
    :مشخصات فردی
 

  سینا  :نام  ●

  

  شادرام  :نام خانوادگی  ●

  کیومرث  :نام پدر  ●

  0534702120  :کد ملی  ●

  اراک1366بیست و هشتم آذر ماه   :متولد  ●

 خدمت  دارای کارت پایان وضعیت نظام وظیفه :  ●

 

 

  60918859201      09120132871  :شماره  ●
  Sinashadram@yahoo.com  :ایمیل  ●

 comShadramco.WWW.  :آدرس وب   ●
trading.com-PishroWWW. 

 
   irtrading.-PishroWWW. 

 

 مدرک تحصیلی: 

  کارشناس ارشد  :مدرک  ●

  شیمی سیمهند  :تحصیلی تهرش  ●

 پلیمر   -پتروشیمی  :گرایش  ●

  اراک   :دانشگاه  ●

         
 

 مهارتهای تخصصی: 
 

 در کشور  ((HFاسید هیدروفلوریککننده  تولید  و تنها  تنها دارنده دانش فنی     *

   شوردر ک  (6SiF2H)گزافلوروسیلیسیکاسید هکننده  تولید  و تنها  تنها دارنده دانش فنی   *

 در کشور   (4HBF)فلوروبوریکاسید  کننده  تولید  و تنها  نی  ده دانش فتنها دارن  *

  مشاور فنی تولید انواع اسید های فلوئورپایه*  

 * مدرس دانشگاه  

 اسیدتدوین استاندارد   یکشورته  عضو کمی*  
 

 

 سوابق تحصیلی: 

 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته  نام دانشگاه/موسسه مدرک

 18/11/1394 پلیمر مهندسی شیمی راک آزاد واحد ا ارشدکارشناسی 

 01/04/1390 پتروشیمی مهندسی شیمی اراک  کارشناسی
 

 

 

 

http://www.pishro-trading.com/
http://www.pishro-trading.ir/


 سوابق شغلی:    

 نام شرکت
سمت  

 سازمانی
 تاریخ پایان تاریخ آغاز شرح فعالیت

 ادامه دارد  20/07/1394 ابزار دقیق و  مکانیکی تجهیزات صنعتیانواع تامین  ر عاملمدی هیرسا تجهیزکاران 

 دانش شمسق اف
عضو هیئت 

 مدیره

برگزاری دوره های تخصصی ، فنی و سمینارهای مرتبط 

 با صنعت
 ادامه دارد  17/03/1398

بنیاد نخبگان استان 

 کرمانشاه
 دونخبه سطح 

منتخب جشنواره زاگرس در زمینه تولید اسید های فلوئور 

 نهاد
 ادامه دارد  20/11/1391

 کشور  انجمن مخترعین
به شماره 

 5517 ضویتع 

)فرآیند تولید اسید  72249ماره ثبت برای اختراع به ش

 )فلوریدریک از خاک فلورین ایران
 ادامه دارد  15/09/1390

 93شهریور  30/02/1390 اسیدی محصوالتات تولیدفنی  مشاور کارشناس فنی شیمی گستر فارابی

پارک علم وفناوری جهاد 

 دانشگاهی کرمانشاه
 رشد مرکزعضو 

ک و تصفیه قیر از یدریولید اسید فلورد ترآینطراحی ف

 لجن اسیدی 
 ادامه دارد  20/11/1389

 ادامه دارد  10/06/1389 مشاوره در زمینه تولید اسید فلوریدریک مشاور فرآیند اسلوب صنعت پارس 
 

 

 دوره های گذرانده:

 نام موسسه تاریخ اخذ نمره/امتیاز عنوان دوره

 استان کرمانشاهجهاد دانشگاهی  28/08/1390 عالی یهای تجار تدوین طرح

 گروه ونداد 23/08/1390 90 دوره معامله گری بورس

 بنیاد نخبگان کرمانشاه 1394آ ذر  عالی کارگاه آموزشی فناوری و سالمت

 بنیاد نخبگان کرمانشاه 95اردیبهشت  عالی پرورش خالقیت کارگاه آموزشی

 تمقاال وچاپ ،نگارش اه هداد یاطالعات گاهیپا  با ییاشنا  ارگاهک
ISI 

 بنیاد نخبگان کرمانشاه 11/04/1396 عالی

 اداره کل استاندارد کرمانشاه 3/11/1395 عالی فرآیند تدوین استاندارد های ملی

 بنیاد نخبگان کرمانشاه 23/11/1396 عالی مهارت تولید ناب در سیستم های تولید

 تهران -انجمن شیمی کشور 15/08/1398 عالی GC تهرفدوره مقدماتی و پیش
 

 

 سوابق پژوهشی و مقاالت: 

 جامتاریخ ان عنوان

اسید فلوئوریدیک از خاک فلوئورین ایران  ثبت اختراع و تکمیل داکیومنت محاسبات فنی و مالی واحد تولید گواهی

