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 به نام خدا

 

 مشخصات فردی

 

   وضعیت تاهل: مجرد                                                                                                              نام و نام خانوادگی: سیدعلی عسکرآبادی                                        

 09153529096تلفن تماس:  1365تاریخ تولد: 

 Aliaskarabadi@gmail.comآدرس پست الکترونیک:  محل تولد: نیشابور                                                                 

  وضعیت نظام وظیفه: معافیت دائم

 

 سوابق تحصیلی

 

 گرایش رشته مدرک
 زمان

 نام واحد آموزشی
 تا از

 دانشگاه چالوس 86 84 چوب و کاغذ مهندسی چوب و کاغذ لیسانس

 دانشگاه آستارا 92 90 چوب و کاغذ مهندسی چوب و کاغذ فوق لیسانس

 دانشگاه علوم تحقیقات تهران 1401 96 چوب و کاغذ منابع طبیعی دکتری
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 سوابق کاری

                                                                                                         پارت کاغذ مشهدشرکت کاغذسازی  .1

 سانتیمتر ( 220) عرض کاغذ تولیدی 

 سرپرست آزمایشگاه و کنترل کیفیت 

 مشارکت در ساخت و اجرای سیستم جداسازی الیاف همراه و محصوالت تتراپک 

 

                                                                                                                 شرکت تولید ورق و ظروف مقوایی نیشابور .2

                                                                                                                                                                                                        ( ساتیمتر 250 تولیدی کاغذ عرض)     (و فلوتینگ و تست الینر و وایت تاپ  تولید کاغذ الینر )

 ماه 3ت آزمایشگاه کنترل کیفیت رپرسس 

  ماه 21مدیرتولید و فنی آموزش نیروی انسانی 

 

 شرکت کاغذسازی کاوه  .3

 تولید کاغذ الینر، فلوتینگ، تست الینر(  )      

 ( سانتیمتر 240ماشین کاغذ آلمانی  سانتیمتر و 320همزمان دوماشین کاغذ سوئیس عرض  )

 هندس فرآِیند تولیدم 

 کارخانه و مواد شیمیایی و نشاستهکنترل آخال ورودی به  -

 کنترل ساخت نشاسته مصرفی و سایزپرس -

 کنترل کیفیت محصول تولیدی و بهینه سازی کیفیت -

 کنترل تصفیه پساب کارخانه و بهبود شرایط تصفیه پساب -

 

 شرکت کاغذسازی پارس کاغذ مشهد  .4

 سانتیمتر ( 140) عرض کاغذ تولیدی 

 ( تست الینر، وایت تایپ، شبه کینگ، تولید کاغذهای الینر، فلوت)رافت 

 مدیر بهره برداری 

 نصب و راه اندازی ماشین آالت واحد خمیرسازی و پایپینگ -

 متر مکعب 15طراحی و ساخت موشکی پالپر با ظرفیت  -

 بهینه سازی و تغییر شاستی میز فوردینیر -

 ( طراحی، ساخت و اجرا تغییر سیستم خشک کن کاغذ از حالت روغن داغ به بخار ) -

 تغییر سیستم بویلرهای روغن داغ و نصب و راه اندازی دیگ بخار توسط مازوت و گازوئیل -

 نشاستهو ساخت مخازن پخت نشاسته و انتقال  سایزپرسدرایر وی و ساخت اجرای افتر طراح -

 ( دوبلکس طراحی و اجرای میز فوردینیر باال ) -

 نصب و راه اندازی ماشین آالت خط سفید کاغذ -
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  کاغذسازی یاسمین گرمساررکت ش .5

 (تولید کاغذ الینر، فلوتینگ، تست الینر  )

 ( سانتیمتر 230 کاغذ تولیدی عرض)                   

