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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  :آموزي و کار رشرح سوابق تحصیل ، کا
کارشناسی  معادل(جوشکاري مربی و خُبره  1674شماره شناسنامه  1323اسفند تهران فریدون غفاري متولد 

  3/3/1355تاریخ ارزشیابی ) کاربردي
  .کاري و جوشکاريدر کارخانه صنعتی آزمایش سرپرست قسمت پرس 10/10/1343تا  1/7/1341از تاریخ 
  .در کارخانه چاي سازي غفاري سرپرست ماشین آالت تولید  30/4/1345تا  12/10/1343از تاریخ 
  .تعمیرگاه مرکزي فولکس واگن سرپرست سالن  تعمیر گاه  23/11/1346تا  1/5/1345از تاریخ 
وره فشرده شامل فلزکاري در کارخانه فولکس واگن آلمان گذراندن یک د 9/12/1347تا  9/12/1346از تاریخ 

، جوشکاري قوس الکتریکی و آکسی استیلن نیـز جمعـاً   یري، آبکاري سختکاري بمدت شش ماه،اتاق اندازه گ
  .بمدت یکسال کامل و در یافت گواهینامه ویژه

کنترل کیفـی سـالن   مسئول ) ایران خودرو(یونال سابقکارخانجات ایران ناس 1/5/1352تا  1/6/1348از تاریخ 
  . 302وس سازي اتوب

شهر مانهیم زیر نظر اتحادیه  S LVکشور آلمان غربی در انستیتوي  15/11/1354تا 16/7/1352از تاریخ 
قوس الکتریکی، آکسی : مخصوص جوشکاريپودمانی گذراندن دوره هاي  DVS آلمان صنایع جوش

هاي  گذراندن دورهزیر پودري و نیز  برشکاري گازي و پالسما، جوشکاري استیلن، گازهاي محافظتی،
 در رشته هاي فوق و در یافت نشان Lehrschweisser (weldinginstructor)    مخصوص معلمی

 -3معلمی قوس الکتریکی الکترود روپوش دار و -2معلمی آکسی استیلن، - 1(هاي افتخار معلمی سه بار 
    Schweissfachmannو در نهایت دوره بسیار فشرده تخصصی بعنوان ) معلمی گازهاي محافظتی

  Welding ) ( Specialist)  بره و کارشناس جوشخُ(
  .عملی بودند% 60تئوري و% 40دوره ها حدوداً ! توضیح

یـد اتوبـوس   هـاي تول  در قسـمت ) ایـران خـودرو  (کارخانه ایران ناسیونال  15/6/1363تا  1/3/1355از تاریخ 
وزش در سـمت مربـی و مسـئول آمـوزش انـواع      خودکفائی و در نهایت در مرکز آمـ  ،،مهندسی تولید و طراحی

  .جوشکاري ها
مهندسی تولید و طراحی  کارخانه واگن پارس اراك در قسمت هاي تولید، 23/5/1366تا  17/6/1363از تاریخ 

  .هاي جوشکاري در سمت تکنولوژ جوش و در مرکز آموزش مربی و مسئول آموزش
در واحـد بازرسـی فنـی و    ) ایرتیـک  (المللـی ایـران   شرکت مهندسی بـین   8/8/1371تا  6/4/1366از تاریخ 
  .ت تجهیزات در سمت بازرس ارشد جوشتدارکا

 جـوش  و مشـاوره  ، نصب و راه اندازي ماشین آالت جوش و برشآموزش، کار بشکل آزاد 9/8/1371از تاریخ 
  :از آن جمله در شرکت ها و کارخانجات مختلف خصوصی، دولتی و اُرگان ها

ق دیپلم جوشکاري در مرکز آموزش ایران خـودرو بـا همکـاري دانشـگاه شـهید رجـائی و       آموزش دو گروه فو
  . سال 3آموزش عالی به مدت 

