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تحصيالت/ مدارك حرفه ايسمتنام و نام خانوادگيپرسنلي
تاريخ آخرين 

انتصاب

سابقه در 

شرکت 

)سال(

سوابق مهم اجرايي

سرپرست شرکت و عضو هیات مدیره4ماه1401/02/19فوق لیسانس  صنایعسرپرست شرکت و عضو هیات مدیرهیوسف حسنی شهپر840140

زار دقیق و مخابرات - مدیر نگهداري و تعمیرات1400/04/2628فوق لیسانس مهندسی برق -کنترلرئیس مجتمعحسن خسروي635985 رئیس تعمیرات اب

معاون مجتمعفریدون نیکخواه709557
فوق لیسانس  مهندسی مکانیک - تبدیل 

انرژی
مدیر نگهداری و تعمیرات - مشاور1399/08/0930

مدیربهره برداريعیسی نوروزي پور520347
فوق لیسانس  مهندسی  شیمی  - صنایع 

گاز
1400/02/2126

رئیس واحد مالمین - رئیس واحد فرآیند

سرپرست تعمیرات نوبتکاری – رئیس برنامه ریزی تعمیرات1400/05/1222لیسانس مهندسی برق الکترونیکمدیر نگهداری وتعمیراتقاسم   یزدانی520719

1400/10/2728لیسانس مهندسی متالوژيمدیر خدمات فنیغالمحسین والی501599
سرپرست بازرسی جوشکاري و آزمایشهاي غیر مخرب NDT - سرپرست 

حفاظت فلزات

مدیر برنامه ریزي  و اطالعات مدیریتامیر آشتیانی568528
فوق لیسانس  مدیریت 

ژیك( اجرایی)استرات
ژیك1399/12/0416 رئیس برنامه ریزي استرات

رئیس سفارشات و کنترل موجودي1401/04/2930لیسانس مدیریت دولتیسرپرست معاون بازرگانیمحمدرضا موتاب زاده501737

ربیت بدنی و علوم ورزشیمدیر منابع انسانیحسین جعفرزاده537594 1401/01/3129لیسانس ت
سرپرست خدمات اجتماعی - کارشناس مسئول برنامه ریزي و نگهداري 

تعمیرات اساسی و دستور کار

مدیر مالی1385/07/2227لیسانس حسابداري  دانشگاه صنعت نفتمدیرمالیسیدمحمد سیدي508428

سرپرست امور پیمانها1400/02/1229فوق لیسانس  حقوق خصوصیرئیس امور حقوقی و پیمان هاقدرت ا ... پورعلی504254

1399/03/172لیسانس مدیریت بازرگانیمدیر حراستسید یاسر دلیري840080
مدیرحراست آبفا استان - گزینش شرکت آبفا استان - رئیس حفاظت 

کارکنان آبفا

بازرس تجهیزات ایمنی - سرپرست نوبتکاري - مسئول پدافند غیرعامل1401/01/2928فوق لیسانس صنایعرئیس بهداشت ایمنی و محیط زیستمحمد صادقی طاهري506826

سرپرست پژوهش و فناوريمجید مسعودي840030
فوق لیسانس  مهندسی فرآوري و انتقال 

گاز
ور ارشد اتاق کنترل1400/10/2712 رات اپ

فریبرز پورآبادي504232
سرپرست بارگیري و انبارهاي 

محصول
پلم مدیریت بازرگانی سرپرست نوبتکاري بارگیري و انبارهاي محصول1400/11/2029فوق دی

 
 


