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 به نام خدا

 

 غالمي  داود  :نام و نام خانوادگي

 19/01/98 تاريخ:

 16/11/1337  : تاریخ تولد                

 متاهل                   وضعیت تأهل:

  09188623627  تلفن همراه:

      davood.gholami1375@gmail.com پست الکترونیک:
 

 

 

 تحصیالت:

 کارشناس شیمی محض از دانشگاه اراک  •

 کارشناس ارشد شیمی فیزیک از دانشگاه آزاد اراک  _ •

 

• _ 

•  

 سوابق علمي و پژوهشي:

 تهیه دستورالعمل اجرایی جلوگیری از خوردگی یون کلراید روی فوالد استیل در تست هیدرواستاتیک مخازن استیل •

 و پاالیشگاهیروشهای آزمایشهای آنالیز آب تجهیزات نیروگاهی تهیه  •

 ( در تست آلتراسونیک CMCروش ساخت کربوکسی متیل سلولز) •

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با موضوع بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی اثر بازدارنده های خوردگی جهت  •

 فوالد استیلجلوگیری از اثرات مخرب یون کلراید بر روی 

 تهیه دستورالعمل روش اجرایی اسید شویی خطوط لوله های پاالیشگاهها و نیروگاهها و دیگر صنایع •

 سوابق اجرايي:

 کارشناس کنترل کیفیت شرکت آذرآب

 مرکزی صنایع آذرآب یس آزمایشگاه ئر

 مدیر کنترل کیفیت بویلرهای سیکل ترکیبی شرکت آذرآب

 صنایع آذرآبمدیر پروژه های مختلف 

 مدیر عامل شرکت آزمون صنعت خیام

 هاي تخصصي:مهارت

 مدیریت کنترل کیفی٬کارشناس فنی تستهای شیمیایی در پاالیشگاهها و نیروگاهها ٬کارشناس ارشد شیمی فیزیک •

 فلزاتتدریس شیمی تجزیه وتصفیه آبهای صنعتی و خوردگی ٬کنترل کلیه مواد خام ورودی به کارخانجات صنعتی •

 ٬با سیستم تامین مواد آشنایی ٬آشنایی با انواع نرم افزارهای کامپیوتر٬ NDTو  DTاجرای کلیه ازمایشات صنعتی  •

 ٬Steel Key-ASTM ٬API ٬ASTM ASME٬NACE ٬آشنایی با استانداردهای مختلف از جمله •

 نیروگاههاانجام رسوبگیری از تجهیزات صنایع مختلف از جمله پاالیشگاهها و  •

 شرکت آذرآب 1377کارگر نمونه سال  •
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•  

 هاي آموزشي:ها و دورهکنفرانس •

 ( از مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی ایران CMCتقدیر نامه در رابطه با ساخت مواد کربوکسی متیل سلولز ) •

 بمدت یکسال CDCکشور آلمان  ٬دانشگاه صنعتی امیرکبیر ٬آموزش زبان آلمانی در شرکت آذرآب •

 ASMEمطابق استاندارد  ٬بویلر ٬آشنایی با استانداردهای مخازن تحت فشار ٬کامپیوتر ٬دوره های سرپرستی •

 انگلستان GSIتوسط شرکت   ArcMetآموزش آنالیز فلزات با دستگاه   •

 و دریافت گواهینامه های مربوطه بر طبق استاندارد MT٬ PT٬ UT٬شامل   NDT٬دوره های آموزشی  •

• ASNT-SNT-TC-1A   شاملLEVEL2. 

 دوره های آموزشی زبان انگلیسی در سطوح مختلف از مقدماتی تا پیشرفته در آذرآب •

 ٬PMBOKاستاندارد مدیریت پروژه  دوره آموزشی •

 دوره آموزشی مدیریت استراتژیک و فرهنگ کار در آذرآب •

 آموزشی زبان انگلیسی در ساختمان خدمات کسب و کار شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزیدوره  •


