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 الت یتحص

 ر یرکبی ام یاز دانشگاه صنعت کیکارشناس الکترون •

 اجرایی  و سوابق هاپروژه

)موتور و ژنراتور و   کیونیدر قسمت او 100و فوکر  727 بوئینگ ی مایهواپ یمهندس فن •
wiringو رادار( یمخابرات هایسیستم)  شاپ کیتر ک( و ال 

 Superکارخانه  یبرا HMI مانیتورینگ ستم یس اندازیراهو  نویسیبرنامه و  یطراح •
Active  باPLC S7-300 

کارخانه  یبرا 206پژو  HVACکنترل تست  ستم یس اندازیراهو  نویسیبرنامه و  یطراح •
 PLC S5مهرکام پارس با 

کارخانه تندر برش   یکنترل دستگاه برش برا ستم یس اندازیراهو  نویسیبرنامه و  یطراح •
 PLC S7-200با 

نصب   ،یشامل: طراح M.O.T (Mobile Oil Treater)و هماهنگ کننده پروژه  دریل •
 ونیبراسیالکق، یادوات ابزار دق

و  اندازیراه، اندازیراهش ینترل، پکستم یس FAT & SATنظارت بر ساخت،  زات،ی تجه •
 ت اهوازیدر سا یبهره بردار 

 سبک برش واحد - نایس ی بوعل یمیو هماهنگ کننده پروژه پتروش دریل •
و  POGCت ک)کارفرما: شر  106 تیونی (POGC) 19و هماهنگ کننده پروژه فاز  دریل •

 پترو پارس( 
پروژه   ری کمپرسور و درا جیپک (PLC Basedپنل کنترل ) نویسیبرنامهساخت و  ،یطراح •

MOT 
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شرکت  DCS & ESD ستم یس اندازیراهو ناظر بر  قیابزار دق زاتینظارت بر نصب تجه •
YOKOGAWA در هنگام 

 رهی ذخ ق،یسراجه قم )پروژه تزر  شگاهیدر پاال زریو آناال Flow Computer ،SAT انجام •
 (ماه  15( )شده  رهیو فرآورش گاز ذخ یساز 

 1393 یتا د 1392 بهشتیاز ارد ابزار دقیقبخش کنترل و  زیمم  •
 : ر یز  هایپروژه  یبرا قیاز مدارک ابزار دق یار یبس هیته •

• EPC of LPG recovery, treatment, storage and dual propose jetty (Lavan 
Island) 

• Sarajeh gas field early projection (Sarajeh-Qom) 
• EPC of Light Naphtha hydro treating and Isomerization (Tehran Oil 

Refinery) 
• Esfahan refinery upgrading project (Esfahan) 
• Light End hydro treatment unit engineering (Bou Ali Sina petrochemical-

Mahshahr) 
• South pars gas field development Phase-14 Tombak onshore facilities 

detail design (South Pars) 
• South pars gas field development Phase-19 Tombak onshore facilities 

detail design (South Pars) 
• Unit-106 
• MOBILE OIL TREATER (MOT) 

 بندرعباس  فارسخلیج نفت ستاره  شگاهیپروژه احداث پاال یکارفرما •
  ی)طراح F&G ستمسی کارشناس - قدقی ابزار و برق واحد -و توسعه  یدپارتمان مهندس •

 یهایپروژه یو کمپرسور( برا نیتورب یبرا  قیو اطفا حر  اعالن زاتیکنترل، تجه ستمیس
  تیتوربو کمپرسور تقو  دستگاه 100نکا، چادرملو، توربو کمپرسور )پروژه  روگاهین مانند
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 22 - 19 - 14 - 13 یشگاهیپاال یو توربو کمپرسور فازها لیموبا روگاهیپروژه ن ،فشار گاز(
 ( ی)پارس جنوب 24

 ر یشرکت پترون ابزار دقیقواحد  ریمد •

 های آموزشی برگزارشده دوره 

• PLC S7 (|, ||) - Win CC - E plan -  نویسیبرنامهزبان ++C یها در شرکت 
 کرانیب ندیفرآ ابداع کنترل، کنترل دهیا ک،یکنترون