کوشـا،  ،سدیدشـرکت سـداد ماشـین، لولـه پرفیـل      شرکت صنعت کاران نمایندگی شرکت فرینیوس اتـریش،  
ازي فتح، سـنگین کـار،   سال، خودرو س 18ایرکست، نیر پارس، ساران، گرما گستر، منگان، تیک تاك به مدت 
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صنایع   سال، 2آما، کاتر پیالر، رهام گاز، ساخت نیرو، جرثقیل ایران ساخت، شهید زین الدین اصفهان به مدت 
سرویگاز   سال، ذوب تکمیل اصفهان، سیستم هاي صنعتی تاکستان، محور خودرو، 2موشکی پارچین به مدت 

، همکاري دایم به عنوان سال 18هران، عصلویه لوله هاي زیر دریا، رباط ماشین به مدت بم کرمان و ت) بوتان(
مشاور تولید سـیم  . سال 3به مدت  مدرس پژوهش مهندسی جوش ایران مرکز، جوشارشد مربی و کارشناس 

شرکت کاوش جوش تولیـد کننـده سـیم و پـودر     ، سال 10هاي گازي در شرکت صنایع مفتولی زنجان  جوش
کشـتی  ایـران خـودرو خراسـان،    مرکز آموزش دیبا گران، ایران خودرو دیزل، ایران خودرو ریلی ابهـر،   ،جوش

 ، کارگاه مکانیک ارتش شهید کشوري، شهید بـاقري، جنـگ  سال 1به مدت  بندرعباس… ISOICOسازي 
شـرکت   شرکت پتـرو تـک،  زنجان،  رشرکت ایران ترانسفوشهر ري،  رشرکت ایران ترانسفوافزارسازي حدید، 

مهندسی جوش گستر سینا، شرکت مهندسی جوش طـوبی تـاك، شـرکت مهندسـی جـوش فـن آور، شـرکت        
چـاه   لسـاخت تجهیـزات کنتـر    و مشاور جوش در کارخانه اسـمعیلی  یمربمهندسی جوش آریا آزمون صنعت، 

ي و تعـداد زیـادي کارخانـه هـا    1392از سـال  همکاري با شرکت تولیدي سیم و پودر جوش، جوشـیران  ، نفت
چنین در این مدت چندین کتاب و جزوه آموزشی در رشته هاي مختلف جوشـکاري   همساخت قطعات خودرو، 

جلـد و جوشـکاري زیـر پـودري      MAG 93000جمله کتـاب جوشـکاري    نوشته و به چاپ رسانیده ام، از آن
اي جلـد بـر   MAG  5000کتـاب تئـوري   جلد را با همکاري مدیریت پژوهش فنی حرفه اي کشور،  93000

دیگـر از  نسـخه،   1000کتاب فناوري جوشکاري زیرپودري با حمایت شرکت جوشیران صنایع مفتولی زنجان، 
 MAGفعالیت ها همکاري در تدوین استانداردهاي آموزش جوشکاري و ترجمه متن آلمانی فیلم جوشـکاري  

جهـت چـاپ   ررسـی  ب دسـت کتاب دیگـر در   3، ضمنا در حال حاضر با فنی حرفه اي کشور دقیقه 75به مدت 
ساعته پرتو نگاري صـنعتی در مرکـز تحقیقـات و کـاربردي ایـران موفـق بـه        100با گذراندن یک دوره . دارم

در مرکـز آمـوزش ایـران    ) معلمـی پتـاگوژي  (تعلیم و تربیت گذراندن دوره . شده ام .LV 2دریافت گواهینامه
  .ساعت 160خودرو زیر نظر فنی حرفه اي کشور به مدت 

. همکاري در نصب و راه اندازي دسـتگاه هـاي جـوش و برشـکاري شـرکت گـام الکتریـک        سال هشتمدت 
ضمنا در پنج همـایش جـوش و جوشـکاري    ، همکاري با شرکت الکتروتکنوتک در ساخت دستگاه هاي جوش

نظارت بر جوشـکاري  ، شده اماز دو همایش دیگر نظم لوح و مقاله ارائه نموده و مفتخر به در یافت لوح تقدیر 
صـنایع  آزاد مهـارت جوشـکاري    اتمسـابق در نخسـتین دوره  ناظر و ممتحن طبقه،  9کلت فلزي ساختمان اس

  .فنی حرفه اي کشور 1در مرکز شماره  کشور
                                                                       

   27/04/1393تاریخ   به روز                                                                     
 

  با احترام غفاري                                                                  
  


