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 الت یتحص
 مشهد یدانشگاه فردوس االت،یحرارت و س شیگرا ک،یمکان یمهندس یکارشناس •
و کنترل(،  کی نامی)د یکاربرد یطراح شیگرا ک،یمکان یمهندسکارشناسی ارشد  •

 یطوس نصیرالدینخواجهدانشگاه 

 فعالیت   سوابق

و  لیجرثق ،ی)آسانسور، پلکان برق یباالبر  زاتیتجه نهیکارشناس، مدرس و مشاور در زم
 تاکنون  ۱۰/۸۷ ...(
 مختلف  ی(، تهران و شهرهالنسی)فر  آزاد •
  یباالبر  زاتیدوره( در رابطه با تجه ۱۰۰از  شیمختلف )ب یآموزش یدوره ها سیتدر  •

 تراک و ...( فتیل ل،یجرثق ، ی)آسانسور، پلکان برق
  رویپیادهو   یخدمات مشاوره و نظارت بر نصب انواع آسانسور، پلکان برق ارائه •

 متحرک
 ل یمرتبط با آسانسور و جرثق یمل یاستانداردها نیدر تدو مشارکت •
 ( ۹۸سال   یاستاندارد آسانسور استان تهران )از ابتدا یفن تهیدر کم تیعضو •

 ۰۶/9۹تا  ۰۶/۹8 یفن یبازرس ریمد
 تهران  گانه،ی ریآذر تدب  یبازرس شرکت •
و  یبرق هایپلکان  یفن یدر رابطه با بازرس یمستندات فن سازیآماده و  نیتدو •

 متحرک  روهایپیاده
متحرک از مرکز  روهایپیادهو  یبرق هایپلکان یبازرس نهیدر زم ۱۷۰۲۰ زویا تأییدیه اخذ •

 ران ی ا تیصالح تأیید یمل
 متحرک  روهایپیادهو  یبرق هایپلکان یبازرس یفن تیر یمد •
 متحرک روهایپیادهو  یبرق هایپلکان  یبازرس نهیدر زم یپرسنل فن آموزش •
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در  یفن یبازرس یمجوزها ریدر رابطه با اخذ سا ریزیبرنامهو  یمستندات فن سازیآماده •
 یباز  نیو زم یباالبر  زات یتجه یبازرس نهیزم

 ۰۵/۹۸تا  ۰۷/۹۶ متحرک رویپیادهو  یآسانسور، پلکان برق مشاور
سازان جرون، تهران، بندرعباس، قشم و  سیآنام گذاریسرمایه و  یساختمان شرکت •

 سوژو(  ،ی)شانگها نیچ
و نظارت بر  کارپیمان انتخاب  د،یخر  ،یمشخصات فن نییتع ،ییجانما  نهیدر زم مشاوره •

متحرک   رویپیادهدستگاه  ۴و  یدستگاه پلکان برق ۱۰دستگاه آسانسور،  ۱۸نصب 
 ندرعباس مال، بندرعباس( )ب

و نظارت بر  کارپیمان انتخاب  د،یخر  ،یمشخصات فن نییتع ،ییجانما  نهیدر زم مشاوره •
 قشم( رهی آلفابت، جز  هایبرجدستگاه آسانسور ) ۱۰نصب 

 ۰۷/۹۷تا  ۰۶/۹۶ آسانسور مشاور
 )مپسا(، تهران و ماهشهر  رانیا یساختمان هایپروژه تیر یمد شرکت •
و نظارت بر  کارپیمان انتخاب  د،یخر  ،یمشخصات فن نییتع ،ییجانما  نهیدر زم مشاوره •

  ر،یرکبیام یمیکارکنان پتروش  یمسکون هایساختمان دستگاه آسانسور )  ۱۴نصب 
 ماهشهر( 

 ۹۷/ ۰۷تا  ۰۷/۹۴ رانی در ا ISO/TC 178متناظر  یمل تهیکم ریدب
 استاندارد، تهران  یمل سازمان •
 تهیمتناظر( با کم  ی مل تهیکم ی)اعضا یصنعت آسانسور و پلکان برق  ندگانینما رابط •

 ISO/TC 178 المللیبین
  المللیبین تهیکم یاز سو یارسال هایگزارش و  هانویس پیشمستندات،  یبررس •

ISO/TC 178 
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نظرات و ارسال   آوریجمع و  یانجام هماهنگ ،یمل تهیکم یاعضا یمستندات برا ارسال •
 ISO/TC 178 المللیبین تهیکم یبرا

 تاکنون ۰۷/۹۹و  ۰۷/۹۷تا  ۰۲/۹۶ تراک فتیو ل  لیجرثق یفن کارشناس
 مختلف یتهران و شهرها ران،یا تیصالح تأیید یمل مرکز •
و   یجبر ،ایدروازهو  یسقف هایجرثقیل  یدر حوزه بازرس یبازرس هایشرکت  یابیارز  •

 یتراک بر اساس استانداردها فتیو ل لیموبا
ASME B30.2 ،ASME B30.3 ،ASME B30.5 ،ANSI B56  وINSO ISO 17020 

 ۰۷/۹۷تا  ۰۶/۹۶ آسانسور مشاور
 اسوج ی فرودگاه •
و نظارت بر نصب آسانسور  دیخر  ،یمشخصات فن نییتع ،ییجانما  نهیدر زم مشاوره •