به زبان انگلیسی برای شرکت نفتی  Instruments Installationمدرس دوره  •
HEESCO (Heavy Engineering Equipment State Company)  واقع در پاالیشگاه

DORA  بغداد 
جنوب   زخی نفت  مناطق -ق یابزار دق زاتی تجه راتیو تعم  یمدرس دوره نگهدار  •

 1393 ی اهواز( د دیسا وین یتخصص  و یفن هایآموزشدر مرکز  ی)برگزار 
در مرکز  یجنوب )برگزار  زخی نفت مناطق -ق در مناطق پرخطر یمدرس دوره ابزار دق •

 1396اهواز( آبان  دیسا وین یو تخصص یفن هایآموزش 
در مرکز  یبرگزار  POGC) یق شرکت نفت گاز پارس جنوبیابزار دق یمدرس دوره مبان  •

 1393 بهمن (ه ی عسلو POGCآموزش 
  ینفت گاز پارس جنوب 24-22فاز  ایآر  نایشرکت پترو س شرفتهیق پیمدرس دوره ابزار دق  •

(POGC  ه یدر عسلو یبرگزار)  1395 وریشهر 
( مپنا -در مرکز آموزش کارخانه توگا  برگزاری) مپنا -ق شرکت توگا یمدرس دوره ابزار دق  •

 1397و آبان  1396 ید ،1396آذر  ،1395 بهشتیارد ،1394 خرداد ،1393 بهمن
 1393کرمان اسفند  - (یکارخانه فوالد زرند )واحد کک ساز  PLC-S7-300مدرس دوره  •
 - ق شرکت فوالد هرمزگانیابزار دق زاتیتجه یابیعیب و   راتیمدرس دوره تعم •

 1396بندرعباس آبان 
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در مرکز آموزش   یزرند ساوه )برگزار  مانیق شرکت سیابزار دق خوانینقشهمدرس دوره   •
 1394 وریساوه( شهر  مانیس

در مرکز آموزش   ی)برگزار  - برق فرآب -گتوند   یآب روگاهیق نیمدرس دوره ابزار دق •
 1394اهواز( بهمن  - گتوند روگاهین

در مرکز آموزش   ی)برگزار  - برق فرآب -  مرهیس یآب روگاهیق نیمدرس دوره ابزار دق  •
 1396 مرداد، 1395( اسفند المیا - مرهیس روگاهین

 1395 دی - ستمیپرداز س لی شرکت ر  یمدارک مهندس هیمدرس دوره ته •
  بهشتیکرمان ارد - رجانیگل گهر س یکنترل شرکت معدن ستمیس یمدرس دوره مبان •

 1396 وریشهر ، 1396
مهر  کرمان  - رجانیگل گهر س یشرکت معدن یو تله متر  2و  1 ق یمدرس دوره ابزار دق •

 1397 ، خرداد1397 بهشتیارد، 1396آبان ، 1396
گل گهر  یق شرکت معدنیابزار دق یترها یترنسم راتیو تعم  یمدرس دوره نگهدار  •

 1397کرمان مرداد  - رجانیس
 1396 رتی و خرداد -تارا  یق شرکت مهندسیابزار دق یو طراح یمدرس دوره تئور  •
 1396 بهمن -( ران یا زی)ا رانی اق شرکت صا یابزار دق یو طراح یمدرس دوره تئور  •
 1397 رتی - پایکارخانه مگا موتور سا PLC-S7-300 مدرس دوره •
 جنوبی زاگرس گاز و  نفت شرکت - االتیس  انیجر  گیریاندازه هایسیستممدرس دوره  •

 1397 ری)استان فارس( ت گاز فراشبند شگاهیپاال - داالن آغار و یاتیمنطقه عمل -
  کرمان - رجانیق شرکت جهان فوالد سیابزار دق یمدارک مهندس هیمدرس دوره ته •

 1397 مرداد
انتقال   اتیعمل 8منطقه  - رانیق شرکت انتقال گاز ایابزار دق یمدرس دوره استانداردها •

 1397مرداد  زتبری -گاز 
 یزر )شرکت ها یگروه صنعت ونیبراسیق و کالیابزار دق زاتی با تجه ییمدرس دوره آشنا  •

