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 الت یتحص
 ز ی تبر  سراسری دانشگاه  کنترل -برق  یمهندس یارشناسک •
 ریرکبیام یدانشگاه صنعت کمکاترونی -برق  یارشد مهندس یکارشناس •

 فعالیت   سوابق
 مال رانیا ستاره 5 پروژه هتل یکی و مکان یکیالکتر  تأسیسات یرپرست اجراس •
 رانیا ستاره 5 هتل SPA پروژه استخر و فیفشار ضع کالیالکتر  هایسیستم یطراح •

 مال
 22منطقه  بتاجا A پهنه یآموزش هایمجتمع پروژه  کالیالکتر  هایسیستم یطراح •
 هایخسارت  تأمینپروژه ساختمان صندوق  یکیو مکان یکیالکتر  تأسیساتسرپرست  •

 ی بدن
بانک ملت   یپروژه سرپرست ی کیو مکان یکیالکتر  تأسیسات یمجدد و سرپرست یطراح •

 استان گلستان 
 لرستان  یاستاندار  دیپروژه ساختمان جد کالیسرپرست الکتر  •
 فرودگاه قشم دیجد نالیپروژه ترم یکیو مکان یکیالکتر  تأسیسات یسرپرست •
 بانک ملت استان البرز  ی ساختمان سرپرست یپروژه بازساز  یسرپرست •
 داالهو  یب یترک کلیس روگاهیپروژه اتاق کنترل ن کالیالکتر  هایسیستم یطراح •
 النیپروژه اتاق کنترل پست متحرک گ کالیالکتر  هایسیستم یطراح •
 ه یبرج جام اله  پروژه BMS یو اجرا یسرپرست •
 هایپژوهش مرکز  -پروژه محرمانه  نام  BMS -و کالیالکتر  ستمیو نظارت س یطراح •

 ران یا ییفضا
 ( پروژه برج جام ملت )اتوبانک( BMSساختمان ) ونیدر اجرا اتوماس یو همکار  یطراح •
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 DALI یی( بخش کنترل روشناBMSساختمان ) ونیو اجرا اتوماس یدر طراح یهمکار  •
 باغ کتاب پروژه

 تهران  •
 رانسل یا ی( پروژه ساختمان مرکز BMSساختمان ) ونیاجرا اتوماس •
  یحیتفر  - اداری - یع تجار ( پروژه مجتمBMS)ساختمان  ونیاتوماس هیاول یطراح •

 وم یپاالد
 مال رانی ( پروژه اBMSجامع ) ونیاتوماس (Concept) هیدر ارائه طرح اول یهمکار  •
امام  ی( پروژه مجتمع فرهنگBMSساختمان ) ونیو اجرا اتوماس یدر طراح یهمکار  •

 کاظم )ع( قم  یموس
 یبانک گردشگر  ی( پروژه ساختمان مرکز BMSساختمان ) ونیاتوماس هیاول یطراح •
 صبا  یحیتفر  ی( پروژه تجار BMSساختمان ) ونیاتوماس هیاول یطراح •
  ی( پروژه مجتمع مسکونMeteringو آب ) یانرژ  گیریاندازه ستمیس هیاول یطراح •

 یتخت
 - مترمربع 2000 ریز  یو مسکون ییالیپروژه و نیچند BMS و کالیالکتر  ستمیس یاجرا •

 خصوصی  بخش

 های آموزشی برگزارشده دوره 
 مجموعه نماتک - (BMS)هوشمند ساختمان   تیر یدرس دوره مدم •
 DIALUX افزارنرم مدرس دوره  •

 ها افزارنرم تسلط بر 
 یی روشنا یطراح و DIALUX افزارنرم کامل با  ییشناآ •
 Simulink و MATLAB افزارنرم و کار با  نویسی برنامهمسلط به  •
 PLC نویسی برنامهمسلط به  •
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 AutoCADافزار نرممسلط به  •
 مدار  یطراح یهاافزارنرم با  ییآشنا •


