دربارة پدیدآورندگان:
ابراهیم حشمت دهکردی


فارغ التحصیل رشتة مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1353



سه سال سابقة فعالیت علمی  -پژوهشی در زمینة تکنولوژی هستهای ،جوشکاری با پرتو
الکترونی و آزمایشهای غیر مخرب فراصوتی به روش غوطهوری در مراکز اتمی فرانسه (از
سال  1355تا )1358



فارغ التحصیل کارشناسی ارشد متالورژی جوشکاری از دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه در سال 1358



فارغ التحصیل دکترای متالورژی گرایش خوردگی فلزات از دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه در سال 1361



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران ( 1361تا )1390




یک سال فعالیت در مراکز اتمی آرژانتین در زمینههای تکنولوژی هستهای ،تردی هیدروژنی ،ریختهگری و آهنگری
تجهیزات نیروگاهی (از سال  1367تا )1368
مدرس دانشگاه صنعت نفت ،دانشگاه صنعتی اصفهان  -دانشکده مواد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،دانشگاه
مالک اشتر و دانشگاه علمی  -کاربردی عالمه شهرکرد در زمینة خوردگی فلزات ،جوشکاری ،آزمایشهای غیر
مخرب ،ریختهگری از سال  1369تا کنون



مدرس تأیید شدة شرکت کوانتوم انگلستان در ایران از سال  1373لغایت  1383در زمینة



کارشناس سطح  IIIآزمایشهای غیر مخرب طبق استانداردهای  ISOو  ASNTبه ترتیب از سالهای  1379و
 1383تا کنون



ممتحن و مدرس بین المللی آزمایشهای غیر مخرب در کشور و نظام مهندسی ساختمان در زمینة جوشکاری از
سال 1386



نایب رئیس انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران از سال  1386تاکنون



رئیس انجمن خوردگی ایران از سال  1389تا 1394



دبیر مصوب تأیید استانداردهای ملی موسسة استاندارد و تحقیقات ملی در زمینة جوشکاری و آزمایشهای غیر
مخرب (کمیته فلز شناسی) از سال  1388تا کنون



عضو هیئت تحریریة مجلة Advanced Materials and Processing



عضو هیات تحریریة مجلة علمی  -پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی



مدیر مسئول مجلة علمی  -ترویجی زنگ از سال  1389تا 1394



عضو کارگروه واژه گزینی خوردگی و جوشکاری در فرهنگستان زبان و ادب فارسی



مخترع در زمینة فرایند اتصال مناسب آلیاژهای پایه زیرکونیوم به فوالد زنگ نزن  321به شمارة ثبت اختراع
 83471در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور



پیشکسوت  NDTدر سال  1395از طرف انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب



چاپ دهها مقاله در مجالت و کنفرانسهای خارجی و داخلی



چاپ هفت کتاب در زمینة خوردگی ،جوشکاری ،آزمایشهای غیر مخرب و بازرسی فنی که عبارتند از )1 :بازرسی،
کنترل و مدیریت خوردگی در پاالیشگاهها )2 ،خوردگی قطعات جوشکاری شده )3 ،روشهای پیشرفته جوشکاری،
 )4آزمونهای غیر مخرب (روش فراصوتی) )5 ،پرتونگاری صنعتی (فنون تصویرسازی) )6 ،اصول پرتونگاری صنعتی
و  )7اصول آزمون ذرات مغناطیسی



معاونت ایمنی هستهای شرکت راهکار ( 1385تا )1388



مدیر عامل شرکت گسترش انرژی نوین ( 1388تا )1390



NDT

بیش از  35سال سابقه در زمینة خوردگی ،آزمایشهای غیر مخرب و بازرسی فنی در پروژههای کالن صنعتی

رسول سپهرزاد


کارشناس مهندسی مواد ،گرایش متالورژی  -صنعتی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد (سال )1389



کارشناس ارشد مهندسی مواد ،گرایش جوشکاری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد (سال )1392



بازرس بین المللی آزمایشهای غیر مخرب طبق استاندارد ASNT



چاپ سه کتاب در زمینة خوردگی و جوشکاری که عبارتند از:
 .1کتاب خوردگی قطعات جوشکاری شده (سال )1393
 .2کتاب روشهای پیشرفته جوشکاری (سال )1395
 .3کتاب بازرسی ،کنترل و مدیریت خوردگی در پاالیشگاهها (سال )1396



چاپ چندین مقاله (علمی  -ترویجی ،علمی – پژوهشی و  )ISCدر مجالت و کنفرانسهای بین المللی و داخلی



کسب عنوان مقالة برتر در بخش شفاهی پانزدهمین کنگرة ملی خوردگی ایران (پاییز سال )1393



عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران



سابقة اجرای پروژههای تحقیقاتی برای سازمان صنایع دریایی (از سال  1391تا )1394



کارشناس  NDTدر شرکت پرتوسنج سپاهان (سال )1393

مصطفی هدایتی مرزبالی


کارشناسی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی  -دانشگاه صنعت نفت ()1385



کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی -گرایش شناسایی و انتخاب مواد  -دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
()1392



کارشناس ارشد مهندسی خوردگی – شرکت ملی نفت ایران  -شرکت پایانه های نفتی ایران (– 1385
تاکنون)




مدیر پروژه خود ارزیابی وضعیت مدیریت خوردگی در شرکت پایانه های نفتی ایران ()1393-1394
مدیر پروژه کمی سازی اثرات خوردگی و سیستم های مدیریت خوردگی با همکاری معاونت مهندسی وزارت نفت
( -1395تاکنون)



مدیر پروژه «مانیتورینگ سیستم حفاظت کاتدی پایانه نفتی شمال» ()1388-1390



دبیر کارگروه مدیریت خوردگی شرکت پایانه های نفتی ایران ( -1393تاکنون)



چاپ کتاب «پوشش های دما باال» – انتشارات دانشگاه صنعتی بابل ()1392



چاپ چندین مقاله در مجالت و کنفرانسهای خارجی و داخلی



تدوین خط مشی و انواع استراتژی های پیشگیرانه نظام مدیریت خوردگی در شرکت پایانه های نفتی ایران



مجری پیاده سازی استاندارد های مدیریت کیفیت شامل جایزه ملی بهره وری ،استانداردهای ISO



بازرس بین المللی آزمایشهای غیر مخرب طبق استاندارد ASNT



مدرس دوره های آموزشی مدیریت خوردگی و مهندسی خوردگی



بیش از  10سال سابقه در زمینة خوردگی ،آزمایشهای غیر مخرب و بازرسی فنی در پروژههای کالن صنعتی



عضو دائمی انجمن خوردگی ایران

