
 

 

 رزومه مهندس برنده فرد
 تحصیالت

         1377-1379  تهران دانشگاهمخابرات   -برق کارشناسی ارشد 
 1372-1377  دانشگاه تهران      الکترونیک  -کارشناسی  برق 

 فعالیتهای اجرایی
 :1383سال  از آموزش طراحی ساخت و سی مشاور،بخش مهند در کنترل فرايند بيکرانشرکت 
 هفده دستگاه  کنترلسیستم  ساخت تابلو، برنامه نویسی ،طراحیWellhead Control Panel (WHCP)   میدان

 .رنفتی آذ
 مجتمعآب و مانيتورينگ سیستم جداسازی  ، نصب و راه اندازی سیستم کنترلساخت تابلو، برنامه نویسی ،طراحی 

 .زاهدانواقع در  چهل کوره مس
  تیکنر های مجتمع مس شهر بابک )میدوک(.طراحی ، ساخت ، برنامه نويسي و اجرای سيستم كنترل 
  و مانيتورينگ و سیستم انتقال اطالعات به صورت  تم کنترلیسس ساخت تابلو، مه نویسیبرنا ،طراحیمشاوره و 

Wireless   شرکت فیروزا( .تن سالن ذوب مس سرچشمه 100جرثقیل برای دو دستگاه( 
 مانيتورينگ ماشین آالت نخ ریسی شرکت نفیس نخ و نصب و راه اندازی سیستم کنترل، برنامه نویسی ،طراحی. 
 و نصب و راه اندازی سیستم کنترل ، سیبرنامه نوی ، اخت تابلوس ،طراحیHMI هواسازصنعتی  شرکت نفیس نخ. 
 و مانيتورينگ سیستم ریتر شرکت نفیس نخنصب و راه اندازی سیستم کنترل ، برنامه نویسی ، ساخت تابلو طراحی. 
 ای آب گازه واحد جذبداریکت هیترنگ طراحی، برنامه نویسی، نصب و راه اندازی سیستم کنترل و سیستم مونیتوری

 واقع در مسجد سلیمان. ترش پتروشیمی رازی
  ، برنامه نويسي و طراحي صفحات گرافيکي سيستم منيتورينگ آسياب سيمان مدار باز ، آسياب سيمان مدار بسته

 واقع در رامهرمز. سيمان خوزستان، آسياب مواد شرکت DEDUSTINGگريت کولر، کوره 
 نهاوندسيمان شرکت  یستم کنترل آسياب سيمانس راه اندازی. 
 طراحی, برنامه نویسی نصب و راه اندازی سیستم کنترل وHMI خط رنگ کانتینرهای یخچالی شرکت مایان  KOGEL-

MAYAN)) ماموت. 
 طراحی, برنامه نویسی نصب و راه اندازی سیستم کنترل و طراحی صفحات گرافیکی سیستم منیتورینگ و HMI  سیستم

 (.KOGEL-MAYAN (نشرکت مایا وماتیک تریلرجوش ات
 طراحی, برنامه نویسی, ساخت تابلو، نصب و راه اندازی سیستم کنترل ، ابزار دقیق و منیتورینگ بخش هواساز صنعتی 

 .گکارخانه های بزر 
 ه خروجی طراحی, برنامه نویسی, ساخت تابلو، نصب و راه اندازی سیستم کنترل، ابزار دقیق و منیتورینگ بخش تصفی

 .ه های بزرگخانکار هوای صنعتی
  قزوين. کارخانه قندطراحی, برنامه نویسی سيستم کنترل و مونيتورينگ تفاله خشک کن 
 طراحی, برنامه نویسی نصب و راه اندازی سیستم کنترل و طراحی صفحات گرافیکی سیستم منیتورینگ وHMI   سیستم

 شهری تربت حیدریه. تصفیه فاضالب



 

 

 حات گرافیکی سیستم منیتورینگ سیستم تصفیه سیستم کنترل و طراحی صفه نویسی  و راه اندازی طراحی, برنام
 .صنعتی گروه ملی فوالد اهوازفاضالب 

  برنامه نويسي سيستم كنترل مصرف انرژي(BMS) نيروگاه هاي سمنان ، زنجان و كرمانشاه و شاهرودموتور خانه در. 
 ژي ی سيستم كنترل مصرف انرطراحی ، ساخت ، برنامه نويسي و اجرا(BMS) . )برج اداری و تجاری آموت )کرج 
  طراحی سيستم كنترلDIRECT HEATER نکا. -شرکت صدرا 
  بویلرهای صنعتی و و مانیتورینگ  سيستم كنترل ، ساخت ، برنامه نويسي طراحیBMS     پارس  24-23-22فازهای

