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محمد علی علیزاده فرد
متولد : ۱۲ / ۱ / ۱۳۶۵

وضعیت تاهل : متاهل

جنسیت : مرد

شماره همراه : ۰۹۱۷۶۸۶۷۵۰۰

شماره تلفن : ۰۹۲۱۵۶۵۱۰۷۳

alizadeh.ali.ir@gmail.com : ایمیل

آدرس محل سکونت : تهران-گیشا

وضعیت خدمت : معاف

سوابق تحصیلی
مهندسـی مـواد / خـوردگی فلـزات / کارشناسـی ارشـد / دانشگـاه پلـی تکنیـک

(امیرکبیر) / ۱۳۹۶ تاکنون

مهندسی برق / الکترونیک / کارشناسی / دانشگاه نجف آباد

خالصه فعالیتها : - سرپرست گروه رباتیک Twins در مسابقات رعدکاپ  /
دانشگاه صنعتی اصفهان سال 89 - دبیر برگزاری همایش ها و سمینارهای
مختلف در دانشگاه 89-85 - دبیر کانون دانشجویی هالل احمر در دانشگاه آزاد

نجف آباد 86-89

پیشینه شغلی
شرکــت مهندســی و نصــب فیرمکــو ( زیرمجمــوعه شرکــت ســرمایه گــذاری
فروردین ۱۳۹۹  / عضو هیئت مدیره   / صنایع پتروشیمیPIIC- تاپیکو - شستا) 

تاکنون

شرکــت مهندســی و توســعه نفــت / شرکــت بازرســی فنــی IGS / سرپرســت
سرپرست /  / حفاظت فنی و پوشش پروژه خط لوله انتقال گوره جاسک 

دی ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۳۹۷  / مدیر میانی 

سرپرست و  / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران - شرکت SGS سوئیس 
فروردین ۱۳۹۴ تاکنون  / کارشناس ارشد حفاظت فنی و خوردگی فلزات 



2 www.karboom.io

کارشناس حفاظت فنی و  / شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
خرداد  / کارشناس   / سرپرست گروه ارزیابی پوشش خطوط لوله1390-1394 

۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۳

سوابق آموزشی
- گذراندن دوره مدیریت خوردگی در صنعت نفت و گاز و اخذ مدرک از شرکت

Technical Productions انگلیس( شرکت خطوط لوله ایران) - ۱۳۹۶

- گذراندن دوره ارزیابی ریسک خطوط لوله انتقال نفت و گاز به کمک مدیریت
اینتگریتی و اخذ مدرک از شرکت Z-Subsea انگلیس (شرکت خطوط لوله

ایران) - ۱۳۹۶

- گذراندن دوره آموزشی نظام مدیریت یکپارچه (IMS) بر اساس ویرایش های
جدید2015 و متودولوژی حل مسئله (آموزش نفت مناطق مرکزی) - ۱۳۹۵

- گذرانــدن دوره و کارگــاه ممیــزی داخلــی ISO 9001 (آمــوزش نفــت منــاطق
مرکزی) - ۱۳۹۵

- گذراندن دوره شناخت، پیشگیری و راه حل های جلوگیری از القا جریان
متنــاوب بــر روی خطــوط لــوله و اخــذ مــدرک از شرکــت Metricorr دانمــارک

(شرکت خطوط لوله ایران) - ۱۳۹۵

SGS) - ۱۳۹۴ گذراندن دوره گزارش نویسی ( شرکت -

SGS) - ۱۳۹۳ گذراندن دوره بازرسی کاال ( شرکت -

MBA - ۱۳۹۳ شرکت در دوره -

- شرکت در دوره سوپروایزر اجرایی Piping و اخذ مدرک از شرکت مهندسین
مشاور ناظران یکتا اصفهان - ۱۳۹۱
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- گذراندن دوره ارزیابی پوشش خطوط لوله به روش DCVG/CIPS ( شرکت
زنگ ستیزان شرق نماینده شرکت CATH-TECH کانادا - ۱۳۹۱

SGS) - ۱۳۹۰ گذراندن دوره حفاظت کاتدی (شرکت -

- گذراندن دوره HSE ( شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی) - ۱۳۹۰

- شرکت در دوره اصول طراحی مهندسی معکوس ( اداره آموزش گروه ملی
فوالد اهواز) - ۱۳۸۹