 برج مراقبت فرودگاه 

 ۰۱/۹۷تا   ۹۶/ ۱۱ آسانسور مشاور
 کرمانشاه فرودگاه •
و نصب آسانسور برج مراقبت   دیخر  ،یمشخصات فن نییتع ،ییجانما  نهیدر زم مشاوره •

 فرودگاه 

  - ۱۰/۹۳تا  ۱۰/۸8 لی آسانسور و جرثق یبازرس یفن ری بازرس ارشد، مدرس و مد بازرس،
 9۵/ ۱۰ تا ۰۳/۹۴
 مختلف  یکو(، تهران، مشهد و شهرها نی)تک یو کنترل خوردگ یفن یبازرس شرکت •
 (۱۰/۹۵تا  ۰۳/۹۴) یباالبر  زاتیو تجه لیجرثق یبازرس یفن تیر یمد •
 ( ۱۰/۹۴تا  ۰۱/۹۲)  یآسانسور و پلکان برق یبازرس یفن تیر یمد •
تراک  فتیو ل لی جرثق ،یآسانسور، پلکان برق یبازرس نهیدر زم یپرسنل فن آموزش •

 ( ۱۰/۹۵تا  ۰۲/۹۱)
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تراک   فتیل ل،یآسانسور، جرثق هایزمینهدر  یبرون سازمان یآموزش یدوره ها سیتدر  •
 ( ۱۰/۹۵تا  ۰۳/۹۲) یباالبر  زاتی و تجه

  یبازرس ارشد( از انواع مختلف آسانسور شامل آسانسورها عنوانبه) یفن یبازرس •
و ... در   یکارگاه  ،یخدمات ،یرستانمایمسافربر، باربر، ب ،یکیدرولیه ،ینچیو ،یکشش
 (۱۰/۹۴تا  ۰۸/۹۰مختلف،  ی)تهران و شهرها یو صنعت یساختمان هایپروژه

مختلف،  ی)تهران و شهرها یبرق هایپلکان بازرس ارشد( از  عنوانبه) یفن یبازرس •
 ( ۰۱/۹۵تا  ۰۸/۹۰

  ،ایه درواز ،یشامل سقف لیبازرس ارشد( از انواع مختلف جرثق عنوانبه) یفن یبازرس •
  یو برج دبومی(، سایونیبوم خشک، پشت کام ،ی)تلسکوپ لی موبا ،ییبازو  ل،یمونور 

 ( ۰۱/۹۵تا  ۰۸/۹۰مختلف،  ی)تهران و شهرها
و انواع  زی داربست آو ،یتراک، باالبر سبد فتیبازرس ارشد( از ل عنوانبه) یفن یبازرس •

 (۰۱/۹۵تا  ۰۸/۹۰مختلف،  ی)تهران و شهرها  یو اتصاالت باالبر  زاتی تجه
 (۰۸/۹۰تا  )مشهد لیآسانسور و جرثق یفن یبازرس •
آسانسور،  یفن  یدر رابطه با بازرس یمستندات فن روزرسانیبهو  سازیآماده  ن،یتدو •

 تراک و ...  فتیل دبوم،یسا ،یبرج ل،یموبا ،یسقف لیجرثق
تراک از مرکز  فتیو ل لیآسانسور، جرثق ی بازرس هایزمینهدر  ۱۷۰۲۰ زویا تأییدیه اخذ •

 ران ی ا تیصالح تأیید یمل
 زاتیتجه یفن یدر رابطه با اخذ مجوز بازرس  ریزیبرنامهو  یمستندات فن سازیآماده •

 ی شهرباز 

 ۹۴/ ۰۳تا  ۹۳/ ۱۰ یفن ریمد
 ایتالیا یمونتانار  ندهی(، نماBBT Group) ایبهنورد تجارت پو  نیبارس یبازرگان گروه •

 یو تراول کابل ردکاو ایتالیا یساول جیقطعات آسانسور(، آسانسور فول پک دکنندهیول)ت
 تهران  ا،یتالیا



 

 

www.namatek.com 
 5 

 داران یبه خر  یمشاوره در خصوص مشخصات فن ارائه •
 داران یخاص به درخواست خر  هایپروژه محاسبات الزم در خصوص  انجام •
محصوالت از  یفیو نظارت بر عملکرد ک رانیبازار ا یمحصوالت مناسب برا انتخاب •

 محل نصب محصوالت هایپروژه به  یمراجعه مورد قیطر 
و  یبا واحد خدمات پس از فروش و ارائه مشاوره در خصوص مسائل فن یهمکار  •

 ان یمشتر  ات یشکا یمورد یبررس

 ۱۰/۸۷تا  ۰۹/۸۵ آسانسور بازرس
 (، مشهد ISQI) رانیو استاندارد ا  تیفیک یبازرس شرکت •
 یبرق یآسانسورها یفن یبازرس •
 آسانسور  یبازرس نهیمشهد در زم یندگینما  یپرسنل فن آموزش •

 ۹۰/ ۰۸تا  ۱۰/۸۶ متفرقه هایفعالیت 
آموزش فستو در مشهد  یندگینما ک،یو الکتروپنومات هیپا کی دوره پنومات سیتدر  •

 دوره(  ۴، ۰۹/۸۹تا  ۰۲/۸۹)
  تی(، شرکت مهارت گستر توس، طرح تربیکی)مباحث مکان قیدوره ابزار دق سیتدر  •