 .جنوبی
  و  طراحی ، برنامه نويسي سيستم كنترلHMI  یآذرآبادگان خو روغن داغ سیمانبویلرها. 
  و  طراحی ، برنامه نويسي سيستم كنترلHMI  روغن داغ سیمان باقرانبویلرها. 
  بویلر صنعتی و  چهار دستگاه و مانیتورینگ طراحی ، ساخت ، برنامه نويسي سيستم كنترلBMS     24-23-22فازهای 

 پارس جنوبی.
 برنامه نویسی سیستم کنترل وHMI غییر و افزایش کاربری سیستم اتورهای نیروگاهی جهت تستگاه پانچ عایقهای ژنرد

  شرکت ژنراتور پارس )مپنا(.در 
  ،طراحی, برنامه نویسی ,ساخت تابلو، نصب و راه اندازی سیستم کنترلHMI   و سیستم منیتورینگ واحد روغن خط

 .تک ماکارونتولید اسنک شرکت 
 و ستم کنترلبرنامه نویسی و راه اندازی سی HMI   شرکت تک ماکارون. آرد بسته بندی واحد 
 سولفوناسیون شرکت محب واحد نیتورینگ اساخت تابلو، نصب و راه اندازی سیستم کنترل و م، برنامه نویسی ،طراحی

 .روپاک
 طراحی, برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل و منیتورینگ خط تولید پودر(post addition)  نامپاکشرکت. 
 یستم کنترل و منیتورینگ خط تولید پودر سی و راه اندازی سطراحی, برنامه نوی(post addition)  سانپاکشرکت. 
 .طراحی، برنامه نویسی سیستم کنترل و سیستم مونیتورینگ دستگاه تولید بدنة داخلی یخچال و فریزر شرکت امرسان 
  طراحی، برنامه نویسی سیستم کنترل و HMIبندی شرکت کاله. دستگاه بسته 
 نامه نويسي و اجرای سیستم کنترل و ، بر طراحیHMI  دارو سازی اسوهدستگاه کوتینگ . 
  طراحی، برنامه نویسی، ساخت تابلو، نصب و راه اندازی سیستم برق ، کنترل و مانیتورینگ، واحد تولید ماست شرکت

 .لبنیات میهنشهر 
 تونلهای سالن تولید بستنی انیتورینگو م طراحی، برنامه نویسی، ساخت تابلو، نصب و راه اندازی سیستم کنترل ،

 میهن.-شرکت پاندا
  طراحی، برنامه نویسی، ساخت تابلو، نصب و راه اندازی سیستم کنترل وHMI واحد تولید آب میوه شرکت پاندا ،-

 میهن.
 ،نصب و راه اندازی سیستم کنترل و  طراحی، برنامه نویسی، ساخت تابلوHMI کت پاندا، واحد تولید خامه قنادی شر-

 میهن.
جبران کننده توان راکتيو ، " مانيتورينگ و مشاور پژوهشگاه نيرو در زمينه طراحي ، برنامه نويسي وساخت، سيستم کنترل

 بندرلنگه.  KV230در ترانسفورماتور پست TCRاستاتيک، 



 

 

 PASTE روژهمانيتورينگ پ و ساخت، سيستم کنترل ر زمينه طراحي ، برنامه نويسي ومشاور شرکت کانی مس د
THICKENER  در مجتمع مس سرچشمه  . 

 و مانيتورينگ سیستم جرثقیلهای سقفی.  مشاور شرکت فیروزا در زمينه طراحي ، برنامه نويسي وساخت، سيستم کنترل
بویلرهای مانيتورينگ  و  ، سيستم کنترل راه اندازی و سي وساختدر زمينه طراحي ، برنامه نوي سوپراکتیومشاور شرکت 

 .ن و بخارروغ
 سرچشمه. 3ابزار دقیق طرح توسعه فاز  و  در زمينه طراحي  سيستم کنترل آماتیس رابینمشاور شرکت 
 .پروژه معدن سنگ آهن سنگانابزار دقیق  و  در زمينه طراحي  سيستم کنترل آماتیس رابینمشاور شرکت 