 1397  ورشهری هشتگرد -غالت زر  شگاهیپاال -زرنام و زرماکارون( 
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قم   -قم  زارین مانیشرکت س ونیبراسیق و کالیابزار دق زاتی با تجه ییمدرس دوره آشنا  •
 1397 وریشهر 

  و لوله خطوط -نفت  یمل شی شرکت پخش و پاال یمنیکنترل و ا یرهایمدرس دوره ش •
 1397آبان  - زنجان  - رانای نفت مخابرات

 اهواز - خوزستان فوالد شرکت - ونیبراسی فشار و کال گیریاندازه  زاتیمدرس دوره تجه •
 1397 آبان -

 - اهواز - خوزستان  فوالد شرکت - ونیبراسیدما و کال گیریاندازه  زاتیمدرس دوره تجه •
 1397 آذر

 ید -کرمان  ریبردس - انیرانی ا رجانیق شرکت فوالد سیمدرس دوره کنترل و ابزار دق •
 1398  نیفرورد ،1397

 - اهواز - خوزستان  فوالد  شرکت - االتیس  انیجر  گیریاندازه هایسیستممدرس دوره  •
 1397 دی

  ید - هعسلوی - پارس  یمیشرکت پتروش API 551 - استاندارد یمدرس دوره بررس •
1397 

بهمن  - هعسلوی - پارس  یمیشرکت پتروش API 552 - استاندارد یمدرس دوره بررس •
1397 

 1397بهمن  - ربدانیشرکت ه یمنیکنترل و ا یرهایمدرس دوره ش •
 1397 اسفند - اهواز -ن خوزستا فوالد شرکت -کنترل  یرهایمدرس دوره ش •
اسفند   - هعسلوی - پارس  یمیشرکت پتروش API 553 - استاندارد یمدرس دوره بررس •

1397 
مرداد   - هعسلوی - پارس  یمیشرکت پتروش API 556 - استاندارد یمدرس دوره بررس •

1398 
 1397 اسفند -نفت پارس  شگاهی ق پاالیابزار دق یو طراح یمدرس دوره تئور  •
 1398مرداد  -نفت پارس  شگاهیپاال یو مدارک مهندس خوانینقشهمدرس دوره  •
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  اسفند - خراسان -سنگان  آهنسنگ ق مجتمع یابزار دق یو طراح یمدرس دوره تئور  •
1397 

 - یشرق جانآذربای - انهمی فوالد شرکت -ق یابزار دق یو طراح یمدرس دوره تئور  •
 1397 اسفند

  - اهواز - خوزستان فوالد شرکت - 1 یو مدارک مهندس خوانینقشهمدرس دوره  •
 1398 بهشتاردی

 1398 رتی - اهواز - خوزستان فوالد  شرکت - یصنعت ی مدرس دوره کنترلرها •
  - رجانیشرکت نظم آوران صنعت و معدن س (2و ) (1ق )یابزار دق یمدرس دوره مبان •

 1398 رتی و  1398 خرداد - کرمان
 و خرداد -نفت بهران  شگاهیپاال (2و ) (1ق )یابزار دق یو طراح یمدرس دوره تئور  •

 1398 مرداد
 - رانیا ییایمیش  عیصنا گذاریرمایهسق شرکت یابزار دق یاستانداردهامدرس دوره  •

 1398 رتی -ان اصفه
  سوخت شرکت -ق یابزار دق زاتی تجه راتیو تعم یمدرس دوره اصول نگهدار  •

 1398 مرداد -اصفهان  ایهسته منطقه -)سوره(  ایهسته راکتورهای
  ایهسته راکتورهای سوخت شرکت - ونیق و اتوماسیابزار دق  زاتیمدرس دوره تجه •

 1398 ورشهری - اصفهان ایهسته منطقه -)سوره( 
شرکت نفت و گاز پارس   12فاز  POMCق شرکت یابزار دق یمدرس دوره استانداردها •

 1398 ، مهر1398 وریشهر  - هیعسلو - یجنوب
 1398 مهر - اهواز -زرگان  روگاهنی -ق یابزار دق یو طراح یمدرس دوره تئور  •
  انرژی سازمان - شروپی مجتمع - کیشرکت کاال الکتر  - PLCق و یمدرس دوره ابزار دق •

