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 به نام خدا

 

 عادل حیدری    :نام و نام خانوادگي

 18.1.98تاريخ:

 4.3.1364تاریخ تولد:                 

 مجردوضعیت تأهل: 

 09120227533تلفن همراه: 

 bak.company@yahoo.comپست الکترونیک: 
 

 

 

 تحصیالت:

 گرايش خوردگي و حفاظت از فلزات   –کارشناس ارشد مواد  •

 کارشناسي تکنولوزی جوش •

• _ 

• _ 

•  

      سوابق علمي و پژوهشي:

 مولف کتاب   مهندسي ارزش در جوشکاری                      نشر جهان جام جم     •

 ويراستار فني کتاب فرمول ها و جداول مهندسي                  نشر طراح •

 دارنده کواهینامه تست های غیر مخرب  از انجمن تست غیر مخرب اياالت متحده آمريکا   •

 جهت ايجاد اولین و پويا ترين  رسانه  مجازی مرجع در حوزه بازرسي فني برگزيده همايش نخبگان بسیجي  •

 و ... •

•  

 سوابق اجرايي:

 ) مستقر در ساختمان فناوری و کسب و کار (  مدير عامل  شرکت مهندسین مشاور بینا آزمون کارا _ •

 صاحب امتیاز و مدير مسئول پايگاه خبری صنعت بازرسي ايران  •

 (  يالملل نیب نامهیکشور ) گواه یو حرفه ا يسازمان آموزش فن  يالملل نیآزمون گر و ممتحن  ب •

برگزاری  بسیاری از همايش های استاني و مشارکت در برگزاری همايش ها و نمايشگاه  مدير و مجری   •

 های بزرگ استاني و کشوری 

 های تخصصي:مهارت

•  RT)  -UT-MT -PT –FULL LEVEL NDT ( VT  

 بازرسي فني در شاخه های ساخت مخازن ذخیره و سازه های فلزی و... •

• _ 

• _ 

•  

 آموزشي:های ها و دورهکنفرانس

 

 

 محل عكس
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مجری دوره           ӏ& ӏӏLEVEL  (ASNTآمريکا   )  از انجمن آزمايش های غیر مخرب (VT )  مدرک بازرسي چشمي جوش

  BKSشرکت 

مجری دوره    ӏ& ӏӏ LEVEL  (ASNTآمريکا   )  از انجمن آزمايش های غیر مخرب( PT)  مايعات نافذ بازرسي مدرک

 BKSشرکت 

مجری دوره      ӏ& ӏӏLEVEL  (ASNTآمريکا   )  از انجمن آزمايش های غیر مخرب (UT)  نافذ مايعات بازرسي مدرک

 کارآزمون افق  شرکت

 از مرکز پژوهش و مهندسي جوش ايران   WPS & PQRگواهینامه دستورالعمل جوشکاری و تايید کیف جوش

 انرژی اتمي ايران گواهینامه حفاظت در برابر اشعه ويژه مراکز پرتونگاری صنعتي از سازمان 

 شرکت آريا آزمون صنعت مجری دوره  گواهینامه ملي  بازرسي جرثقیل از سازمان ملي استاندارد ايران  

 ) تضمین کیفیت در جوشکاری(ISO 3834گواهینامه شرکت در گارگاه آموزشي تبیین استاندارد 

 گواهینامه  دوره  پايش خوردگي و روش های نوين پايش خوردگي از پژوهشگاه صنعت نفت با سطح  نمره عالي 

 گواهینامه  دوره انتخاب پوشش های حفاظتي از پژوهشگاه صنعت نفت با سطح  نمره خیلي خوب   

 PDMS افزار نرم کمک به صنعتي طراحي در مهارت فني گواهینامه

 مرکز آموزش های جهاد دانشگاهي استان مرکزیاز   ICDLگواهینامه 

 ( بازرسي ساخت ديگ های بخار و آب داغ) EN-12953 استاندارد تبیین آموزشي گارگاه در شرکت گواهینامه

اولین همايش آموزشي کنترل کیفي  ) بازرسي و کنترل کیفیت در ساختمان  های آموزشي  گارگاه در شرکت گواهینامه

 (ساختمان های فوالدی

 

• _ 

• _ 

• _ 

•  

 


