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 مشخصات فردی

  کاظمی نیا نام و نام خانوادگی : صمد

 ۰۹۱۲۱۵۴۸۱۷۳  همراه :      ۴۴۷۱۶۲۸۷منزل:  شماره تلفن 

 s.kazeminia@gmail.com  – s.kazeminia@yahoo.com آدرس ایمیل: 

 مهارت ها

  و تکنترل کیفیبازرسی فنی و  -  پروژه ها هنگی و نطارت و پیگیری هما  - ها تجهیزات پروژهو  موادتامین و تدارکات  -امور قراردادها -امور بازرگانی

 سایر امور مهندسی صنایع

 تحصیالت 

 (۲۰  نمره پروژه ) ۱۳۷۱سال    دانشگاه صنعتی شریف تی( مهندسی صنایع )تولید صنعناسی کارش

 (۱۶معدل  با )۱۳۶۴سال  ناز انستیتو تکنولوژی تهرا   عمومی مکانیککاردانی 

 سوابق کاری

 

 و سایر شرکت های بازرگانی  شرکت پتروشیمی پاد جم  -

 هم اکنون  بطور  پاره وقت      مشاور واحد بازرگانی 

    ۱۰/۱۳۹۴الی   ۸/۱۳۸۶     سپتروپارشرکت  -

 فعالیت شرکت : پیمانکار عمومی طرح های نفت و گاز

 ) زیر مجموعه شرکت پترو پارس(    POMCمدیریت پتروپارس بهره برداری و   شرکت در  قراردادها امور گانی ومدیر بازر سمت:

 گازی فرزاد الفمیدان طرح پارس جنوبی و  ۱۲فراساحل فاز پروژه   (Procurement Manager)مدیر تدارکات  سمت:

 

 ۷/۱۳۸۶الی    OIEC   ۱۱/۱۳۸۳ زیر مجموعه گروه   EIED شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی  -

 ی پروژه های نفت و گاز و پتروشیمیپیمانکار مهندسی و اجرا فعالیت شرکت :

  ( Procurement Coordinator and Expediting)تامین کاالهای پیگیری  مسیول سمت: 

 مورد نیاز طرح پتروشیمی ایالم 

 

 ۱۰/۱۳۸۳الی   ۸/۱۳۸۱   جهت انتقال تکنولوژی (جنوبی کرهاصلی هیوندایی )در دفتر شرکت ـ 

 نفت و گاز و صنعتی فعالیت شرکت : پیمانکار عمومی پروژه های 

پارس  ۵و۴پروژه فاز  ( Project  Procurement  Coordinator and Expediting) و پیگیری تدارکات خارجی   مسیول  سمت:

 (به منظور انتقال تکنولوژی  جنوبیکره جنوبی )دفتر اصلی هیوندای در
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 ۷/۱۳۸۱الی  ۳/۱۳۷۷     شعبه اس جی اس سویس (SGS) شرکت اس جی اس ایران -

 شخص ثالث بازرس  بعنوان  بین المللی فعالیت شرکت : انجام بازرسی های کاال و خدمات و صدور گواهی

 موارد ویژه ارشد و بازرس (Industrial Operation and Inspection Manager)و بازرسی های صنعتی   مدیر عملیات سمت:

 

 ۳/۱۳۷۷الی   ۴/۱۳۷۴         شرکت مپنا  -

 پیمانکار عمومی طرح های نیروگاهی و نفت و گاز فعالیت شرکت :

 (Procurement Coordinator) تامین تجهیزات پروژه ها مسیولسمت: 

 

 ۱۳۷۴ /۴الی  ۴/۱۳۷۱         شرکت نیرپارس  -

    فعالیت شرکت : ساخت تجهزات و سازه های هیدرو مکانیک سد ها و سازه های صنعتی  -

 (QC , Inspection and Expediting Head) و پیگیری ساخت  سرپرست کنترل کیفیت و بازرسی سمت:

 

 ۴/۱۳۷۱الی   ۱۱/۱۳۶۲       ایران خودرو دیزل )بنز خاور( شرکت  -

 فعالیت شرکت : تولید انواع کامیون بنز

 بنز آلمانفیزیک و مکانیک برای بررسی کیفیت قطعات  طبق استاندارد های دایلمر   سرپرست آزمایشگاه سمت:

  

 ۱۱/۱۳۶۲الی   ۲/۱۳۵۸      و پیمانکاری آزاد   و آر جی اس شرکت شوتسکو -

 لوله کشی و برق( خوراک دام و طیور  در ورامین –مکانیک  –فورمن  نصب )سازه  سمت:

 سیلوی  فورمن لوله کشی صنعتی و نصب تجهیزات

  پل های فلزی مورد نیاز  در ستاد پشتیبانی جنگ )منطقه جنگی جنوب( کارگاه ساخت سرپرست -

        و برقکاری منازل آب  -پیمانکار لوله کشی گاز  -

 

  زبان خارجی

 نوشتن و مکالمه ( ,ن )خواند انگلیسی  -

 کامپیوتر

  ,MS Office Excel, Visio, PowerPoint, MSPکار با  -

- SAP- Enterprise resource planning ( ERP) 

 توانایی ها سایر

 دارای گواهینامه پایه یک  -خیاطی   - لوله کشی  –نجاری  –برق کاری  –جوشکاری  -)آزاد( سازمان ملی استاندارد بازرس فنی  -

 بازرگانی و مدیریتی ،   NDTو تست های غیر مخرب بازرسی آموزشی دوره های مختلف فنی رک ادارای مد -