 کارخانهدیرو م هره برداریدیربم 

 بهینه سازی و تغییر وضعیت نصب و ماشین آالت واحد خمیرسازی و پایپینگ -

 متر مکعب  20طراحی و ساخت و نصب قسمت حوضینگ بیرینگ پالپر با ظرفیت  -

 میز فوردینیر  زاویه دار کردن( تغییر وضعیت فویل های آبگیر ) -

 طراحی و ساخت و اجرا شاستی خشک کن  -

 اصالح الین برگشت کندانس از درایر -

 برای اصالح سطح سیلندر و کاهش تلرانس رطوبتی کاغذتراشکاری سیلندرهای درایر  -

 طراحی و اجرای تیغه داکتر بلیت روی سطح سیلندرها -

 طراحی و ساخت مخازن پخت نشاسته و انتقال نشاسته به خط تولید -

 طراحی ساخت فیکسچر برای بازسازی فاصله های اسلت پرشراسکرین -

 نقشه کردن و طراحی و تعویض کفچک های روی روتور پرشراسکرین -

 ساخت جعبه های مکش وکیوم با روکش سنگ گرانیت یک تیکه در بهترین حالت و مادام العمر -

 

 سانتیمتر ( 140) عرض کاغذ تولیدی مشاور کاغذسازی بازیافت شرکت پارس کاغذ مشهد  .6

 

 سانتیمتر ( 100) عرض کاغذ تولیدی مشاور کاغذسازی بازیافت شرکت کاغذسازی خیرآباد  .7

 

  روژه اورهال و بهره برداری و راه اندازی کاغذسازی وزین برگ فیروزکوهپ .8

 (  سانتیمتر 220تولید کاغذ الینر عرض ) 

 راه اندازی خط تولید و آموزش نیروی انسانی -

 بهینه سازی و تغییر وضعیت پایپینگ سیستم وکیوم های توری و پرس -

 طراحی و ساخت لول باکس خمیر -

 بهینه سازی وکیوم باکس های خط تولید -

 اصالح پایپینگ واحد آماده سازی خمیر -

 اصالح پایپینگ بخار و نصب شیر فشارشکن بخار -

سازی و تغییرات بخش های متعدد خط تولید به جهت کاهش توقفات و کاهش استهالک خط  بهینه -

 تولید و در نهایت افزایش تناژ تولید

طراحی و تغییر زوایای عبور توری از بین رول های هرزگرد به جهت افزایش عمر توری و حذف مشکالت  -

 متعدد بخش ماشین کاغذ
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 دازی کاغذسازی استرآباد گرگانپروژه اورهال و بهره برداری و راه ان .9

 (  سانتیمتر 250تولید کاغذ الینر، تست الینر، فلوتینگ عرض ) 

 مدیربهره برداری 

 راه اندازی خط تولید و آموزش نیروی انسانی -

 رفع چروک کاغذ در سیلندرهای خشک کن -

 اورهال کلیه پمپ های خط تولید -

 تغییر وضعیت پایپینگ بخش آماده سازی خمیر -

 سیستم ابزار دقیق بخش های مختلف خط تولیداصالح  -

 اورهال حوضینگ بیرینگ پالپر و همزن های مخازن خمیر -

  ( بویلر وسیستم تصفیه آب استارت بخش تاسیسات کارخانه ) -

 

 سانتیمتر ( 250) عرض کاغذ تولیدی . شرکت کاغذسازی پارس معین اصفهان  10

 مدیر کارخانه 

 آموزش نیروی انسانی  -

 سرعت تولیدافزایش  -

 اورهال کلیه پمپ های خط تولید -

 پایپینگ بخش آماده سازی خمیر اصالح بخشی از -

 اصالح سیستم ابزار دقیق بخش های مختلف خط تولید -

 

 شرکت کاغذسازی پارس کاغذ مشهد.  11

 ) تولید کاغذهای الینر، فلوتینگ، تست الینر، وایت تایپ (

 مدیر پروژه 

 متر بر دقیقه 150سرعت طراحی ماشین کاغذ دوالیه  -

بخش های میز توری در بهترین حالت روز دنیا به صورت دو الیه و بخش  نقشه کشی ماشین کاغذ  -

پرس ها بخش خشک کن و بخش سایز پرس و بخش خشک کن ثانویه و بخش کلندر و بخش ریل 

 درام و بخش ریوایندر

 رس ها در بهترین حالتاستفاده از بالشتک های پنوماتیک در بخش پ ساخت ماشین کاغذ -

 مونتاژ و نصب ماشین کاغذ -

 ساخت جعبه های مکش وکیوم و فویل های آبگیر با روکش سنگ گرانیت یک تیکه مادام العمر -

