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 الت یتحص

 1379- 1377مخابرات دانشگاه تهران  - ارشد برق یکارشناس •
 1377-1372دانشگاه تهران  کیالکترون - برق یکارشناس •

 های اجرایی پروژه

ساخت و آموزش از   یمشاور، طراح یکران در بخش مهندس یند بیفراشرکت کنترل  •
 : 1383 سال
o کنترل هفده دستگاه ستمیساخت تابلو س ،نویسیبرنامه  ،یطراح (WHCP) 

Wellhead Control Panel آذر. ینفت دانیم 
o کنترل و   ستمیس اندازیراهساخت تابلو، نصب و  ،نویسیبرنامه  ،یطراح

 چهل کوره واقع در زاهدان. مس آب مجتمع یجداساز  ستمینگ سیتور یمان
o مجتمع مس  یها کنریستم كنترل تیس یو اجرا نویسیبرنامه، ساخت، یطراح

 (. دوک یشهر بابک )م
o نگ و  یتور ی کنترل و مان ستمیساخت تابلو س ،نویسیبرنامه ،یمشاوره و طراح

تن سالن  100 لیدو دستگاه جرثق  یبرا Wireless صورتبهانتقال اطالعات  ستمیس
 ( روزایذوب مس سرچشمه. )شرکت ف

o آالتماشیننگ یتور یکنترل و مان ستمی س اندازیراهنصب و  ،نویسیبرنامه  ،یطراح 
 نخ. سیشرکت نف یسینخ ر 

o کنترل و  ستمیس اندازیراهنصب و  ،نویسیبرنامهساخت تابلو،   ،یطراحHMI  
 نخ. سیشرکت نف یصنعت هواساز

o کنترل و   ستمیس اندازیراهنصب و  ،نویسیبرنامهساخت تابلو،   ،یطراح
 نخ. سیشرکت نف تریر  ستمینگ سیتور یمان
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o نگیتور ینام  ستمیکنترل و س ستمی س اندازیراهنصب و  ،نویسیبرنامه  ،یطراح  
واقع در مسجد  یراز  یمیپتروش  ترش یجذب آب گازها واحد تریه کتیدار 
 . مانیسل

o مان مدار یاب سینگ آسیتور یناستم می س یکیصفحات گراف ی و طراح نویسیبرنامه
اب مواد شرکت یآس ،DEDUSTINGکولر، کوره  تیگر  مان مدار بسته،یاب سیباز، آس

 مان خوزستان واقع در رامهرمز. یس
o مان نهاوند. یمان شرکت سیاب سیکنترل آس ستمیس اندازیراه 
o کنترل و  ستمی س اندازیراهنصب و  ،نویسیبرنامه  ،یطراحHMI  خط رنگ

 ماموت.  (MAYAN – KOGEL)ن ایشرکت ما یخچالی ینرهایکانت
o صفحات  یکنترل و طراح ستمی س اندازیراهنصب و  ،نویسیبرنامه  ،یطراح

  انیشرکت ما  لریتر  کیاتومات جوش ستمیس HMIو  نگیتور ین ام ستمیس یکیگراف
(MAYAN – KOGEL) 

o و   قیکنترل، ابزار دق ستمیس اندازیراهساخت تابلو، نصب و  ،نویسیبرنامه  ،یطراح
 بزرگ.  هایکارخانه یبخش هواساز صنعت نگیتور ینام
o و   قیکنترل، ابزار دق ستمیس اندازیراهساخت تابلو، نصب و  ،نویسیبرنامه  ،یطراح

 بزرگ. هایکارخانه  یصنعت یهوا یخروج هیبخش تصف نگیتور ینام
o کارخانه قند  کنشک خنگ تفاله یتور یناستم کنترل و میس نویسیبرنامه  ،یطراح

 ن. یقزو
o صفحات  یکنترل و طراح ستمی س اندازیراهنصب و  ،نویسیبرنامه  ،یطراح

 . هیدر یتربت ح یفاضالب شهر  هیتصف ستمیس HMIو  نگیتور ین ام ستمیس یکیگراف
o یکیصفحات گراف یکنترل و طراح ستمیس اندازیراهو  نویسیبرنامه  ،یطراح  

 فوالد اهواز.  یگروه مل یصنعت  فاضالب هیتصف ستمیس نگیتور ینام ستمیس
o ی ستم كنترل مصرف انرژ یس نویسیبرنامه(BMS )هاینیروگاهدر  موتورخانه 

