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 الت یتحص

 ک یالکترون شیبرق گرا یمهندس یکارشناس •
 ایحرفهو  یاز سازمان فن یبرق صنعت گریمربی مدرک  یدارا •

 فعالیت   سوابق

 انیشرکت رنگ شا یبرق تأسیسات یکارشناس برق و مسئول نگهدار  •
 یمیضع سازیماشینبا  یهمکار  •
 کران یب ندیکنترل فرآ یمهندس یآموزش شرکت طراح ریمد •

 مقاالت و کتب علمی 

 PLC S7 200 خودآموزکتاب  •
 یپروژه کاربرد  ٣٠کتاب  •

 های اجرایی پروژه

 ان یشرکت رنگ شا یآمپر  ١٠٠ عیتوز  یو ساخت تابلو  یطراح •
 ان یقدرت شرکت رنگ شا بیاصالح ضر  یو ساخت تابلو  یطراح •
 ان یشرکت رنگ شا ابیآس اندازیراهو  نویسیبرنامهساخت،  ،یطراح •
 ان یشرکت رنگ شا ریدور متغ کسریم  اندازیراهو  نویسیبرنامهساخت،  ،یطراح •
شرکت چاپ   یمدل سالب یدستگاه صحاف اندازیراهو  نویسیبرنامهساخت،  ،یطراح •

 یفضل
 آب عراق هیکنترل تسو ستمیس نویسیبرنامه •
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 پره سر  روگاهیکنترل ن نویسیبرنامه •
 موسسه صنعت برق یکیالکتر  هایماشین شگاهی و ساخت آزما یطراح •
 آموت یمجتمع تجار  BMS ستمیکنترل س یساخت تابلو •
 ( پروژه مس سرچشمه ) روزایتن شرکت ف ٢٠٠ لیجرثق کنترل یساخت تابلو •
 کنترل شرکت تک ماکارون  یساخت تابلو •
 دوک یکنترل پروژه مس م یساخت تابلو •
 کوره مس  ٤٠کنترل پروژه  یساخت تابلو •
 گل گهر کنترل معدن  یساخت تابلو •
 ( شرکت نفت ) محمودآباد  آموزشیمجتمع  PLC آموزشی یساخت تابلوها •
 جم شگاهیپاال آموزشی یساخت تابلوها •

 برگزارشده  آموزشیهای دوره 

 ٤)آموزشگاه صنعت برق  ٢و درجه  ١مطابق با استاندارد درجه  یبرق صنعت سیتدر  •
 (سال

 (سال ٢)در آموزشگاه صنعت برق  PLC سیتدر  •
 (سال ١)در آموزشگاه علم و کار  PLCو برق ساختمان و  ٢درجه  یبرق صنعت سیتدر  •
 (سال ١)در آموزشگاه علم و صنعت  PLC سیتدر  •
در شرکت  PLCو  یکیالکتر  هایماشیناژ تابلو، مدار فرمان، مونت هایدوره سیتدر  •

 (سال ٨) کرانیب ندیکنترل فرآ
 ی ر یس رهی در جز  یکیالکتر  هایماشین آموزش  •
 زرد کرمان  یدر کوک ساز  شرفتهیو پ ی مقدمات PLCآموزش  •
 مپنا یدر ژنراتور ساز  PLCآموزش  •


