سان م کانیک اریان

معرفی پيشينه علمی و حرفه ای

نام فرشيد
نام خانوادگی قلی زاده روح بخش
پست الکترونيک f.atkcompany@gmail
پيشينه آموزشی
 -1تدریس در دبیرستان در طول دوران خدمت سربازی.
-2آموزش نحوه مستند سازی فرایند های واحد مهندسي و اجرایي كردن استانداردهای ایزو برای شركت های سامان گاز امین وآمیتیس تدبیر كیهان و بوتان
 -3آموزش دوره های پایپینگ و متریال و PMS, PDMSو  CAESSARE IIو سوپروایزر اجرایي پایپینگ با شركت صنعت و توسعه فالت قاره (دارای سابقه كار)
-4آموزش دوره های پایپینگ و متریال و PMS, PDMSو  CAESSARE IIبرای دانشجویان دانشگاه گیالن (.دارای سابقه كار)

پيشينه پژوهشی و مهندسی
ارایه همایش و سمینار های مرتبط با پایپینگ با شركت های گوناگون
دوره های آموزشی ارائه شده
متریال و نحوه انتخاب آن –پایپینگ مقدماتي و پیشرفته– CAESSARII– PDMS-سوپروایزر اجرایي پایپینگ-آموزش – PIDساپورت گذاری و تیوری استرس آنالیز و ....

پيشينه اجرایی
 -1توسعه میدان گازی پارس جنوبي فاز 14با شركت مهندسین مشاور چگالش با سمت مشاور و مهندسي كارگاهي
 -2طراحي و اجرا و راه اندازی تاسیسات گاز مایع جهت كارخانه ساخت تجهیزات سپاهان
 -3طراحي و اجرا و راه اندازی پروژه ذخیره سازی نیتروژن مورد نیاز واحد های پاالیشگاهي( شركت پاالیش فجر جم)
 -4تعمیرات اساسي  3دستگاه مخزن تاسیسات گاز مایع آبادان و طراحي و اجرای لوله كشي های مرتبط و راه اندازی آنها
 -5طراحي و اجرا و راه اندازی تاسیسات گاز مایع میدان نفتي یادآوران ( شركت جهانپارس)
 -6خدمات مدیریت طرح پروژه  NF3و طرح  IntercanectionپروژهNFسوم ( ( INF3پتروشیمي بندر امام () MC
 -7بررسي اسناد مناقصه و ارایه پیشنهادات فني و مالي پروژه های ذیل:
پروژه ارتقائ سیستم آتش نشاني و تعویض لوله های هدر زیرزمیني  OILY & SANITARY SERWERو پروژه ارتقائ سیستم جمع آوری آب مقطر گرم برگشتي و پروژه حذف  OILاز
آب مقطر گرم برگشتي به صورت ( EPCكارفرما پاالیشگاه تهران)
پروژه سیستم لوله كشي و كنترل آتش نشاني مخازن نفت خام آزادگان در بحرگان به صورت ( EPCكارفرما شركت نفت فالت قارهایران)(برنده مناقصه)
 -8مدیریت طرح تامین خوراک پاالیشگاه بید بلند ) MC)شامل:
پروژه احداث ایستگاه پیش تراكم كارخانجات گاز و گاز مایع099و(1999كارفرما:شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب)
 -0مشاركت در طراحي تفصیلي پاالیشگاه تبدیل نفت سنگین به سبک با استفاده از روش هیدروكانورژن(پژوهشگاه نفت)
 -19ساخت و اجرای كلیه لوله كشي ها و تست پكیج های مربوط به واحد  LDPEپتروشیمي آریاساسول
 -11ساخت و اجرای كلیه لوله كشي ها و تست پكیج ها و ساپورت های مربوط به واحد الفین پتروشیمي جم
 -12انالیز تنش خطوط فلر مربوط به جابجایي فاز یک پارس جنوبي.
 -13ساپورت گذاری و انالیز تنش خطوط مربوط به پروژه هیدروكانورژن  299بشكه ای پاالیشگاه بندرعباس ( (HRH
 -14مدل سازی سه بعدی نقشه های اسپول شیت لوله كشي مربوط به واحدهای پاالیشگاه نفت تهران با نرم افزار  PDMSو تولید یک هزار شیت نقشه آیزومتریک لوله كشي با شركت افرند
رسای تهران
 -15تهیه پیشنهاد فني( ) Technical Offerبرای تجهیزات آتش نشاني و سیستم اطفا حریق با شركت ایمن پارس و .......

(اطالعات خواسته شده به صورت فشرده مد نظر است ،به نحوی كه رزومه افراد حداكثر در یک صفحه ارائه شوند).