 سمنان، زنجان و كرمانشاه و شاهرود. 
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o ی ستم كنترل مصرف انرژ یس یو اجرا نویسیبرنامه، ساخت، یطراح (BMS )  برج
 آموت )کرج(. یو تجار  یادار 

o ستم كنترل یس یطراحDIRECT HEATER نکا. - شرکت صدرا 
o و  یصنعت یلرهایبو نگیتور یستم كنترل و مانیس ،نویسیبرنامه، ساخت، یطراح

BMS یجنوب پارس 22-23-24 یفازها . 
o ستم كنترل و یس نویسیبرنامه ، یطراحHMI  آذر آبادگان مانیروغن داغ س لرهایبو  

 . یخو
o ستم كنترل و یس نویسیبرنامه ، یطراحHMI  باقران.  مانیروغن داغ س لرهایبو 
o لریچهار دستگاه بو نگیتور یستم كنترل و مانیس نویسیبرنامه، ساخت، یطراح 

 .یجنوب پارس 22-23-24 یفازها  BMSو  یصنعت
o کنترل و  ستمیس نویسیبرنامهHMI یروگاهین یژنراتورها یها قیدستگاه پانچ عا 

 .شرکت ژنراتور پارس )مپنا(  در ستمیس یکاربر  شی و افزا رییجهت تغ
o کنترل،  ستمیس اندازیراهساخت تابلو، نصب و ، نویسیبرنامه  ،یطراحHMI   و

 اسنک شرکت تک ماکارون.  دیتول واحد روغن خط نگیتور ینام ستمیس
o کنترل و  ستمیس اندازیراهو  نویسیبرنامهHMI  آرد شرکت تک  بندیبستهواحد

 ماکارون. 
o کنترل و   ستمیس اندازیراهساخت تابلو، نصب و  ،نویسیمه برنا ،یطراح

 . روپاک شرکت محب  ونیواحد سولفوناس نگیتور یمان
o پودر  دیخط تول مانیتورینگکنترل و  ستمیس اندازیراهو  نویسیبرنامه  ،یطراح

(post addition ) .شرکت پاکنام 
o پودر  دیخط تول نگیتور یناکنترل و م ستمیس اندازیراهو  نویسیبرنامه  ،یطراح

(post addition ) .شرکت پاکسان 
o هبدن دیدستگاه تول نگیتور ینام ستمیکنترل و س ستمیس نویسیبرنامه  ،یطراح  

 شرکت امرسان.   زری و فر  خچالی یداخل
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o کنترل و  ستمیس نویسیبرنامه  ،یطراحHMI   شرکت کاله.  بندیبستهدستگاه 
o کنترل و  ستمیس یو اجرا نویسیبرنامه ، یطراحHMI داروسازی نگیدستگاه کوت  

 اسوه.
o برق، کنترل و   ستمیس اندازیراهساخت تابلو، نصب و  ،نویسیبرنامه  ،یطراح

 . هنیم اتیلبن شهر ماست شرکت دی واحد تول نگ،یتور یمان
o کنترل و   ستمیس اندازیراهساخت تابلو، نصب و  ،نویسیبرنامه  ،یطراح

 .هنیم - پاندا شرکت یبستن دیسالن تول هایتونل  نگ،یتور یمان
o کنترل و  ستمیس اندازیراهساخت تابلو، نصب و  ،نویسیبرنامه  ،یطراحHMI  ،

 .هنیم - شرکت پاندا میوهآب دیواحد تول
o کنترل و  ستمیس اندازیراهساخت تابلو، نصب و  ،نویسیبرنامه  ،یطراحHMI،  

 .هن یم - شرکت پاندا یخامه قناد دیتول واحد
ستم کنترل و یساخت، س و نویسیبرنامه، ینه طراحیرو در زمیپژوهشگاه ن مشاور •

 230KVترانسفورماتور پست  در TCR ک،ی استات و،یجبران کننده توان راکتنگ یتور یمان
 بندرلنگه.