- شرکت در دوره آشنایی با EFQM مدیریت تعالی سازمان های نوین ( اداره
آموزش گروه ملی فوالد اهواز) - ۱۳۸۹

پروژهها
شرکت بازرسی IGS / شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)خط لوله گوره
- برنامه ریزی فعالیت  / سرپرست حفاظت فنی و پوشش پروژه   / جاسک 
های مربوط به بخش پوشش -ارزیابی و اظهار نظر در خصوص سازندگان و
منابع تامین کاالهای مورد نیاز پروژه - تهیه و تدوینITPجهت سفارشات
خرید از سازندگان کاالهای مورد نیاز و نظارت عالیه بر پروسه ساخت کاال
(فعالیت های صورت گرفته طی بازه سه ماهه می باشد و پس از ان ادامه

همکاری قبلی با شرکت SGSدر پروژه شرکت نفت مرکزی)

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / سرپرست و کارشناس ارشد حفاظت فنی
- مدیریت،  / و خوردگی فلزات- شرکت SGS سوییس (از سال 1394 تاکنون) 
هدایت و برنامه ریزی فعالیت های مربوط به بخش خوردگی و حفاظت فنی
شرکت نفت مناطق مرکزی - تدوین چک لیست مدیریت دانش فردی بر
اساس نیازهای شرکت و سازمان دهی نیروی انسانی بر مبنای توانمندی
فردی - هماهنگی با کار فرما و مدیر پروژه و همچنین برنامه ریزی جهت
تحقق سیاست های کالن کارفرما - عضو کارگروه سند راهبردی مدیریت
خوردگی شرکت ملی نفت - برنامه ریزی و اقدام جهت استقرار سیستم
مــدیریت خــوردگی شرکــت ملــی نفــت در شرکــت نفــت منــاطق مرکــزی -
شناسایی، بررسی و اظهار نظر در خصوص سازندگان و منابع تامین کاالهای
مورد نیاز نفت مرکزی با در نظر گرفتن استراتژی زنجیره تامین کاالی وزارت
نفت از کاالهای ساخت داخل در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی - تهیه
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بانک اطالعاتی از کاالهای موجود در انبار های نفت مرکزی جهت جلوگیری از
خریــد کاالهــای مشــابه و نهــایت بهــره وری از ظرفیــت موجــود در راســتای
جلوگیری از هدر رفت سرمایه و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی - تهیه و
تدوین بانک اطالعاتی از کاالهای مورد استفاده در نفت مناطق مرکزی مربوط
به پروژه های گذشته جهت ارزیابی کاالهای خریداری شده به منظور پرهیز از
تکرار خرید کاالهای بی کیفیت - تهیه و تدوینITPجهت سفارشات خرید از
سازندگان کاالهای حفاظت فنی و نظارت عالیه بر پروسه ساخت کاال - تهیه و
تـدوین بـانک اطالعـاتی از نحـوه عملکـرد فنـی پیمانکـاران 6 سـال اخیـر نفـت
مناطق مرکزی - تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی و بازرسی و طرح کنترل
کیفی سازندگان جهت خرید کاال و خدمات مورد نیاز نفت مرکزی - شناسایی
روش های نوین پایش و کنترل خوردگی - تعامل با شرکت بهره;برداری جهت
اخذ بازخورد فعالیت ها و کاالهای (مربوط به بخش حفاظت فنی) مورد
استفاده در پروژه ها - عملیاتی نمودن و نظارت بر فعالیت ها از نظر تطابق با
استانداردهای بین المللی و شرح کار پروژه ها - ویرایش و نظارت بر تهیه به
موقــع گزارشــات و مکاتبــات و ارایــه بــه کارفرمــا - بررســی و اظهــار نظــر در
خصوص شرح کار پروژه های نفت مرکزی و تطابق آنها با استاندارد های بین
المللی و نیاز پروژه ها - ارائه طرح جامع حفاظت کاتدی خطوط لوله شرکت
های تابعه نفت مناطق مرکزی ایران - بررسی سوابق پیمانکاران و پروژه های
اجرایـی جهـت بـه حـداقل رسانـدن نـواقص و مشکالت در پـروژه هـای آتـی -
مراجع، استانداردها و اسناد مورد استفاده در مراحل فوق الذکر از قبیل
API 580 , API 581 , API 571 , API 579- IPS Standards ،SSPC استانداردهای
، API 6A، ISO Standards ، BS EN standards ، NACE Standards، NACE
MR 0175، ASTM Standards و...، همچنیــن اســتفاده از دســتورالعمل هــا و

رویه های سازندگان مطرح دنیا.

