
فهرست مدیران و کارشناسان حاضر در همایش و نمایشگاه توانمندی های صنعت دیرگداز در صنعت پتروشیمی

سمتشرکت نام و نام خانوادگی
مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی ایرانعلی محمد بساق زاده

مدیر عاملکالی پتروشیمیحسین ادیب
مدیرعاملکود شیمیایی و اوره هرمزارسلن دیلم صالحی

مدیرعاملپتروشیمی اروندحمید فدایی
مدیرعاملپتروشیمی بندر امام رضا امیری

مدیرعاملپتروشیمی رازیعلی اکبر احمدی دشتی
مدیرعاملسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیعلی یزدانی
مدیرعاملره آوران فنون پتروشیمینوید نادرپور

نماینده مدیرعاملتاپیکوبهمن بهزادی
معاون مدیرعاملپتروشیمی ره آورانسید سعید جابری 
عضو هیات مدیرهپتروشیمی غدیر رضا نجف آبادی 

قائم مقام مدیر عامل پتروشیمی گچسارانخسرو زراره 
مدیر اجرایی پتروشیمی مارون محمد عیسایی 
مدیر آموزشره آوران فنون پتروشیمیسعید جابری
مدیر بهره برداری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیحسن منیادی

مدیر بهره برداری پتروشیمی فن آورانکوروش رمضانی 
مدیر تدارکات و انبارهاپتروشیمی رازی رضا زرین آبادی 

مدیر تعمیراتپتروشیمی فن آورانروح ال خراسانی 
مدیر خدمات فنی کال و منابعکالی پتروشیمیسید ابوالفضل جمال

مدیر روابط عمومیسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیسیاوش فرجی
مدیر فروشکالی پتروشیمیمرتضی چمن پرداز

مدیر مهندسی پتروشیمی رجال محمد رضا دهستانی 
رییس فنی مهندسیپتروشیمی رجالمحمدرضا دهستانی مفرد

پژوهش و فناوری پتروشیمیامین احمدپور
رییس بازرسی فنیپتروشیمی غدیرسید علی طباطبایی
رییس خدمات فنی پتروشیمی رازی عبدالحسن فرجی 

رییس ایمنی پتروشیمی رازیرامین میان آبی
رییس بازرسی فنیپتروشیمی فن آورانحشمت اله چهارده چیریک

رییس بازرسی فنی پتروشیمی رازی کیامرز انصاری 
رییس بازرسی فنی شیمی تکت آریا نیما تاجیک 

رییس پدافند غیر عامل NPCناصر جمشیدی 
رییس سرویس های تعمیرات پتروشیمی فن آورانروح ال کرمی 
رییس کارگاه پتروشیمی رازی هادی محمدی 
رییس واحد استیک پتروشیمی فن آورانعبداله چهرازی
رییس واحد متانول پتروشیمی فن آورانعلی ابراهیمی 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیغلمرضا کشکولی
سرپرست استراکچرپتروشیمی مرواریدروح اله نوروزی
سرپرست ایمنیسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیرحیم جوادی نیا
سرپرست بازرسی تجهیزاتسهیل آقا امیری

HSEرییس 

HSEسرپرست 

پتروشیمی بندر امام (فراورش)



سمتشرکت نام و نام خانوادگی
سرپرست بازرسی فنیپتروشیمی ماروننصرال ایزدی
سرپرست خوردگی حفاظت فلزاتپتروشیمی فجر رضا مهدیلوی
سرپرست خوردگی حفاظت فلزاتپتروشیمی تندگویانمنوچهر آزاد
سرپرست گروه خوردگی و حفاظت فلزاتپتروشیمی ماروننیما ربانی

بازرس ارشد تجهیزاتامید دنیاری
بازرس ارشد تجهیزاتسیامک ریواز
بازرس محافظت از فلزات پتروشیمی پارس جواد نور بین 

بازرسی فنیپتروشیمی رجالاحمد سیاح زاده
سرمایه گذارسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیسید حمیدرضا عباسی

کارشناسپتروشیمی اروندسید جواد احمدی
کارشناسپتروشیمی شهید رسولیعلیرضا کاویانی

کارشناسپتروشیمی اروندمحمدرضا خسروی
کارشناسبوعلی سینامحمدرضا شکارزاده

کارشناسپتروشیمی شهید رسولیهادی خورشیدی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیمهدی شاهی

کارشناس ارشد  موادNPCپرویز میرآخورلی
کارشناس ارشد انرژی پتروشیمی مارون محبوبه دریا پور
کارشناس ارشد بازرسی فنیپتروشیمی شازندابوالفضل جمالی 
کارشناس ارشد بازرسی فنی پتروشیمی فن آورانعلیرضا سنقرزاده

کارشناس ارشد بهره برداریسپهر کاویان ماهشهرجعفر حیدری
کارشناس ارشد بهره برداریسپهر کاویان ماهشهرعلی شهبازی

کارشناس ارشد خوردگیپتروشیمی مارون محمد جواد عوض پور
کارشناس بازرسی فنیپتروشیمی غدیرکریم دریس طرفی

کارشناس بهره برداریپتروشیمی شازندداوود یزدانی
کارشناس پروژهپتروشیمی بندر امام ابراهیم نیک اندیش 

کارشناس پروژهپتروشیمی اردبیل لیل زارعی 
کارشناس فرایندپتروشیمی اردبیلرضا لعلی 

کارشناس گروه خوردگی و حفاظت فلزاتپتروشیمی مارونمحمد جمیلی
کارشناس گروه خوردگی و حفاظت فلزاتپتروشیمی مارونمحمدجواد عوض پور

کارشناس محیط زیستسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیابوالفضل جعفری
مسوول آزمایشگاهسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمینصیبه کاکش

مشاور انرژیپتروشیمی جممحمدحسین شیری
مهندس ارشد بازرسی پتروشیمی جممحمد قلم باز 

نماینده واحد انرژی پتروشیمی جممحمد حسین شیری 
کارشناس ارشدپتروشیمی کارونافشین کیانی

کارشناس ارشدپتروشیمی مارون سید سلمان موسوی 

پتروشیمی بندر امام (فراورش)
پتروشیمی بندر امام (فراورش)

HSEکارشناس 



سمتشرکت نام و نام خانوادگی
کارشناس ارشدپتروشیمی کارونعلیرضا صدیقی زاده
کارشناس ارشدپتروشیمی کارونمنصور لیاقت مهر


