
 

 

 

 عباس زینعلی 



 

 

www.namatek.com 
 1 

 الت یتحص

 ران یجامدات از دانشگاه علم و صنعت ا یطراح کیمکان یمهندس یکارشناس •
 ز یتبر  یاز دانشگاه دولت یکاربرد یطراح کیارشد مکان یکارشناس •
 واحد جنوب  آزاداز دانشگاه  یطراح کیمکان  یدکترا یدانشجو •

 فعالیت   وابقس

 ( رانیدر ا KONEشرکت  یندگیسانبر )نما آنصب در شرکت سبا  ییاجرا ریمد •
 دماوند آسانسور کاربردی  یدر دانشگاه جامع علم آموزش ریمد •
 یمنیا زمیمکان یساز  نهیبه نهیدر زم آسانسورارشد  یراهنما در پروژه کارشناس استاد •

 دماوند  آسانسور جامعدر دانشگاه  آسانسور
در دانشگاه جامع   ی و پلکان برق آسانسور در زمینه یپروژه کارشناس 68در راهنما  استاد •

 دماوند  آسانسور
  محاسبات یطراحیو پله برق آسانسورمختلف  یها نهیدر زم یدروس دانشگاه مدرس •

   یو پله برق آسانسورارتعاشات 
 یو پله برق آسانسور یکشور  هیاتحاد آموزش ونیسیکم عضو •
 (یبتن کشش یو محاسبات پمپ ها یطراحابزار )  رانیطرح و توسعه در شرکت ا ریمد •

 قاالت و کتب علمی م

 آموزش ونیسی( در مجموعه کمیپلکان برق بخش) یو پلکان برق آسانسورکتاب نصب   •
 یو پله برق آسانسور یکشور  هیاتحاد

 ونیسیدر مجموعه کم (یپلکان برق بخش ) یو پلکان برق آسانسور سیسرو کتاب •
 یو پله برق آسانسور یکشور  هیاتحاد آموزش
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 رو متحرک  ادهیو پ یاستاندارد پلکان برق نیتدو یفن ونیسیکم عضو •
 آسانسور  یمنیاستاندارد ترمز ا نیتدو یفن ونیسیکم عضو •
 گاورنر  استاندارد نیدر تدو یفن ونیسیکم عضو •
 یاستاندارد پلکان برق یبازرس ستیچک ل سینو شیپ ن یتدو ونیسیکم عضو •
رشته  یو کاردان یدروس کارشناس و سرفصلدر محتوا  تجدیدنظر ونیسیکم عضو •

 ی کاربرد یدر دانشگاه جامع علم آسانسور
 ی و پلکان برق آسانسور یمنیا ناریسم نیدر سوم مقاله ارائهو  شرکت •
 یمنیا نهیدر زم  یو پلکان برق آسانسور یمنیا ناریسم نیمقاله در دوم ارائهو  شرکت •

 یپلکان برق فرایند نصب یبرا
  یایدر مجله دن آسانسور نهیدر زم یمقاومت مصالح کاربرد نهیمقاله در زم ارائه •

 آسانسور 
 آسانسور  یایدر مجله ئن  آسانسور نهیدر زم یارتعاشات کاربرد نهیمقاله در زم ارائه •
  در GFRP یتک محور  یدر مدل ها تیمپوز شکست مواد کا نهیمقاله در زم ارائه •

 ران یا کی مهندسان مکان نانجم
 یاستاندارد پلکان برق یبازرس ستیچک ل سینو ش یپ هیدر ته مشارکت •

 گذرانده شده  آموزشیهای وره د

شرکت  خاورمیانه یندگیدر نما یو پله برق آسانسور ینگهدار  س یدوره نصب و سرو  •
KONE در کشور امارات 

 ن یدر کشور چ SJECدر شرکت  یو پلکان برق آسانسور ینگهدار  سی نصب و سرو دوره •
 رانیا یمل ینگارش استانداردها وهیبا ساختار و ش آشنایی آموزشی دوره •
 رو یوزارت ن انرژیدر معاونت امور  یمصرف انرژ  یساز  نهیبه ت ی ر یمد آموزشی دوره •
 صنعت پاسارگاد  امیت  آموزشیجوش از مرکز  یبازرس یموزش دوره •
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 ویار  آموزشیدر موسسه  سیتدر  یروش ها آموزش یبرا TTTو   TTC آموزشی دوره •
شرکت  و کنترل شیپا یو سستم ها نگی دوز  یپمپ ها ستمیس آموزشی دوره •

PROMINENT  المان 
 رادمان  آموزشیدر گروه  (Dynamic Communication) ایارتباط پو آموزشی دوره •
 ISO یسر  استانداردهای آموزشی دوره •
 آسانسور یها و جک ها  پاور یونیت در کیدرولیه یها ستمیس آموزشی دوره •

 ک یدرولیه

 های اجرایی روژهپ

 مترو تهران  3خط در  ینصب پلکان برق مانکاریپ  •
 مترو تهران 4در خط  ینصب پلکان برق مانکاریپ •
 پله رو  لچریو ساخت و یطراح پروژه •
 آسانسورها جهته  دو یمنیو ساخت ترمز ا یطراح پروژه •

 برگزارشده  آموزشیهای وره د

 پیادهو  یپلکان برق یبرا رانیا یاستاندارد مل 13836استاندارد  یز یمم آموزشیدوره   •
 س یساتیا آموزشی رو متحرک در مجتمع

 :یها نهیدماوند در زم آسانسور یدر مجتمع دانشگاه یفن رانیمد یبرا آموزشی دوره •
o محرکه( ستمیس ن،ی، کابلی، ر )سازه آسانسورها یاستاندارد محاسبات 
o یو پله برق آسانسور یار و نگهد سیسرو یها ستمیس 
o ها ینصب پله برق یها روش 
o و ویدرا یها تمسیس VVVF آسانسورها  رد 
o رلس ی گ یها ستمیو س دائم  سیمغناط یموتورها 
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o ها یو پله برق  آسانسور یمنیا یمبان 
o آسانسورها و   یپله برق کالیو الکتر  مکانیکنصب  یمبان 

 تهران  پایشرکت سا یبرا یپلکان برق یو نگهدار  س ی سرو آموزشی دوره •
شرکت ذوب   یبرا آسانسور یو نگهدار  سیسرو یها ستمیس ی برا آموزش یها دوره •

 اصفهان  آهن
  ریشرکت کو یبرا آسانسور یو نگهدار  سیسرو یها ستمیس یبرا آموزشی یها دوره •

 ر یتا
 آسانسوری  یشرکت ها یبرا یاستاندارد پلکان برق یز یمم آموزشی دوره •
 آسانسوری یشرکت ها یبرا یپلکان برق یمحاسبات فن آموزشی دوره •
 IEI یشرکت بازرس یبرا  یپله برق استاندارد یبازرس آموزشی دوره •
 ISQIاستاندارد  یشرکت بازرس یبرا یاستاندارد پل برق یبازرس دوره •