اداره بازرسی فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی / کارشناس و
- بازرس عملیات های  / بازرس حفاظت فنی و خوردگی فلزات 1393-1394 
مربوط به ایمن سازی در مناطق عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز
زاگـرس ( بـازرس رنـگ، پـوشش، حفـاظت کاتـدی) - بررسـی نتـایج خـوردگی
خارجی و بازرس و نظارت بر عملکرد سامانه های حفاظت کاتدی و ارایه
Probe , گزارشـات تحلیلـی - پـایش و کنتـرل خـوردگی داخلـی بـا اسـتفاده از
Coupon خطوط لوله و نظارت بر تزریق مواد بازدارنده خوردگی به روش های

پیوسته و Batch و ارایه گزارشات تحلیلی

اداره بازرسی فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی / سرپرست
گــروه ارزیــابی پــوشش خطــوط لــوله زیــر زمینــی بــه روش DCVGCIPS ســال
- ارزیابی پوشش خطوط لوله زیر زمینی شرکت بهره برداری  /  1391-1393-
زاگرس جنوبی و شناسایی مقاطع تعمیرات پوشش خطوط لوله - ارزیابی
عملکـرد سامـانه هـای حفـاظت کاتـدی بـه روش CIPS - بازرسـی از تجهیـزات
سامــانه حفــاظت کاتــدی شامــل ترانــس رکتیفــایر، بســتر آنــدی، آنــد هــای

فداشونده، سیستم ارتینگ و ...

تکنیسین  / اداره بازرسی فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
- بازرس عملیات های مربوط به ایمن سازی در  / حفاظت فنی 1390-1391 
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منـاطق عملیـاتی شرکـت بهـره بـرداری نفـت و گـاز زاگـرس ( بـازرس رنـگ،
پوشش، حفاظت کاتدی) - تعویض کوپن های پایش خوردگی با دستگاه

Retriver - بازرسی سامانه های حفاظت کاتدی مناطق عملیاتی

گروه ملی صنایع فوالد اهواز / تکنیسین فنی کارگاه الکترونیک- 1389 / تعمیر
و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و ابزار دقیق

سرپرست کارگاه شرکت پرگار ترسیم شیراز - شرکت پرگار ترسیم شیراز / 
89-87

مهارتها
نرمافزار و دانش تخصصی

 مهندسی مواد و متالورژی / پیشرفته
 مدیریت فنی / پیشرفته

 بازرسی کاال و تجهیزات صنعتی / پیشرفته
 مدیریت کیفیت ISO 9001 / پیشرفته

 اصول و فنون مدیریت و سرپرستی / پیشرفته
 استقرار مدیریت خوردگی در صنعت / پیشرفته

زبان

 انگلیسی / خوب

ارتباطاتنقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی
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افتخارات

همکاری با انجمن متخصصین ایران و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف / 1397

همکاری با سازمان استاندارد ایران جهت تدوین استاندارد های جدید در حوزه
نفت و گاز و انرژی( از سال 94 تا کنون) / 1394

همکاری با مشاور نفت و گاز استاندار فارس از سال 93 تاکنون / 1393

عضو سازمان نظام مهندسی کشور از سال 1390 / 1390

عضو افتخاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بوانات ( از سال
87 تا 92) / 1387

عضو انجمن مشاورین جوان فرمانداری شهرستان بوانات / 1387

منتخب المپیاد فیزیک دانش آموزی / 1382

مختصری از من
- تیپ شخصیتی ENTP از MBTI - بهره هوشی 133 از Raven - نتایج تست های

شغلی (شامل: 1-آزمون شخصیت هارتمن 2- آزمون شخصیت شناسی نئو 3-

آزمون شخصیت شناسی مایرز-بریگز 4-شناسایی لنگرگاه های مسیر شغلی 5-

تست هوش تصویری 6- تست هوش هیجانی 7-تست سبک حل تعارض 8-تست

توانایی های شناختی 9-آزمون سبک انگیزشی غالب) پیوست رزومه می باشد.
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راههای ارتباطی
alizadeh.ali.ir@gmail.com 