 به روز بودن سیستم پایپینگ وکیوم ها -

 راه اندازی و بهره برداری از خط تولید -
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 آموزش نیروی انسانی به لحاظ پروسه و فنی خط تولید -

و اجراء تغییرات جهت افزایش ظرفیت بخش آماده سازی خمیر جهت تامین خمیر برای  برنامه ریزی -

 سانتیمتر 160و  140هر دو خط تولید عرض 

 

 

 پروژه اورهال و بهره برداری و راه اندازی کاغذسازی کریمان بم 12

  سانتیمتر( 250)تولید کاغذ الینر عرض 

 برداری مدیربهره

 واحد خمیرسازی خریداری شده از چین و انجام پایپینگنصب و راه اندازی ماشین آالت  -

 ( کلینرها و کورس اسکرین وفاین اسکرین وریجکت سورتر وتوربوسپراتورLDو H.Dشامل: )

 متر مکعب 15و استیل کاری پالپرها با ظرفیت  Dبهینه سازی و طراحی پالپر به حالت  -

 طراحی و اجرا و ساخت دبل فلت پرس یک -

 ر شاستی میز فوردینیربهینه سازی و تغیی -

 تغییر وضعیت و اورهال وکیوم های خط تولید به لحاظ پایپینگ و اجرا -

 تغییر سیستم خشک کن ازحالت زنجیری به فلت درایو )طراحی، ساخت و اجرا( -

 طراحی و اجرای تیغه داکتر بلیت روی سطح سیلندرها -

 تغییر سیستم تخلیه کندانس از حالت ترپ به فلش تانک -

 تن 70واجرا و ساخت تیکنر آبشاری ظرفیت طراحی  -

 بهینه سازی و نصب بازویی تعویض اسپول ریل درام )رول پیچ (  -

 طراحی و نصب و ساخت همزن مخازن خمیر در بهترین حالت  -

 آموزش نیروی انسانی به لحاظ فنی و پروسه فرایند خط تولید  -

 کوپلینگ تغییر و شاستی کردن پمپ های خط تولید از حالت تسمه ای به -

 تغییر وضعیت درایو ماشین آالت ازحالت کوپلینگ به حالت گاردن -

 بهینه سازی وایندر )سرقیچی ( و تغییر قسمت رول استند و ترمز وایندر -
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 توانایی های فنی و تخصصی

 ش نیروی انسانیزآمو -1

 نو و استوک کاغذسازی آالت ماشین فروش و خرید کارشناس و مشاور -2

 تجهیزات و ماشین آالت کاغذسازینصب و راه اندازی  -3

 برنامه ریزی برای کاهش هزینه های تولید -4

 انجام محاسبات مهندسی فرآیند و ماشین آالت کاغذسازی -5

 برنامه ریزی برای بهبود کیفیت محصول تولیدی تا حد قابل قبول -6

 بهبود فرآیند تولید جهت افزایش ظرفیت خط تولید و کاهش ضایعات -7

 پیشگیرانه تجهیزات و ماشین آالت توانایی اجرای تعمیرات -8

 و رفع عیوب ماشین کاغذ و تجهیزات و ماشین آالتتوانایی عیب یابی  -9

 آشنایی با سیستم تصفیه پساب کارخانه و بهبود شرایط تصفیه پساب -10

 توانایی کار با تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل ویژگی های مقاومتی کاغذ -11

 تحلیل ماشین آالت خط تولید توانایی آنالیز، پالن برداری و تجزیه و -12

 Auto Cad ،Officeآشنایی با نرم افزارهای نقشه کشی  -13

 آشنایی کامل با دستگاه های صنایع چوب و صنایع تبدیلی آن -14

 توانایی آنالیز، پالن برداری و تجزیه و تحلیل کابینت و دکوراسیون -15

 آشنایی کامل با ماشین آالت برش صنایع چوب -16

 صنایع تبدیلی چوب و فرآورده های آنکامل با خطوط آشنایی  -17