 ( ۰۲/۸۷تا  ۸۶/ ۱۰) یمیپتروش عی صنا  موردنیازماهر  یروین
 ( ۹۲تا  ۸۷ساختمان ) یکیمکان تأسیساتو نظارت  یطراح •
 انیدانشجو یبرا ایر ی فراز صنعت آ یاربردک  یمباحث خاص در دانشگاه علم یبرخ ارائه •

 ( ۸۹-۸۸ یلیرشته آسانسور )سال تحص

 یمدیریت سوابق
و  تی ر یکو )مد نیتک یسال، شرکت بازرس ۱: یآسانسور و پلکان برق یبازرس سیرئ •

 مرتبط(  یبازرس و پرسنل دفتر  ۱۲نظارت بر عملکرد 
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و   تیر یکو )مد نیتک یسال، شرکت بازرس ۲:  یباالبر  زاتیو تجه ل یجرثق یبازرس سیرئ •
 مرتبط(  یبازرس و پرسنل دفتر  ۱۰نظارت بر عملکرد 

: زل ید خودروایران سطح شرکت  یباالبر  زاتیو تجه هاجرثقیل   یپروژه بازرس تیر یمد •
 کو نیتک یسال، شرکت بازرس ۳

سال،   ۱: خودروایران سطح شرکت  ی آسانسورها و باالبرها  یپروژه بازرس تیر یمد •
 کو نیتک یشرکت بازرس

 یسال، شرکت بازرس ۲: خودرو ایران سطح شرکت  هایجرثقیل   یپروژه بازرس تیر یمد •
 کو نیتک

سال، شرکت  ۲: ران یا ییای در  ساتتأسیشرکت  یباالبر  زاتی تجه  یپروژه بازرس تیر یمد •
 کو  نیتک یبازرس

 ( BBT Group) یت یب یب یماه، گروه بازرگان ۵: ی فن تیر یمد •

 هامهارت 
 ازجملهانواع مختلف آسانسور  یفن یمحاسبه، نظارت بر نصب و بازرس ،یطراح •

باربر   ،بیمار برمسافربر،  ،ایشانهدنده  ، یچیپ ،یر ی زنج ،ینچیو  ک،یدرولیه ،یکشش
 و ... ی( کارگاهغذا بر )مانند  ی، فقط باربر، معلول بر، خدماتمسافربر

 روهایپیادهو  یبرق هایپلکان یفن یمحاسبه، نظارت بر نصب و بازرس ،یطراح •
 روباز(  ده،یسرپوش ،ییمترو ،یمتحرک )فروشگاه

  ،ییبازو ل،یمونور  ،ایدروازه  ،ی)سقف لیانواع جرثق یفن یبر نصب و بازرس نظارت •
 و ...( یبوم خشک، برج لیموبا ،یبوم تلسکوپ لیموبا

تارت   دلودر،یتراک، سا چی ر  ک،یتراک )کانترباالنس، راهرو بار  فتیانواع ل یفن یبازرس •
 تراک، پالت تراک و ...(

  ،ییخودرو ،یچیق ،ی( )تلسکوپیکار  گاهی)باالبر جا یسبد یانواع باالبرها یفن یبازرس •
 و ...(  یدست
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 ( مر ی)مانند کال زیآو هایداربست  یفن یبازرس •
 و ...( یچیستونه، ق ستونه، چهار )دو ییخودرو یانواع باالبرها یفن یبازرس •
 ( فت یل زری)س یچیق  یباالبرها یفن یبازرس •
 )استاکر( زهیمکان افتی انبارش و در   یباالبرها یفن یبازرس •
 یباز  نیزم زاتیتجه یفن یبازرس •
 ی شهرباز  زاتیتجه یفن یبازرس •
 زهیمکان هایگ پارکین یفن یبازرس •
 غیر مخرب  هایآزمون جوش و  وبی و ع یبا بازرس ییآشنا •
 INSO ISO 17020بر اساس استاندارد  یبازرس ینهادها یابی با الزامات ارز  ییآشنا •
 یکیمدارات پنومات ی و طراح لیو تحل کیو الکتروپنومات  یمقدمات کیبا پنومات ییآشنا •
 یکیدرولیمدارات ه یو طراح لیو تحل یتمقدما کیدرولیبا ه ییآشنا •
 PMBOKپروژه بر اساس  تیر یبا اصول مد ینسب ییآشنا •
 ISO 9001بر اساس  تیفیک تیر یمد ستمیبا س ییآشنا •
 ISO 14001بر اساس  محیطیزیست  تیر یمد ستمیبا س ییآشنا •
 ساختمان یکیمکان تأسیساتبا  ییآشنا •
 ق یابزار دق کالیبا مباحث مکان ییآشنا •
 مرتبط با انواع آسانسورها  یاستانداردهابا  ییآشنا •
 متحرک روهایپیادهو  یبرق هایپلکان مرتبط با  یاستانداردهابا  ییآشنا •
 هاجرثقیلمرتبط با انواع  یاستانداردهابا  ییآشنا •
 تراک ها  فتیمرتبط با انواع ل یاستانداردهابا  ییآشنا •
 ی مرتبط با ادوات باربردار  یاستانداردهابا  ییآشنا •
 ی کارگاه یمرتبط با آسانسورها  یاستانداردهابا  ییآشنا •
 مرتبط با باالبرها  یاستانداردهابا  ییآشنا •
 یباز  نیزم زاتیمرتبط با تجه یاستانداردهابا  ییآشنا •
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 ی مرتبط با شهرباز  یاستانداردهابا  ییآشنا •

