
  "بسمه تعالي"

  "شناسا برگ دانش آموختگان مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران"

  "دانشگاه علم و صنعت ايران ،1394وعده ديدار ما هشتم مهرماه "

           غالمرضا دالوريان :و نام خانوادگي نام

                 1328  سال تولد:

    مشهد شهر محل سكونت:

                  قبل از بازنشستگي: شركت قطعات اتومبيل ايران  - 1 فعاليت:نام شركت/سازمان محل 
    (در حال حاضر)  سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي -  2

رضوي  ساختمان مهندسي نظام سازمان ساختمان در تاسيسات مكانيكي پايه يك ناظر – 2 مدير فني  و آخرين سمت مدير كارخانه   - 1 :  شركتدر سمت:
      خراسان

 ك و خودروهاي سنگين براي ايرانمشهد توليد رينگ خودروهاي سبشركت رينگسازي  -1شركت قطعات اتومبيل ايران :  : الف  :زمينه فعاليت شركت
هاي  جهت شركتتوليد دسته سيم الكتريكي خودرو  شرقشركت الكتريك خودرو  – 2 و توليد قطعات پرسي خودرو  پارس خودرو و خودرو و سايپا

  و پارس خودرو  خودرو و شركت سايپا ايران

  : سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي : نظارت بر ساخت و ساز مطابق ضوابط مسكن و شهر سازي  ب

 ( سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي )      amMohandesi.irwww.nez:     :شركت آدرس سايت اينترنتي

  دانشگاه  رشته تحصيلي  مقطع تحصيلي  سال فارغ التحصيلي  سال ورود
  كارشناسي  1366  1357

  دوره شبانه
مهندسي مكانيك 
  طراحي جامدات

  علم و صنعت ايران

    كارشناسي ارشد  
      دكترا    
  )اختصاره (ب  :شما بصورت مشخص هم سوابق كاريا

  سوابق كاري در شركت رينگسازي مشهد : - الف 

سازمان و مدير فني ( مدير  سرپرست كل تعميرات ( برقي و مكانيكي )  ، ها :  سرپرست تعميرات مكانيكي ماشين آالت مسئوليت
  . نگهداري و تعميرات)

  بصورت پروژه انجام شده است. نگهداري و تعميرات واكثراكارهاي انجام شده ذيل عالوه بر مسئوليت هاي اصلي 

  نصب و راه اندازي خطوط توليد رينگ سنگين :- 1

ه آلمان زمان پروژ   Liefledسرپرست تيم نصب و راه اندازي پروزه خط توليد رينگ سنگين( دو تكه ) با ماشين آالت شركت 
  دستگاه 100با ماشين االت بالغ بر  سال و 3حدود 

  ه بهبود خط آبكاري سپر خودرو : ژپرو - 2

و پرالل كردن با ديگ قبلي  كيلو كالري و لوله كشي هاي مربوطه 500000ب داغ با ظرفيت افزايش ديگ آپس از بررسي هاي زياد با 
  نتيجه مطلوب حاصل گرديد. 



  ه جابجائي ماشين آالت خط توليد پروفيل :ژپرو - 3

رساني هواي فشرده و كانل هاي هواكش ...) كه قرار  آب، الن و تاسيسات مربوطه (برق رسانيهاي اداري سساخت اطاق  1376سال  در
 40ميليون ريال  توسط پيمانكار اجرا شود در تعطيالت نوروزي توسط سازمان نگهداري و تعميرات با هزينه كمتر از  220بود با هزينه 

  ميليون ريال اجرا گرديد

  :   سپر اتوماتطراحي و ساخت دستگاه پاليش   - 4

ش سپر يي فلزي و نياز به پاليش آن قبل از آبكاري نياز شديد به دستگاه پاله سپرها نياز مبرم ايران خودرو ب هبا توجه ب 1377در سال 
 520000يمت ان روز (پرفرم قكارخانه را بر آن داشت كه يك دستگاه خريداري نمايد و پس از بررسي داخل و خارج كشور و گرفتن 

 ماه و هزينه اي حدود  8ت حي و بسازم كه بتوفيق الهي در مدگاه را طراتن شدم كه اين دسبر آبراين بنابيش از انتظار  نيورو ) و زما
  نجام برسا نم و وارد خط توليد گرديد طراحي ساخت و نصب آن را باميليون تومان توانستم  35

