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 "آقای مهندس رفانجناب سوابق شغلی  و مشخصات"

 مشخصات فردی :

  موسی رفان   نام و نام خانوادگی:

 کازرون - 01/03/1337  :تاریخ  و محل تولد

 -2نبش پامچال  -خیابان باران -انتهای خیابان فخارمقدم -بلوار دادمان -شهرک غرب -تهران آدرس محل کار:
 1پالک 

 72429000 :محل کار تلفن

 Refan@tanaenergy.com  پست الکترونیک:

 

 سوابق شغلی :

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع سمت ردیف

 1369 1358 ارتباط با جبهه و جنگ مسئولیتهای مدیریتی، فنی، اجرائی در  1

  مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 2
معماری و ساختار دهی اجرای طرحهای بزرگ برق آبی در داخل کشور از 

، نیروگاه آبی مسجد 3جمله سد و نیروگاه آبی کرخه، سد و نیروگاه آبی کارون 
 سلیمان و . . . . . 

 

1369 1372 

های تتوسعه پسو مجری طرح  قائم مقام مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران 3
  فشار قوی

معماری و طراحی ساختار مناسب جهت اجرای پست های فشار  -
داخلی  صنعتگراندست ه در داخل کشور و ب EPC بصورتقوی 

 پست  25طی اجرای طرح 

ران ای نیروترانس، حمایت از شرکت های بنیان گذاری و یاهدایت  -
ترانسفو و پارس سوئیچ در راستای تجهیز آنها به دانش فنی 

 ساخت تجهیزات قدرت و فشار قوی

1372 1376 

 باعضو و رئیس هیأت مدیره شرکت فر 4
 مشارکت در طراحی و ساختار دهی شرکت فراب بعنوان اولین 

 کار نیروگاه آبی در کشور  EPCشرکت 
1372 1384 

 معاون صنعتی و پشتیبانی وزارت نیرو قائم مقام وزیر نیرو و 5
 

1376 1377 

mailto:Refan@tanaenergy.com
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 توربین گاز )سازمان توسعه برق ایران( 30مجری طرح  6
 معماری و ساختار سازی در جهت ساخت نیروگاه های گازی در داخل کشور 

بنیان گذاری، ایجاد و هدایت شرکت توگا بعنوان اولین شرکت  -
سازنده توربین گاز ) و در ادامه توربین های بخار، توربو کمپرسور 

 و . . . ( در کشور و همچنین در منطقه 

بنیان گذاری، ایجاد و هدایت شرکت شرکت پرتو بعنوان اولین  -
  شرکت سازنده پره های داغ توربین های گازی در کشور

بنیان گذاری، ایجاد و هدایت شرکت مکو بعنوان اولین شرکت  -
طراح و سازنده سیستم های کنترل توربین های گازی، بخاری و 

 نیروگاهها در کشور 

1377 1378 

 1388 1380 عضو هیأت مدیره شرکت موننکو ایران 7

 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مپنا )و در ادامه عضو هیئت مدیره( 8
 معماری و طراحی ساختاری و توسعه شرکت مپنا به نحوی که :

سازنده تجهیزات نیروگاهی  10کار به یکی از   EPCاز فاز یک  -
 جهان تبدیل شود 

 کشور را ساختار سازی و اجرا نماید BOTاولین نیروگاه  -

میلیارد تومان افزایش  3100میلیارد تومان به  10فروش شرکت از  -
 یابد

میلیارد تومان افزایش  856میلیارد تومان به  2/0سود شرکت از  -
 یابد

 اولین سازنده لوکوموتیو در کشور گردد -

 طراح و سازنده انواع بویلرهای نیروگاهی گردد -

 طراح و سازنده انواع تجهیزات نیروگاهی گردد -

 طراح و سازنده انواع ژنراتورهای نیروگاهی گردد -

 ی گرددطراح و سازنده انواع توربین های گازی و بخار -

طراح و سازنده انواع پره های داغ توربین های مختلف گازی  -
 گردد.

1378 1390 

 رئیس هیات مدیره شرکت تانا انرژی 9
، Project Developmentمشارکت در ایجاد و توسعه شرکت در زمینه های: 

 پروژه ها و ... EPCسرمایه گذاری در پروژه ها، اجرای 

 تا کنون 1389

 