 :1375در بخش مهندسی مشاور، ساخت و آموزش از سال  شرکت کنترونیک
  طراحی، برنامه نویسی، نصب راه اندازی سیستم کنترل و HMI.دستگاه ساب سنگهای گرانیت 
  در ایران خودرو. 405طراحی، برنامه نویسی,نصب و راه اندازی سیستم کنترل دستگاه سوراخکاری سیلندر پژو 

 :1384سال  درمشاور و همکاری در نصب و راه اندازی سیستم کنترل  شرکت آبتین سیستم،
 خط تولید کانتینرهای یجچالی شرکت مایان  سیستم مونیتورینگ و راه اندازی سیستم کنترلKOGEL-

MAYAN).) 
 : 1384تا سال  1381شرکت مهندسی کاد، مشاور و همکاری در طراحی و برنامه نویسی سیستم کنترل از سال 

 و برنامه نویسی سیستم کنترل خط تولید پودر شرکت پاک وش. طراحی 
 .1384تا سال  1380همکاری در طراحی و آموزش  سیستم کنترل از سال  کهربا تراشه، مشاور وشرکت 

 
 دوره های آموزشی برگزار شده:

،  Siemens ،Bradley-Allenعمده فعالیتهای آموزشی بر محور آموزش نرم افزارها و تجهیزات اتوماسیون صنعتی خانواده 
Omron ه ها و سازمان های زیر به طور مستقیم و غیر مستقیم از خدمات آموزشی بهره متمرکز می باشد. شرکت ها ،کارخان
 برده اند: 

 ، مخابرات، شرکت نفت و گاز پارس جنوبی شرکت نفت فالت قاره، شرکت نفت مناطق مرکزی، شرکت نفت خطوط لوله و
گاز پارس  ،شرکت نفت و نه های نفتیان، پاالیشگاه گازایالم، دانشگاه صنعت نفت محمودآباد، شرکت پایاپاالیشگاه تهر

، شرکت سازه، شرکت نارگان ، پتروشیمی تندگویان ،  پاالیش و پخش نفت ایرانشرکت  سپاهان، شرکت نفت ،جنوبی
 مبارکه،شرکت فوالد  بی، شرکت فوالد خوزستان،صنایع جان و پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی امیرکبیر، شرکت توسعه نیشکر

نورد اهواز، شرکت ایران خودرو، شرکت ایران خودرو دیزل، شرکت قالبهای صنعتی ایران  شرکت شرکت فوالد خراسان،
ژنراتور  ، ،پرتو خودرو، شرکت مهرکام پارس، شرکت سایپا، شرکت سازه گستر سایپا، شرکت نیرو محرکه، شرکت مپنا )مکو

پویا شرکت  ه، شرکت لبنیات پگاه،شرکت سها،، شرکت لبنیات میهن، شرکت لبنیات کال(، شرکت آلومتک، شرکت فراب،پارس
شرکت سیمان خوزستان، شرکت سیمان کارون، شرکت سیمان اردبیل، شرکت سیمان مازندران،  ،آریا پویاشرکت  ،چوب

 …سيمان بجنورد و صنايع ريخته گري آلومينيوم پارس وتاير، ل شرکت سیمان دشتستان، شرکت زمزم , اشی مشی و آرتاوي
 
 
 



 

 

 
 
 

 مدت هر دوره تعداد دوره هعنوان دور
PLC S7-I (Siemens) 320 ساعت 24 دوره 
PLC S7-II (Siemens) 210ساعت 24 دوره 
PLC  Allen- Bradley 55 ساعت 30 دوره 

WINCC (SCADA) 190 ساعت 24 دوره 
WINCC-FLEXIBLE 55 ساعت 24 دوره 
Industrial Network 55ساعت 16 دوره 

PLC S7-TIA Basic S7-1200 (Siemens) 35ساعت 24 دوره 
PLC S7-TIA Professional  S7-300,400,1500 (Siemens) 25ساعت 24 دوره 

PLC WINCC-TIA (Siemens) 25ساعت 24 دوره 
Redundancy (H System) 20 ساعت 16 دوره 

Fail Safe (F System) 15 ساعت 16 دوره 
PCS7 25 ساعت 24 دوره 

PROTOOL (HMI) 45 ساعت 24 هدور 
PLC S5 (Siemens) 20 ساعت 30 دوره 

PLC  Omron 15 ساعت 24 دوره 
PLC S7-Microwin (Siemens) 35 ساعت 24 دوره 

MATLAB 20 ساعت 24 دوره 
PSPICE 25 ساعت 24 دوره 
PROTEL 25 ساعت 24 دوره 


