
  

       احمد  نام : 

 بلوري  نام خانوادگي :       

 مهدينام پدر :        

 3001  شماره شناسنامه :       

 مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي اصفهان  تحصيل : و محل آخرين مدرك     

 سال 24 :سابقهْ كار        

 تجارب كاري :       

  22/20/3030)  سال  2نويدآلياژ با توليد فرو سيليسيم و فرومنكنز بمدت مدير توليد شركت كارشناس فني و -

30/4/3031) 

 ( 03/2/3031- 34/24/3031)  سال  30بمدت  و فرو سيليكو منگنز  مدير توليد شركت نويدمنگنز  با توليد فرومنكنز 

  (21/32/3012 – 3/20/3031)  احداث كارخانهْ فروسيليس همدانشركت مشاور حهت مدير پروژه 

 (  02/20/3014 – 3/23/3010مدير پروژه شركت مشاور حهت احداث طرح توسعه كارخانهْ فروسيليس همدان) 

 23/24/3014)  هزارتن سيليكو متال 01هزارتن فروسيليسيم و  12در ارتباط با توليد  مدير پروژه مجتمع فروآلياژ ارس  - 

 ادامه دارد (

  (02/20/3031 – 3/23/3031)مشاوره با شركت نويد آلياژ در توليد فرو سيليكو منيزيم قرار داد 



 و فرو سيليكو منگنز توليد فرو منگنز ارتباط باقرار داد مشاوره و آموزش تكنولوژي با شركت فرو آلياژ كاويان در 

(3/20/3033 – 23/20/3012) 

 توليد فرو منگنز درارتباط باو شركت ذوب كاوان اشتهارد  نز كرمانقرار داد مشاوره و آموزش تكنولوژي با شركت فرو منگ 

 (23/20/3012 – 3/20/3031)و فرو سيليكو منگنز

 قرارداد با صنايع شهيد زين الدين جهت توليد گندله از خاك فسفات آسفردي 

 فرومنگنز و توليد  قوس الكتريكي قرار داد با شركت زنجان روي در ارتباط با ساخت كورهْ تك الكترود 

 مشاوره با ايميدرو در زمينهْ توليد فرومنگنز از خاكهْ سنگ منگنز با روش احياء مستقيم بوسيلهْ كورهْ القايي وكورهْ تونلي 

 مشاوره با وزارتخانه صنايع ومعادن در زمينهْ احداث كارخانهْ فرومنگنز در جزيرهْ قشم 

  سال توقف كوره  1كوره قوس الكتريكي شركت  فرو آلياژ اكسين  پس از  و راه اندازي 3بهسازي،  تعمير ات درجه

(3/22/3031 – 02/21/3012) 

  از و فروسيليسيم  فرو منگنز و فرو سيليكو منگنزبهره برداري و توليد ژ اكسين جهت قرارداد با شركت فرو آليا (

 ( 20/20/3014الي  23/32/3012

 ا هدف طراحي ، ساخت، راه اندازي و بهره برداري كوره هاي قوس اكتريكي كه تاسيس شركت فراسازان نوين فروآلياژ ب

 محل كارگاه در شهرك صنعتي سمنان مي باشد .

  ( آموزش دوره كامل مديريت پروژهPMP) 

  صفحه 200تاليف كتاب آماده چاپ فرومنگنز در 

 

 00341334000شماره تماس : 

 

 

 

 