 دانشگاهی کرمانشاه با اخذ تاییدیه علمی و فنی از جهاد
29/10/1390 

 کسید هیدروفلوریدریک مایع از طریق کاهش تعداد برج های جذب و استفاده از کلیه خاتولید ا"گواهی ثبت اختراع

  "%68زی تا خلوص های معدنی و سنت
12/06/1398 

 20/04/1398 " از خاک سیلیس ایران سیلیسیکهگزافلورو اسیدتولید فرآیند "گواهی ثبت اختراع 

اه اندازی خط تولید گوگرد بنتونیتی بعنوان کود شیمیایی دیر فعال در کشاورزی و محاسبات مالی ربررسی فنی 

 استان کرمانشاه
05/03/1388 



 09/02/1398 "% 62تولید اسید فلوبوریک با خلوص  "گواهی ثبت اختراع

ضایعات دور ریز محلول ثبوت رادیولوژی با خلوص باالی  تکمیل و ارائه ادعا نامه ثبت اختراع کریستال نیترات نقره از

99.5% 
09/09/1389 

از هوای آلوده ی کارخانه ها و محیط های صنعتی،  Co2 و So2 جدا سازی"ارائه پروژه دوره کارشناسی با عنوان

 " توسط غشاء های سرامیکی و پلیمری
05/03/1390 

کربید بور و بررسی مقاومت به -تنگستن-نیکل ششهای نانوکامپوزیتیترسیب الکتروشیمیایی پو"مقاله با عنوان  ارائه

 سمنان -هجدهمین کنگره شیمی ایران در" wt.% NaCl 3/5 خوردگی آنها در محلول
11/06/1393 

استاندارد ایران ، جهت  کمیته ملی صنایع شیمیایی و پلیمر سازمان ملی 1259و  1265در اجالسیه شماره  عضویت

 ، به عنوان دارنده دانش فنی تولید رد ملی هیدروژن فلوراید بدون آب صنعتیتدوین استاندا
24/06/1393 

و بررسی مقاومت به خوردگی آنها در  PTFE ترسیب الکتروشیمیایی پوششهای نانوکامپوزیتی"ارائه مقاله با عنوان

 هجدهمین کنگره شیمی ایراندر  "wt.% NaCl 3/5محلول
06/04/1394 

 20/03/1396 یق و پژوهش کمیته کاهش آالینده های پتروشیمی ایالمعضو کمیته تحق
 

 

  شرکت در سمینار، اجالس و کنفرانسهای داخلی و بین المللی:

 عنوان
تاریخهای 

 برگزاری
 سمت

 رتبه دوم بخش طراحان کسب و کار 89مهر  جشنواه منطقه فن آفرینی زاگرس

 طرح برتر در حوزه صنعت / رتبه سوم  1392 پنجمین جشنواره ملی جوان کارآفرین

 شرکت کننده 1394آذر  کارگاه آموزشی فناوری و سالمت

 هشتمین جشنواره ملی شیخ بهایی
اردیبهشت  

1391 

رتبه چهارم بخش بخش طراحان کسب و 

 کار

 رتبه سوم در بخش کارآفرینی صنعت 91تیر (چهارمین جشنواره ملی حضرت علی اکبر )ع

 طرح منتخب دوم بنیاد و برگزیده جشنواره  91شهریور  / بنیاد ملی نخبگان سجشنواره زاگر

 شرکت کننده 94شهریور  هجدهمین کنگره شیمی ایران 

به نی منطقه ای و استاحضور در چندین جشنواره و استارت آپ 

 ور عنوان دا
  

 
 

 



 

  و تدریس سابقه آموزشی 

 ای تدریسه  ترم محل تدریس دروس عنوان

 6 دانشگاه زاگرس کرمانشاه طراحی راکتور های صنعتی

 10 آموزشکده فنی پسران کرمانشاه کاربرد رایانه درمهندسی شیمی

 6 دانشگاه زاگرس کرمانشاه خوردگی فلزات

 6 جهاد دانشگاهی کرمانشاه اقتصاد مهندسی

 10 آموزشکده فنی پسران کرمانشاه Hysysنرم افزار 

 دوره4 دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه فرینیآ دوره کار

 2 دانشگاه علمی کاربردی پویا غرب فرآیند های پتروشیمی

 2 دانشگاه علمی کاربردی پویا غرب اصول کنترل کیفیت 

 دوره دو شرکت نفت خط و لوله غرب اصول خوردگی و روش های جلوگیری 
 

 

 

  کامپیوتر و نرم افزار 

 م افزار های رمسلط به ن

 اپراتوری مقدماتی کامپیوتر  

 (ACDLاپراتوری پیشرفته کامپیوتر)  

 (Excellنرم افزار اکسل)  

 (Wordنرم افزار )  

 (Power Pointنرم افزار)  

 Aspen Hysysنرم افزار   

 Meta Treaderنرم افزار   
 

 