 اجرایی  هایپروژه در   سوابق بازرسی
 ( MRLفاقد موتورخانه ) یدستگاه آسانسور کشش ۶۰از  شیمترو تهران: ب •
 ،یشامل آسانسور کشش یباالبر  زاتیدستگاه انواع تجه ۳۰۰از  شی: بخودرو ایران  •

و باالبر انبارش و   ییباالبر خودرو ،یباالبر سبد ،یچیباالبر ق ک،ی درولیو ه ینچیو
 زه یمکان افتیدر 

 ،یسقف لی شامل جرثق یباالبر  زاتی دستگاه انواع تجه ۶۰۰از  شی: بزل ید خودروایران  •
 کشیدک و  یتراک، آسانسور، باالبر سبد فتیل ل،یو موبا ییبازو  ل،یمونور 

شامل  یباالبر  زاتیدستگاه انواع تجه ۱۰۰از  شی: باالنبیاءخاتم  یسازندگ قرارگاه •
 تراک   فتیو ل یبرج ،ایدروازه ،یبوم، سقف دیسا ار،یس لیآسانسور، جرثق

 ار،یس ،یسقف لیشامل جرثق  یباالبر  زاتیدستگاه انواع تجه ۱۰۰از  شیدفاع: ب عی صنا •
 تراک و آسانسور  فتیل

 ،یسقف لی شامل جرثق یباالبر  زاتی دستگاه انواع تجه ۳۰از  شیاردکان: ب سازیگندله •
 یتراک و باالبر سبد فتیل ،ایشانهآسانسور دنده  ،یآسانسور کشش ل،یمونور  ار،یس

 دستگاه آسانسور باربر ضد انفجار  ۳ساسول:  ای آر  مریپل شرکت •
بر   شدهنصب ایشانهدستگاه آسانسور دنده  ۲(: ه یها و مخازن )عسلو انهیپا سازمان •

 ی بندرگاه لیجرثق یرو
 ی برج لیدستگاه جرثق ۱۰مال:  مشهد •
و   ییبازو لیدستگاه جرثق ۸(:  زلید خودروایرانتابعه  هایشرکت خاور )از  قطعات •

 یسقف
 فتیل ،ییبازو لیشامل جرثق یباالبر  زاتیپاسارگاد: ده ها دستگاه انواع تجه نفت •

 ی ر یو باالبر زنج یتراک، باالبر سبد
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و  یسقف لیدستگاه جرثق ۴ساخت   نیح ی: بازرسفارسخلیج نفت ستاره  شرکت •
 ایدروازه 

 ی سقف لیساخت جرثق نیح ی: بازرسادآورانی ینفت دانیم •
 تراک  فتیدستگاه ل ۱۰بهران:  نفت •
 ل یموبا لیدستگاه جرثق ۴زنجان:  یمیپتروش •
آسانسور   نیساخت کاب نیح یو بازرس ی سقف لیلرستان: دو دستگاه جرثق یمیپتروش •

 تن  ۵ یباربر صنعت
آسانسور   نیساخت کاب نیح یو بازرس ی سقف لیمهاباد: دو دستگاه جرثق یمیپتروش •

 تن  ۵ یباربر صنعت
 تراک   فتیآسانسور و ل نیفن آوران: کاب یمیپتروش •
 یسقف لیساخت جرثق نیح یدهلران: بازرس زدایینمک •
 لیو مونور  یسقف  لیدستگاه جرثق ۱۱قشم:  مانیس مجتمع •
 بوم دیدستگاه سا ۶تراک و  فتیدستگاه ل ۷: اتیعمل ۳گاز، منطقه  یمل شرکت •
 تراک  فتیدستگاه ل ۶کرمان:  پگاه •
و آسانسور   یچی ستونه، ق ستونه، چهار  دو ییدستگاه باالبر خودرو ۱۰  ا،یرتویا شرکت •

 خودروبر 
 مختلف یساختمان هایپروژه دستگاه آسانسور در  هزاران •
  ایهپروژه در  یو برج اریس ،ایدروازه ،یشامل سقف لیدستگاه انواع جرثق صدها •

 متفرقه یو ساختمان یصنعت
 به نما  یدستگاه باالبر دسترس ۱۰باران:  برج •
و   اریس ،یسقف لیجرثق ،یآسانسور، پلکان برق ازجمله یواردات یده ها مورد کاال یبازرس •

