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 الت یتحص

 تکنیکپلی  ریرکبی کنترل از دانشگاه ام  شیبرق گرا یکارشناس •

 کاری  سوابق

 ( 1393-1391مجموعه امرن ) مدیر فنی •
 ژاپن  MRNآلمان و   Cntact Phenix ،Rittal یبرندها زاتی تجه یفن کارشناس •
 ( 1396-1393) نداسیآل گذاربنیان •
  100از  شیبا ب یصنعت  هایپروژه  یمرجع فروش، آموزش و اجرا Alindas سایتوب •

 ران یبرند مطرح در ا
 تاکنون  1396نماتک از   گذاربنیان •

 تخصص ها 

 شامل:  یصنعت ونیاتوماس هایسیستمکامل  یو اجرا  یطراح ییتوانا •
 ...و مونی امرن، دلتا، سا منس،ی ز  یکنترل هایسیستمو  PLC نویسیبرنامه •
 SCADA نگیتور یمان هایسیستمو  HMI نویسیبرنامه •
 المللیبین یمطابق با استانداردها قیو مدارک کنترل و ابزار دق هانقشه یطراح •
 برق و کنترل ی و تابلوها افزاریسخت  هایسیستم یطراح •
 هاآن اندازیراهو انتخاب و  یصنعت یسنسورها  یکامل تمام شناخت •
  یبرخ یصنعت یها شنیکیانواع اپل یبرا Driveو  Mtin هایسیستم یو اجرا یطراح •

 ها پروژه
 عیآسفالت شرکت صنا  دیتول ندیفرآ ونیو اتوماس نگیتور یمان نگ،یبچ ستمیس یاجرا •

 ران یو معدن ا سازیراه
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همراه اول واقع در  یبرج اصل 17و  16طبقه  BMSکنترل  ونیاتوماس ستمیس یاجرا •
از   ایپو یشرکت سار  یلرهایچ ونیکنترل و اتوماس ستمیس یونک اجرا دانیم

 ران یدر ا لریچ دکنندگانیتول ترینبزرگ 
شرکت   یبرا یمارستانیساز ب ژنیکنترل دستگاه اکس ستمیکامل س یو اجرا یطراح •

 ران یدر ا یپزشک زات ی تجه دکنندهیتول ترینبزرگ فرسار تجارت 
 یدما و رطوبت اتاق سرور ساختمان مرکز  سازیذخیره و  نگیتور یمان ستمیس یاجرا •

 شی تجر  دانیبانک صنعت و معدن واقع در م
شرکت   یبرا زیخانه فرودگاه تبر  هیتسو نگیتور یکنترل و مان ستمیس یو اجرا یطراح •

 قدرت رویاحداث ن
طبقات سوم، چهارم و پنجم بانک ملت شعبه گلشهر   ییکنترل روشنا ستمیس یاجرا •

 کرج 
 نی کارخانه رز  یبرا نیرز  دیتول ندیفرآ ونیو اتوماس نگیتور یمان نگ،یبچ ستمیس یاجرا •

 اشتهارد یساخت در شهرک صنعت
  ینفت برا یحفار  ات یدر عمل Dewateringستگاه و کنترل د ونیاتوماس ستمیس یاجرا •

 تراش جنوب ایمیشرکت ک


