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  مهندس حمید اخوان نیاکی - معاونت فنی شرکت فرآورده های روغنی ایران از سال 1385 تاکنون  
  

  
  {tab= تحصیلات }

- دیپلم ریاضی فارغ التحصیل دبیرستان البرز تهران سال 1350
- طی دوره ی لیسانس مهندسی الکتروتکنیک از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال های 1350 الی

1354
{tab=آموزشی های دوره }

- طی دوره ی آموزشی زبان آلمانی در انستیتو گوته آلمان سال 1356 - 1357
- طی دوره آموزشی مهندسی برق در دانشگاه برانشوایک آلمان در سال های 1357 - 1358

- طی دوره ی آموزش هیدرولیک و پنوماتیک در شرکت فستو ایران 1368
- طی دوره ی آموزشی تولید نئوپان در شرکت بیزون آلمان در سال 1369

- طی دوره تبدیل سوخت کوره ها در واحد آموزش وزارت صنایع و معادن در سال 1373
- طی دوره ی آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه Primavera در واحد آموزش سازمان مدیریت

صنعتی ایران در سال 1386
{tab=کاری تجربیات }

- سرپرست بهره برداری و نگهداری برق و تلفن معدن سنگرود وابسته به شرکت ملی ذوب آهن ایران در
سال های 1354 الی 1356

- معاون سایت و Engineer Test شرکت Corporation Electric Mitsubishi در پروژه ی نیروگاه نکا
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در سال های 1358 الی 1360
- مدیر فنی شرکت ایران چوب واقع در شهر صنعتی البرز قزوین در سال های 1363 الی 1372

- مدیر کنترل پروژه و طراح برق کارخانه نئوپان خلخال در سال های 1372 الی 1374
- کارشناس ارشد فنی پروژه روغن نباتی سیرجان شرکت فرآورده های روغنی ایران در سال های 1374

الی 1383
- مدیر پروژه ی واحد تولید هیدروژن و خطوط ظرف سازی ، پر کنی و بسته بندی شرکت فرآورده های

روغنی ایران در سال های 1383 الی 1385
- معاون فنی شرکت فرآورده های روغنی ایران از سال 1385 تا کنون

{tab=ای مشاوره خدمات }
- مشاور برق پروژه ی روغن نباتی سیرجان در سال 1373 الی 1374
- مشاور فنی پروژه ی نئوپان گرمسار در سال های 1381 الی 1383

- مشاور فنی پروژه ی نئوپان اردبیل در سال های 1382 الی 1384
{/tabs}  
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