 به نما و ... یباالبر دسترس ،یطناب فوالد ،یبرج
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 های آموزشی گذرانده شده دوره 
 ماه  ۲ رانیو استاندارد ا تیفیک یشرکت بازرس یکیالکتر  یآسانسورها یفن یبازرس •
 روز  ۲ اداره کل استاندارد استان تهران آسانسور یبازرس شرفتهیپ دوره •
 روز  ۴ کو نیتک یشرکت بازرس ییو بازو ایدروازه  ،یسقف هایجرثقیل  یفن یبازرس •
 روز  ۴ کو نیتک یشرکت بازرس تراک ها فتیل یفن یبازرس •
 روز  ۳  کو نیتک یشرکت بازرس بوم دیو سا اریس هایجرثقیل  یفن یبازرس •
 روز  ۲ کو نیتک یشرکت بازرس  یبرج هایجرثقیل  یفن یبازرس •
 روز  ۳ استاندارد یسازمان مل یشهرباز  زاتیتجه یبازرس •
 روز  ۶ کو نیتک یشرکت بازرس  (CWIجوش ) یبازرس •
 روز  ۲ کو نیتک یشرکت بازرس (VTجوش ) یچشم یبازرس •
 روز  ۶ کو نیتک یشرکت بازرس  (RTI Level II) یوگرافیراد لمیف ر یتفس -جوش  یبازرس •
 روز  ۲ کو نیتک یشرکت بازرس (PT Level IIجوش به روش ذرات نافذ ) یبازرس •
 روز ۳ کو نیتک یبازرس شرکت (MT Level II) یسیجوش به روش ذرات مغناط یبازرس •
 روز  ۴ کو نیتک یشرکت بازرس رنگ و پوشش  یبازرس •
 روز  ۲ کو نیتک یشرکت بازرس پمپ یبازرس •
 روز  ۲ کو نیتک یشرکت بازرس (PMBOKپروژه )بر اساس  تیر یمد •
 ساعت   FESTO ۳۴ کیو الکتروپنومات هیپا  کیپنومات •
 ساعت FESTO ۳۴ هیپا کیدرولیه •
 روز  ۴ کو نیتک یشرکت بازرس ISO 14001: 2015با الزامات استاندارد  ییآشنا •
 روز  ۲ کو نیتک یشرکت بازرس هی اول یو کمک ها امداد •
  ۳۰ یساختمان خراسان رضو مهندسینظام   (۱۷گاز ساختمان )مبحث  کشیلوله  یبازرس •

 ساعت 
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  ۲۰ یساختمان خراسان رضو مهندسینظام  ساختمان یمقررات مل ۱۶و   ۱۴ مبحث •
 ساعت 

  ۲۰ یساختمان خراسان رضو مهندسینظام  آب و فاضالب تأسیسات یو اجرا یطراح •
 ساعت 

  (رانیا کیتله مکان ندهیشرکت پارت کنترل )نما کنترل دور موتور یوهایبا درا ییآشنا •
 ساعت  ۲۴

 ساعت  ۶۰۰ یمیپتروش (زات ی)نصب تجه قیدق ابزار •
• FCE (First Certificate in English) سال ۵/۱ مهر سجاد یسیزبان انگل مؤسسه 

 ی مل  ی استانداردها ن یسوابق مشارکت در تدو

 - ساخت و نصب آسانسور  یمنی)مقررات ا EN 81-20: 2014معادل   یاستاندارد مل •
 ( یمسافر  یو بار  یمسافر  ی: آسانسورها۲۰قسمت  -حمل نفر و بار  یآسانسورها

 - ساخت و نصب آسانسور  یمنی)مقررات ا EN 81-21: 2018معادل   یمل استاندارد •
  دیجد یمسافر  یو بار  یمسافر  ی: آسانسورها۲۱قسمت  -حمل نفر و بار  یآسانسورها

 موجود( هایساختمان در 
 یمنیا -  یفوالد هایطناب ی)سربکسل ها EN 13411-6: 2008معادل   یمل استاندارد •

 نامتقارن( ایگوه: سوکت ۶قسمت  -
 یمنیا -  یفوالد هایطناب ی)سربکسل ها EN 13411-7: 2008معادل   یمل استاندارد •

 متقارن( ایگوه: سوکت ۷قسمت  -
 -متحرک  روهایپیادهو  یقبر هایپلکان) EN 115-1: 2017معادل   یمل استاندارد •

 : ساخت و نصب( ۱قسمت  - یمنیا
:  ۲قسمت  - یمنیا -متحرک  روهایپیادهو  یبرق هایپلکان ، ۱۳۸۳۶-۲ یمل استاندارد •

 متحرک موجود( روهایپیادهو  یبرق هایپلکان یمنیمقررات بهبود ا) 
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و  یبرق هایپلکان ساخت و نصب  یبرا یمنی، مقررات ا۲۲۵۱۷-۱ یمل استاندارد •
قبل از  دیجد یبرق هایپلکان  یو آزمون بر رو یبررس): ۱قسمت  -متحرک  روهایپیاده
 ( ۱۳۸۳۶-۱ یانطباق با الزامات استاندارد مل نیی روش تع هایویژگی - برداریبهره 

و  یبرق هایپلکان ساخت و نصب   یبرا یمنی، مقررات ا۲۲۵۱۷-۳ یمل استاندارد •
 دیمتحرک جد روهایپیاده  یو آزمون بر رو یبررس): ۱قسمت  -متحرک  روهایپیاده

 ( ۱۳۸۳۶-۱ یانطباق با الزامات استاندارد مل نیی روش تع هایویژگی - برداریبهره قبل از 
 اریس هایجرثقیل  یمنی، الزامات ا۱۸۹۸۷ یمل استاندارد •
 ار یس هایجرثقیل یکنترل یابزارها هایویژگی و  دمانی، چ۱۰۰۶۳-۲ یمل استاندارد •
و  یطول ریمس هایریل و  هاجرثقیل  یچرخ ها  یها ی، روادار ۱۲۰۳۱-۱ یمل استاندارد •

 ی عرض

 های آموزشی برگزارشده دوره 

 سازمان برگزارکننده نام دوره 
محل 
 برگزاری 

زمان 
 برگزاری 

طول 
 دوره 

بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی  
 (۲و  ۱)سطح 

شرکت بازرسی روشا  
 اندیش

 آنالین
اردیبهشت 

۱۴۰۰ 
۲۰  

 ساعت 
برقی و  هایپلکانبازرسی 

و  ۱متحرک )سطح  روهایپیاده 
۲) 