 1398مهر  - یاتم
 1398مهر  -  ریپترون ای آر  ننوی شرکت -ق یابزار دق یو طراح یمدرس دوره تئور  •
 1398 مهر - مس کانی شرکت -ق یابزار دق یو طراح یمدرس دوره تئور  •



 

 

www.namatek.com 
 7 

 1398مهر  -کاال جنوب  یشرکت انرژ  یمنیکنترل و ا یرهایمدرس دوره ش •
  آبان - اهواز - خوزستان فوالد شرکت - 2 یو مدارک مهندس خوانینقشهمدرس دوره  •

1398 
ق در شرکت  یارگاه ابزار دقک( و مستندسازیو  یق )مقدماتیابزار دق هایدوره مدرس  •

 کران یب ندیابداع کنترل و کنترل فرآ دهیا
 یی رجا  دیدر دانشگاه شه شرفتهیو پ یمقدمات PLC-S7/200/300/400مدرس  •
 تکنیکپلی) ریرکبیدر دانشگاه ام  شرفتهیو پ یمقدمات PLC-S7/200/300/400 مدرس •

 تهران( 
 تهران(  تکنیکپلی) امیرکبیردانشگاه  ق یمدرس دوره ابزار دق •
در  یکیالکتر  گیریاندازهق و یارگاه ابزار دقکق، ی: ابزار دقیدانشگاه یمدرس واحدها •

 به خانه کارگر  وابسته یکاربرد یدانشگاه جامع علم

 افزارنرم تسلط بر 

• Siemens PLC (S5 & S7) S 300-7  Simatic Manager, S 200-7  MicroWin32, DCS 
PC-S7, PLC Delta 

• Network+, Lab View, Pro Tool, Win CC, Win CC Flexible 
 E planو  PDMS، AUTO CAD افزارنرم  طیدر مح یبا طراح ییشناآ •
 FSM & Firstو  ISA Solatron (Orifice) افزارهاینرمسایزینگ ادوات ابزار دقیق با  •

vue (Control Valve)  وValvestar (PSV)  وConval 
 C++ نویسیبرنامه •
 LS, Siemensموتور   یورها یا دراکار ب نهیدر زم یتسلط کاف •
 یصنعت هایشبکهکار با  نهیدر زم یکاف ییآشنا •
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 ناریشرکت در سم 

دما، فشار،   یبراتورهایبا کال یی)آشنا صنعتی سوپر گروه - پارس ر یشم ناریشرکت در سم •
 Trigas FI (Germany) & Beamex: برگزارکننده  1389 بهشتیسطح و فلو( ارد

(Finland) 
 افزارنرمبا  ییو آشنا لدباسیو اصول ف یباس )تئور  لدیدوره شبکه ف شرکت در  •

Segment checker  )برگزارکننده:  PEPPERL+FUCHS  1389بهمن 
 1391 بهشتیارد Fire Dos: برگزارکننده  Deluge Valveشرکت در دوره  •
 KESCO (Kish Energy Service): برگزارکننده Rotork Actuatorsشرکت در دوره  •

 1391ن بهم
و  یز ممی - تیفیک ت ی ر یمد ستمیس)  ISO/TS 29001 :2010 استاندارد نامهیگواه یدارا •

 1392 بهشتیارد  - فرانسه AFNOR GROUPE شرکت  ( ازمستندسازی
 1392 بهمن -ساعت  64به مدت  PMBOKپروژه  تی ر یشرکت در دوره مد •
 قی اعالن و اطفا حر  ستمیس زاتی کنترل و تجه ستمیس یدوره طراح نامهیگواه یدارا •

(F&G)  از شرکتSCAME -  1396 نفروردی -( ایتالی)ا النیدر م یبرگزار 
 ی: ارائه نقشه راه آموزش مهندسسخنرانی موضوع - ابزار دقیقکنترل و  ناریسخنران سم •

 29/9/1397 - نماتک یر یرسانه تصو موسسه :برگزارکننده - ابزار دقیق