  يرات ( نت ) :سيستم نگهداري و تعم - 5

با توجه به سيستم جامع نگهداري و تعميرات  يك ونياز به 1378و1377پيرو استقرار نظام مديريت كيفيت در شركت در سالهاي 
بعده گرفته و به بهترين روش  را  TPMو  PMمسئوليت طراحي و پياده سازي سيستم نت در راستاي اجرايمطالعات و تجربه كاري 

در  و پس از آن نتايج بدست آمده در پايان هر ماه مورد تحليل وانجام گرديد كه مورد تقدير تيم كنترل كيفيت مربوطه قرار گرفت 
  .ه افزايش توليد را به دنبال داشتجهت كاهش توقفات ماشين آالت اقدام الزم انجام و در نتيج

  ه رينگ فوالدي :پروژ - 6

ي و ماشين آالت سواري با توجه بروز رساني تكنولوژه رينگ فوالدي در راستاي بوجود آوردن يك كارخانه جديد براي توليد رينگ وژپر
  سال به درازا انجاميد . 4تا  3جديد بوده است و زمان اجراي پروزه حدودا بين 

  و اجرا  بوده است . نظارت، طراحي طراح و نظارت ،همكاري در اين پروژه بيشتر به صورت طراحي

  : هلند)    FONTIJNEهمكاري در نصب و راه اندازي خط طوقه رينگ فوالدي (ماشين آالت شركت – 6,1

  نصب و راهاندازي بخشي از نياز پروژه در خط طوقه رينگ ( سيستم خنك كننده يا سيستم آب و صابون ) ،ساخت ،طراحي - *  

  ريال انجام گرديد . 35000000يورو بود كه با مبلغ  40000هزينه ارزي اين بخش از پروژه بالغ بر    

  تني تراكمي مورد نياز خط طوقه رينگ و نظارت بر نصب لوله كشي هاي مربوطه و راه اندازي آن 80مسئول انتخاب چيلر (  - *  

  )آلمان  EISENMANNكاتوديك ( ساخت شركتهمكاري در نصب و راه اندازي خط اتومات رنگ  - 6,2

  تن ) ترانسفر جهت توليد كاسه رينگ فوالدي  3000همكاري در نصب و راه اندازي خط پرس ( – 6,3

  لمان) :آ    SCHULER( ساخت  شركت          

ك پرس با ظرفيت جهت خنك كردن منبع روغن هيدرولي ،نتن ) و برج خنك كننده آ 200 مسئول انتحاب چيلر ( جذبي -*   
  ليترروغن  و نظارت بر ساخت چيلر انتخاب شده در حين پروسه ساخت . 14000

  نظارت بر نصب و لوله كشي هاي مورد نياز چيلر و برج خنك كننده - *    

  كيلو كالري ) و نصب لوله كشي هاي مربوطه 1200000نظارت بر تعمير ديگ آب داغ (كوره  - *    

  تن و نظارت بر نصب آن . 3000خروجي پرس طراحي كنواير  - *    



  تن  نظارت بر ساخت و نصب آن . 3000طراح كنواير حمل ضايعات سنگين پرس  - *    

  

  :توضيحات تكميلي

جايگزين كردن قطعات ماشين آالت در دوران جنگ و تحريم كه تهيه آن از خارج كشور مشكل و يا غير ممكن بده است با طراحي و  -1تبصره 
  آن در داخل شركت ساخت 

نفر پرسنل در ده خط  90نجا با اشاره به فعاليتهاي روزانه سازمان نگهداري و تعميرات توسط بخش هاي پنج گانه اين سازمان با ايدر  – 2تبصره 
روشنايي، ارتباط تلفن  دستگاه ماشين و خدمات دهي با اين سالن ها( گرمايش، سرمايش، آب رساني ، نوسازي، برق رساني، 500بيش ازتوليدي و با 

  نفر پرسنل توليدي و اداري بسنده مي شود. 1000. غيره) وهمچنين واحدهاي اداري و و سرويس دهي به بيش از 

  شركت الكتريك خوردو شرق:   - ب 

  مسئوليت: مديريت كارخانه پويش 

تغييرات روش هاي توليد و ايجاد انگيزش در پرسنل منجر به افزايش فعاليت ها: علي رغم تعديل نيروي انساني در مدت دو سال مديريت با توجه به 
  درصد گرديد. 140توليد 

  نظارت تاسيسات مكانيكي ساختمان   :زمينه فعاليت فعلي