شرکت بازرسی روشا  
 اندیش

 تهران
اردیبهشت 

۱۴۰۰ 
 روز  ۵

محاسبات آسانسورهای برقی و  
 هیدرولیکی 

شرکت بازرسی ارتقا  
 گستر پویا 

 تهران
اردیبهشت 

۱۴۰۰ 
 روز ۲

بازرسی آسانسورهای مسافربر و 
)برقی و  باربر مسافربر

 ۲و  ۱سطح  -هیدرولیکی( 

شرکت بازرسی روشا  
 اندیش

 آنالین
فروردین 

۱۴۰۰ 
۸۰  

 ساعت 
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آسانسورهای هیدرولیکی  بازرسی 
 (۲و  ۱)سطح 

شرکت بازرسی روشا  
 اندیش

 آنالین
فروردین 

۱۴۰۰ 
۲۵ 

 ساعت 
برقی و  هایپلکانبازرسی 

و  ۱متحرک )سطح  روهایپیاده 
۲) 

شرکت بازرسی روشا  
 اندیش

 ۹۹بهمن  آنالین
۳۲ 

 ساعت 

  -آسانسور و پلکان برقی مبانی 
 ۱سطح 

دادگستری خراسان  
 رضوی 

 ۹۹آذر  آنالین
۱۲  

 ساعت 
مبانی و الزامات فنی 
باربر آسانسورهای مسافربر و 

  -)برقی و هیدرولیکی(  مسافربر
 ۲و  ۱سطح 

ت مهندسی کشر 
 آسانسور شایگان 

 روز ۱۲ ۹۹آذر  تهران

 بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی
 (۲و  ۱)سطح 

  سازیماشینشرکت 
 شمال 

 روز ۲ ۹۹آبان  تهران

برقی و  هایپلکانبازرسی 
و  ۱)سطح متحرک  روهایپیاده 

۲) 

  نکیت بازرسی تکشر 
 وک

 روز  ۳ ۹۹مهر  تهران

 بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی
 (۲و  ۱)سطح 

  سازیماشینشرکت 
 شمال 

 روز  ۳ ۹۹شهریور  تهران

آسانسورهای  بازآموزی بازرسی 
 برقی
 ( ۲)سطح 

  نکیت بازرسی تکشر 
 وک

 روز  ۴ ۹۹مرداد  تهران

بازرسی آسانسورهای مسافربر و 
)برقی و  باربر مسافربر

 ۲و  ۱سطح  -هیدرولیکی( 

  سازیماشینشرکت 
 شمال 

 روز ۱۰ ۹۸بهمن  کرج 
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 ایمنی آسانسورهای کششی
انجمن ایمنی 

 کرمانشاه
 روز ۲ ۹۸آذر  کرمانشاه

 بازرسی آسانسورهای برقی
 ( ۲)سطح 

شرکت بازرسی ارتقا  
 گستر پویا 

 روز  ۴ ۹۸مرداد  تهران

بازرسی آسانسورهای مسافربر و 
)برقی و  باربر مسافربر

 ۲و  ۱سطح  -هیدرولیکی( 

 جی آکادمی آریا اس
 تام تابان  -اس 

 روز ۱۰ ۹۷دی  شیراز 

 بازرسی آسانسورهای برقی
 ( ۲)سطح 

شرکت بازرسی  
 کاوش صنعت اسپوتا 

 روز  ۳ ۹۷شهریور  ارومیه

 محاسبات آسانسورهای برقی
ت بازرسی  کشر 

 زاگرس تطبیق کاال 
 روز  ۱ ۹۷شهریور  تهران

بازآموزی بازرسی آسانسورهای  
 برقی
 ( ۲)سطح 

استاندارد  اداره کل 
 استان اصفهان 

 روز ۲ ۹۷تیر  اصفهان 

 محاسبات آسانسورهای برقی
شرکت آیندگان  
 کیفیت ایرانیان 

 روز  ۱ ۹۶اسفند  مشهد

-۱آشنایی با الزامات استاندارد 
۶۳۰۳ 

شرکت بازرسی پارس 
 سامان طوس 

 روز  ۴ ۹۶اسفند  مشهد

-۱آشنایی با الزامات استاندارد 
۶۳۰۳ 

شرکت بازرسی  
 آذرستاویز 

 روز  ۳ ۹۶مرداد  بیرجند 

-۱آشنایی با الزامات استاندارد 
۶۳۰۳ 

  شرکت بازرسی به
 آزمای 

 زاهدان 
اردیبهشت 

۹۶ 
 روز ۸

-۱آشنایی با الزامات استاندارد 
۶۳۰۳ 

شرکت آیندگان  
 کیفیت ایرانیان 

 مشهد
اردیبهشت 

۹۶ 
 روز  ۳
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 آسانسورهای برقی یبازرس
 (۲و  ۱)سطح 

