالیشگاه اصفهان

طراحی و ساخت سیستم پودر Dry chemical سکوی فاز 14 پارس جنوبی، سکوی نصر 

طراحی و ساخت سیستم Rim Seal فاز 13 پارس جنوبی


