
1 

 

زومه کاریر  
 :مشخصات فردي .1

 نام و نام خانوادگي: عليرضا داوری نيا
 

  

 تخصص: مهندس ارشد ابزاردقيق

 
 

 :تحصیلیمشخصات  .2
 مکاترونيک  کارشناسي ارشدو  رشناسي برق الکترونيککا
 

 : شغلیسوابق  .3

  به عنوان تکنسين ارشد الکترونيک 1838تا  1831از  شرکت فوالد خوزستان

 انتقال گازملي شرکت 

 ایران

فني و  پشتيباني  مرکز

 نفت اصفهان تخصصي

 به عنوان مهندس ارشد ابزاردقيق 83اسفند تا  38مهر 

    تاسيسات تقویت فشار گاز

 

  ابزاردقيقتا کنون مسئول آزمایشگاههای  83اسفند      

 

 :تالیفات و جزوات .4
  مرجع کامل کتابPLC 1831 -مولر  

  1838-کمپرسورهای سانتریفيوژ و شيرهای آنتي سرج)انتشارات داخلي شرکت ملي گاز ایران( در سيستمهای کنترل سرجکتاب 

 )که به عنوان استاندارد آموزشي این دوره تعيين شد(.

  بررسي روشهای انتخاب شيرهای کنترلي در صنایع نفت و گاز و ارائه یک الگوریتم نرم افزاری بهينه به عنوان پایان نامه تحصيلي

 (1888ارشد )مقطع 

 

 تجربیات تخصصی: .5
سيستمهای اندازه گيری  -ابزاردقيق –ایستگاههای تقویت فشار گاز. سيستمهای کنترل توربين و کمپرسور. شيرهای کنترلي 

 . شيرهای کنترلي و قطع و صلي .PLCسيستمهای کنترلي   -ارتعاشات

 فعالیتهاي آموزشی: .6
 :از جملهتدریس بيش از هزار ساعت، سرفصلهای صنعت نفت و گاز، 

   آنتی سرج(لی کنتر)شیرهاي  آن مفاهیم سرج و روشهاي کنترل .1

  در شرکتهایOTC عملياات انتقاال    1منطقه  -عمليات انتقال گاز بندرعباس 6منطقه  - شرکت توربو کمپرسور نفت

عملياات   8منطقاه   -عمليات انتقال گاز تاسيساات نيازار قام     8منطقه  -عمليات انتقال گاز ری  8منطقه  -گاز شيراز 

 شهيد  -اصفهانعمليات انتقال گاز  2منطقه  -عمليات انتقال گاز قزوین 8منطقه   -انتقال گاز ذخيره سازی گاز سراجه
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 پتروشيمي زاگرس -پتروشيمي جم  عسلویه -)برای کارکنان پارس جنوبي( بهشتي شهر جم-  

 ( GT10Bو  SGT600زیمنس  توربین گازي(و گاورنر توربینهاي گازي سیستم کنترل سوخت  .2

  بوشهر -منطقه ده عمليات انتقال گاز -شيراز   عمليات انتقال گاز 1منطقه 

 سیستمهاي کنترل توربین و کمپرسور  .3

  منطقه دو عمليات انتقال گاز 

 :  کاربردي ابزاردقیق  .4

  مرکاز آماوزش جهااد دانشاگاهي      - مرکز آموزش عالي آب و برق اصفهان - عمليات انتقال گازمنطقه دو مرکز آموزش

مرکاز مهماات    -عسالویه  جمروشيمي پت -خرمشهر شرکت نفت و گاز اروندانمرکز آمورش  -دانشگاه صنعتي اصفهان 

 سازی صنایع دفاع اصفهان 

 سیستمهاي نیوماتیک .5

 اصفهان - مرکز آموزش عمليات انتقال گاز  

 شیرهاي کنترلی و محرکه هاي آنها: .6

  مرکز آموزش منطقاه دو   - اداره آموزش مجتمع گاز پارس جنوبي  -مرکز آموزش ره آوران فنون پتروشيمي بندر امام

مرکاز تقویات    -پتروشيمي آریا ساساول    -مجتمع آب سنگين اراک سازمان انرژی اتمي - اصفهان عمليات انتقال گاز

عمليات  1مرکز اموزش منطقه  -و خطوط لوله نفت POGCمرکز آموزش نفت اصفهان برای کارکنان  - فشار حسينيه

 شرکت نفت سروستان فارس  - انتقال گاز

   ESDV-BDV-XV -MOV–شیرهاي قطع و وصل اضطراري  .7

   شارکت   . عملياات انتقاال گااز     1رکز آموزش منطقاه  م-مرکز آموزش محمودآبادPOGC        مرکاز اماوزش نفات .

 اصفهان

 شیرهاي خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال: .8

  پاالیشاگاه گااز    -عملياات انتقاال گااز     1مرکاز آماوزش منطقاه     -اصفهان -عمليات انتقال گاز 2مرکز آموزش منطقه

 .  پاالیشگاه گاز بيدبلندخطوط لوله ی نفت ن.مرکز آموزش نفت اصفها -سيانپار

 :سایزینگ و انتخاب شیرهاي کنترلی .9

  عمليات انتقال گاز   1مرکز اموزش منطقه 

 کالیبراسیون تجهیزات ابزادقیق: .11

 گروه مهندسي خاتم االنبياء  

 ابزاردقیق نقشه خوانی .11

   ایساتگاه    --(1886-1881عملياات انتقاال گااز )    1منطقه   -مرکز آموزش جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان

 POGC. شرکت  انتقال گاز حسينيه منطقه یک

 Bently Nevada 3500سیستم اندازه گیري ارتعاشات  .12

  تخصصي نفت اصفهان فنيمرکز آموزش 

13. Mitsubishi PLC  کار رفته در توربینهاي زیمنس به 

  انتقال گاز 1مرکز آموزش منطقه 
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14. oeller PLCM 

  اصفهان -عمليات انتقال گاز 2مرکز آموزش منطقه 
15. PLC  Siemens   

  گاز انتقالمنطقه دو 

16. WINCC 
 منطقه دو انتقال گاز 

 