ت بازرسی  کشر 
 پارسیان توف

 روز ۸ ۹۵اسفند  تهران

 آسانسورهای برقی یبازرس
 (۲و  ۱)سطح 

ت بازرسی  کشر 
پایش گستران 

 پیشرو
 روز ۱۰ ۹۵دی  تهران

 آسانسورهای برقی یبازرس
 ( ۲)سطح 

  نکیت بازرسی تکشر 
 وک

 روز ۶ ۹۵آذر  تهران

 آسانسورهای برقی یبازرس
 ( ۲)سطح 

ت بازرسی  کشر 
کاوش اندیشه 

 رستگار
 روز  ۴ ۹۵آبان  تهران

 آسانسورهای برقی یبازرس
 (۲و  ۱)سطح 

ت بازرسی  کشر 
 کاال زاگرس تطبیق 

 روز ۱۰ ۹۵آبان  تهران

 آسانسورهای برقی یبازرس
 (۲و  ۱)سطح 

ت بازرسی روشا  کشر 
 اندیش

 روز ۶ ۹۵مهر  تهران

-۱آشنایی با الزامات استاندارد 
۶۳۰۳ 

شرکت بازرسی  
 آذرستاویز 

 روز  ۳ ۹۵مهر  مشهد

آسانسورهای برقی )سطح  یبازرس
 (۲و  ۱

  نکیت بازرسی تکشر 
 وک

 روز ۸ ۹۵شهریور  تهران

 محاسبات آسانسورهای برقی
  نکیبازرسی تت کشر 

 وک
 روز ۲ ۹۴بهمن  تهران

آسانسورهای برقی )سطح  یبازرس
 (۲و  ۱

ت بازرسی  کشر 
پایش گستران 

 پیشرو
 روز ۶ ۹۴آذر  تهران

آشنایی با آسانسورهای روملس و 
 گیرلس 

ت بازرسی روشا  کشر 
 اندیش

 روز ۲ ۹۴آذر  تهران
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آسانسورهای برقی )سطح  یبازرس
 (۲و  ۱

  نکیت بازرسی تکشر 
 وک

 روز ۶ ۹۴آبان  اصفهان 

آسانسورهای برقی )سطح  یبازرس
 (۲و  ۱

  نکیت بازرسی تکشر 
 دوره( ۴و )ک

 روز ۶ ۹۴تا  ۹۲ تهران

بازرسی آسانسورهای روملس و 
 گیرلس 

  نکیت بازرسی تکشر 
 دوره( ۲و )ک

 روز  ۳ ۹۳و  ۹۲ تهران

 بازآموزی بازرسی آسانسور
 ( ۲)سطح 

  نکیت بازرسی تکشر 
 دوره(  ۳و )ک

 روز ۲ ۹۴تا  ۹۱ تهران

آشنایی با آسانسورهای روملس و 
 گیرلس 

دانشگاه فراز صنعت  
 دوره(  ۳آیریا )

 روز ۲ ۹۴و  ۹۳ مشهد

 محاسبات فنی آسانسورهای برقی
دانشگاه فراز صنعت  

 دوره( ۲آیریا )
 روز ۲ ۹۳ مشهد

 فنی آسانسورهای برقی یبازرس
ت بازرسی  کشر 

کاوش اندیشه 
 رستگار

 روز ۶ ۹۳آبان  تهران

آسانسورهای روملس و آشنایی با 
 گیرلس 

شرکت پیشگامان 
 فرایند راستین 

 روز ۲ ۹۳شهریور  تهران

آشنایی با آسانسورهای روملس و 
 گیرلس 

اداره کل استاندارد  
 خراسان رضوی 

 روز ۲ ۹۳خرداد  مشهد

آشنایی با آسانسورها و باالبرهای 
 صنعتی

  نکیت بازرسی تکشر 
 وک

 روز  ۳ ۹۲خرداد  تهران

 ساختمان   یمقررات مل  ۱۵مبحث 
 )آسانسور و پلکان برقی(

 آکادمی کاشانه 
 دوره( ۲)

 ۹۵تا  ۹۴ تهران
۶ 

 ساعت 
 ساختمان   یمقررات مل  ۱۵مبحث 

 )آسانسور و پلکان برقی(
 بهتا یموسسه آموزش

 دوره( ۱۵)
 ۹۴تا  ۹۱ مشهد

۶ 
 ساعت 
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 ساختمان   یمقررات مل  ۱۵مبحث 
 )آسانسور و پلکان برقی(

 یموسسه آموزش
ف یخانه عمران شر 

 دوره( ۱۰)
 ۹۲تا  ۸۹ مشهد

۴ 
 ساعت 

سقفی و   هایجرثقیل یبازرس
و  ۱تراک )سطح  موبایل و لیفت

۲) 

شرکت بازرسی روشا  
 اندیش

 روز ۱۰ ۱۴۰۰خرداد  تهران

سقفی و   هایجرثقیل یبازرس
و  ۱تراک )سطح  موبایل و لیفت

۲) 

پاالیشگاه نفت 
 فارس خلیجستاره 

 روز ۱۰ ۹۹آذر  بندرعباس 

سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک   موبایل، برجی و لیفت

 (۲و  ۱)سطح 

شرکت بازرسی  
 دیدبان سنجش 

 روز ۱۰ ۹۸آذر  تهران

سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک   موبایل، برجی و لیفت

 (۲و  ۱)سطح 

شرکت مهندسی 
 صنعتی فهامه 

 روز  ۹ ۹۸آذر  تهران

اصول و مبانی انتخاب 
 ای دروازه سقفی و  هایجرثقیل

مجتمع مس 
 سرچشمه 

 روز ۲ ۹۸شهریور  سرچشمه 

 هایجرثقیل ایمنی و بازرسی 
 برجی

مجتمع پدیده 
 شاندیز 

شاندیز، 
 مشهد

 روز ۲ ۹۸شهریور 

 (۲و  ۱تراک )سطح  بازرسی لیفت
شرکت بازرسی توآر  

(2R ) 
 روز  ۳ ۹۸مرداد  تهران

سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک   موبایل، برجی و لیفت

 (۲و  ۱)سطح 

شرکت مهندسی 
 صنعتی فهامه 

 روز  ۴ ۹۸مرداد  تهران
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سیار، سقفی   هایجرثقیلبازرسی 
 ( ۲و  ۱)سطح  ایدروازه و 

