رزومه شغلی
مشخصات :
نام و نام خانوادگی  :مهدی میرخلیل زاده ارشادی
تاریخ تولد ۶۰/۰۹/۰۵ :
محل تولد  :اردبیل
محل سکونت  :مشهد  ،فرامرزعباسی
وضعیت تاهل  :مجرد

مدرک تحصیلی :
مقطع تحصیلی  :کارشناسی
رشته  -گرایش تحصیلی  :مکانیک  -حرارت و سیاالت
دانشگاه محل تحصیل  :دانشگاه آزاد واحد مشهد
تاریخ اخذ مدرک ۸۲/۱۲/۱۸ :

سوابق شغلی :
ردیف

نام شرکت

۱

شرکت سامان داروی هشتم

۲
3
4

شرکت نوین سازه عمید
شرکت مهندسی و خدمات چاه پیمای مهران
 ( NITCشرکت ملی نفتکش ایران )

۵

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
( تایر گلدستون )

۶

شرکت نساجی اردبیل

سمت شغلی
مهندس ارشد نظارت  ،اجرا و بهره برداری واحدهای تأسیسات  ،تولید
 - ۹4/۰۸/۱۶تاکنون
و آزمایشگاه
 ۱۰ماه
مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی ساختمان
 ۹ماه
مهندس تعمیر و نگهداری درکارگاه شرکت و سکوهای نفتی دریایی
 ۶4ماه
مهندس موتورخانه کشتی های نفتکش
کارشناس مکانیک پروژه ERP
 34ماه
سرپرست واحد سفارش ابزار  ،قطعات و تجهیزات
سرپرست واحد  ( PMنگهداری و تعمیرات پیشگیرانه )
 ۸ماه
کارورز در واحد تاسیسات

برخی از دوره های آموزشی گذرانیده :
-

سرویس و نگهداری ترانسفورماتورهای توزیع – سازمان فنی و حرفه ای
ایمنی چهارگانه – سازمان بنادر و کشتیرانی
پیشرفته اطفای حریق – سازمان بنادر و کشتیرانی
مدیریت خطر و بررسی سوانح – مرکز آموزش تخصص های دریایی محمود آباد
تاسیسات بهداشتی – سازمان نظام مهندسی ساختمان
تاسیسات گرمایی  ،سرمایی  ،تعویض هوا و تهویه مطبوع -سازمان نظام مهندسی ساختمان
اصول کنترل  ،بازرسی  ،تحویل و نگهداری تاسیسات مکانیکی – سازمان نظام مهندسی ساختمان
اطفاء حریق مناسب در ساختمان – دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان
مبدل های حرارتی صفحه ای -دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان
مبانی اندازه گیری و کالیبراسیون – شرکت مهندسی دقت آزمای کارا
اتاق های تمیز ( - )Clean roomsشرکت تهویه مطبوع آذر نسیم
معتبر سازی و احراز کیفیت سیستم هواساز ) – (HVACموسسه افق فارمد
 GMPعمومی – موسسه ره آوران آفاق صنعت
نگارش ) – URS (User Requirement Specificationموسسه نوآوران صنعت پویای پیشرو

مدت اشتغال

مدارک تخصصی :
-

کارشناس رسمی دادگستری در رشته تأسیسات ساختمان
مهندس پایه  ۲طراحی و نظارت تأسیسات مکانیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان

توانایی ها :
-

-

مهندس ارشد تأسیسات مکانیکی ساختمانی و صنعتی
آشنایی با ضوابط پیمان  ،ضوابط اجرای  EPCبرای پروژه های صنعتی  ،خدمات مشاوره و مدیریت طرح
تسلط در استانداردها  ،الزامات  ،آیین نامه ها  ،دستورالعمل ها  ،مباحث و مقررات ملی تاسیسات مکانیکی و برقی
تسلط در فهرست بهاء تأسیسات مکانیکی و برقی
تسلط در سیستمها و تجهیزات تأسیساتی نظیر تولید بخار  ،تبرید  ،دیزل ژنراتور  ،پمپاژ و ...
تسلط در نصب و راه اندازی دستگاهها و تجهیزات
تسلط در فرآیندهای عیب یابی و رفع عیب دستگاهها و تجهیزات
تسلط در فرآیندهای تست و بازرسی
تسلط در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش بینانه
)PM (Preventive Maintenance), PdM (Predictive Maintenance
تسلط در سیستم ها و تجهیزات ردیابی  ،اعالم و اطفاء حریق  -استانداردهای NFPA
تسلط در  QAو مستند سازی
تسلط در ) QRM ( Quality Risk Management
تسلط در HSEQ
تسلط در الزامات اتاقهای تمیز و کیفیت هوای داخل
تسلط در سیستمهای هواساز هایژنیک  ،عملیات آب  ،بخار تمیز  ،هوای فشرده و دیگر گازهای دارویی و آزمایشگاهی و فرآیندهای
معتبرسازی و احراز کیفیت آنها
تسلط در فرآیندهای تکنیکال پایین دستی و باالدستی آسپتیک دارو سازی از قبیل :
Media preparation & storage, Buffer preparation, Seed Bioreactor & Bioreactor, Harvest,
Inactivation, vial (washing, depyrogenation, filling, lyophilization, inspection, labeling),
CIP, SIP, ...
تسلط در الزامات  GMPاز جمله ISPE
تسلط در تهیه )URS (User Requirement Specification
تسلط در فرآیند کامل معتبرسازی دستگاهها و تجهیزات شامل DQ, FAT, SAT, IQ, OQ, PQ
تسلط در )CSV (Computer System Validation
تسلط در الزامات  Cold Chainو فرآیندهای انجام Temperature mapping
تسلط در عملیاتهای دفع فاضالب دارویی

شماره های تماس ۰۵۱3۶۰۵4۲44-۵ –۰۹3۶۸۸3۶33۰ -۰۹۱43۵۸۲۵۰۲ :
Email : m.ershadi7777777@gmail.com