ستم کنترل و  یو ساخت، س نویسیبرنامه، ینه طراحیمس در زم یمشاور شرکت کان •
 در مجتمع مس سرچشمه. THICKENER PASTE نگ پروژهیتور یمان

ستم کنترل و یساخت، س و نویسیبرنامه، ینه طراحیدر زم روزایشرکت ف مشاور •
 . یسقف یها لیجرثق ستمینگ سیتور یمان

ستم  ی، ساندازیراهساخت و   ،نویسیبرنامه، ینه طراحیدر زم سوپر اکتیوشرکت  مشاور •
 و بخار.  روغن یلرهاینگ بویتور یکنترل و مان

طرح توسعه   قیستم کنترل و ابزار دقیس ینه طراحیدر زم نیراب س ی شرکت آمات مشاور •
 سرچشمه.  3فاز 

پروژه معدن  قیستم کنترل و ابزار دقیس ینه طراحیدر زم نیراب س ی شرکت آمات مشاور •
 سنگ آهن سنگان. 
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 : 1375 مشاور، ساخت و آموزش از سال یدر بخش مهندس کیکنترون شرکت •
o کنترل و  ستمی س اندازیراه و نصب ،نویسیبرنامه  ،یطراحHMI   دستگاه ساب

 . تیگران هایسنگ
o لندریس کاریسوراخ کنترل دستگاه  ستمی س اندازیراهنصب و ، نویسیبرنامه  ،یطراح  

 .خودروایران در  405پژو 
کنترل در سال   ستمیس اندازیراهدر نصب و  یمشاور و همکار   ستم، یس نیآبت شرکت •

1384 : 
o یچالخی ینرها یکانت دیخط تول نگیتور ین ام ستمیکنترل و س ستمیس اندازیراه  

 (MAYAN – KOGEL) انیشرکت ما
کنترل از   ستمیس نویسیبرنامهو  یدر طراح یکاد، مشاور و همکار  یمهندس شرکت •

 : 1384 تا سال 1381سال 
o پودر شرکت پاک وش. دیکنترل خط تول ستمیس نویسیبرنامه و  یطراح 

 1380کنترل از سال  ستمیو آموزش س یدر طراح یکهربا تراشه، مشاور و همکار  شرکت •
 . 1384تا سال 

 برگزارشده های آموزشی دوره 

 یصنعت ونیاتوماس زاتی و تجه افزارهانرم بر محور آموزش  یآموزش هایفعالیتعمده  •
و   هاخانه کار ،هاشرکت باشد.  یمتمرکز م Allen-Bradley, Siemens, Omron خانواده
 اند:  برده بهره یاز خدمات آموزش  غیرمستقیمو  میمستق طوربه  ریز  هایسازمان 

مخابرات،  شرکت نفت خطوط لوله و ،ینفت فالت قاره، شرکت نفت مناطق مرکز  شرکت
دانشگاه صنعت  الم،یا گاز شگاهیتهران، پاال  شگاهیپاال ،یشرکت نفت و گاز پارس جنوب

شرکت نفت  ،یجنوب  شرکت نفت و گاز پارس ،ینفت هایپایانه نفت محمودآباد، شرکت 
  یمیشرکت سازه، شرکت نارگان، پتروش، رانی و پخش نفت ا شی سپاهان، شرکت پاال
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  ،یجانب عیو صنا  شکری شرکت توسعه ن ر،یرکبیام یمیزاگرس، پتروش یمیپتروش ،انیتندگو
فوالد خراسان، شرکت نورد اهواز،   شرکت  شرکت فوالد خوزستان، شرکت فوالد مبارکه،

 ،خودرو ایران یصنعت هایقالبشرکت  زل،ی د خودروایران ، شرکت خودروایران شرکت 
محرکه، شرکت  رویشرکت ن پا،یشرکت سازه گستر سا پا،یشرکت مهرکام پارس، شرکت سا

شرکت  هن،یم اتیشرکت آلومتک، شرکت فراب، شرکت لبن ،(پارس ، ژنراتور پرتو ،مپنا )مکو
شرکت   ا،یپو  ایشرکت آر  چوب، ایشرکت سها، شرکت پو پگاه، اتی کاله، شرکت لبن اتیلبن
 مازندران، مانیشرکت س ل،یاردب مانیکارون، شرکت س مانیخوزستان، شرکت س مانیس

ع ی مان بجنورد و صنایر، سی ل تای و آرتاو یمش یاش ،دشتستان، شرکت زمزم مانیس شرکت
 و ... وم پارس ینیآلوم یخته گر یر 

 هعنوان دور
تعداد 
 دوره

مدت هر 
 دوره

PLC S7-I (Siemens) 320 ساعت  24 دوره 

PLC S7-II (Siemens) 210  ساعت  24 دوره 
PLC Allen- Bradley 55 ساعت  30 دوره 
WINCC (SCADA) 190  ساعت  24 دوره 
WINCC-FLEXIBLE 55 ساعت  24 دوره 
Industrial Network 55 ساعت  16 دوره 

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

(Siemens) 
 ساعت  24 دوره  25

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

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

 