شرکت بازرسی توآر  
(2R ) 

 روز ۶ ۹۸مرداد  عسلویه 

 روز ۲ ۹۸تیر  اصفهان  مجتمع فوالد مبارکه  (۲و  ۱تراک )سطح  بازرسی لیفت
سقفی و   ایه جرثقیلبازرسی 

 (۲و  ۱)سطح  ایدروازه 
مجتمع مس 

 سرچشمه 
 سرچشمه 

اردیبهشت 
۹۸ 

 روز  ۷

  بازآموزی بازرسی جرثقیل )سطح
۲) 

 تهران ویستا کیفیت پارس 
فروردین 

۹۸ 
 روز  ۱

سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک   موبایل، برجی و لیفت

 (۲و  ۱)سطح 

اوج سنجش  
 سپاهان

 روز  ۹ ۹۷بهمن  اصفهان 

سقفی و   هایجرثقیلاپراتوری 
 ای دروازه 

بازآفرینان صنعت 
 جنوب

۹۷بهمن  تهران  روز  ۱ 

سقفی و   هایجرثقیل یبازرس
 ای دروازه 

 ( ۱)سطح 

مجتمع مس 
 سرچشمه 

۹۷دی  کرمان   روز  ۳ 

سقفی و   هایجرثقیل یبازرس
 ای دروازه 

 ( ۱)سطح 

مرکز تحقیقات و 
 تعلیمات وزارت کار

 روز ۲ ۹۷آذر  تهران

 (۱)سطح تراک  بازرسی لیفت
مرکز تحقیقات و 
 تعلیمات وزارت کار

 روز  ۱ ۹۷آذر  تهران

برجی  هایجرثقیل یبازرس
 )تاورکرین(

 ( ۱)سطح 

مرکز تحقیقات و 
 تعلیمات وزارت کار

 روز ۲ ۹۷آبان  تهران

سیار )سطح  هایجرثقیل یبازرس
۱) 

مرکز تحقیقات و 
 تعلیمات وزارت کار

 روز ۲ ۹۷مهر  تهران
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سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک   موبایل، برجی و لیفت

 (۲و  ۱)سطح 

ت مهندسی کشر 
 روشا اندیش

 تهران
اردیبهشت 

۹۷ 
 روز  ۷

سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک   موبایل، برجی و لیفت

 (۲و  ۱)سطح 

ت بازرسی  کشر 
 سپاهان  سنجصحت

۹۶اسفند  اصفهان   روز  ۷ 

سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک   موبایل، برجی و لیفت

 (۲و  ۱)سطح 

شرکت بازرسی  
بازآفرینان صنعت 

 جنوب
۹۶بهمن  تهران  روز ۶ 

سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک   موبایل، برجی و لیفت

 (۲و  ۱)سطح 

ت بازرسی  کشر 
 زاگرس تطبیق کاال 

۹۶بهمن  تهران  روز ۶ 

سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک   موبایل، برجی و لیفت

 (۲و  ۱)سطح 

شرکت بهداد صنعت 
 آریان 

۹۶دی  مشهد  روز  ۷ 

سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک   موبایل، برجی و لیفت

 (۲و  ۱)سطح 

ت بازرسی ارتقا  کشر 
 گستر پویا 

۹۶آبان  تهران  روز  ۷ 

سقفی و   هایجرثقیلبازرسی 
 ای دروازه 

  نکیت بازرسی تکشر 
 وک

۹۶مرداد  خودروایران  روز ۶ 

 عسلویه  پتروشیمی جم  موبایل هایجرثقیل یبازرس
اردیبهشت 

۹۶ 
 روز ۲

 عسلویه  پتروشیمی جم  موبایل هایجرثقیل یبازرس
اردیبهشت 

۹۶ 
 روز ۲
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سقفی و   هایجرثقیل یبازرس
 ای دروازه 

 روز ۲ ۹۵خرداد  یزد شرکت فوالد یزد 

سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک و  ، موبایل، لیفتایدروازه 

 باالبر نفر سبدی 

  نکیت بازرسی تکشر 
 وک

لرستان، 
 افرینه

اردیبهشت 
۹۵ 

 روز  ۵

سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک و  ، موبایل، لیفتایدروازه 

 باالبر نفر سبدی 

  نکیت بازرسی تکشر 
 وک

لرستان، 
 افرینه

اردیبهشت 
۹۵ 

 روز  ۵

سقفی،   هایجرثقیل یبازرس
تراک   موبایل، برجی و لیفت

 (۲و  ۱)سطح 

ت بازرسی  کشر 
کاوش اندیشه 

 رستگار
 تهران

دی، بهمن 
۹۴ 

 روز ۶

 سیار هایجرثقیل یبازرس
  نکیت بازرسی تکشر 

 وک
۹۴دی  تهران  روز ۲ 

 سقفی هایجرثقیلاپراتوری 
ایده گستر آرمان 

 صنعت 
۹۴آذر  کرمان   روز ۲ 

سقفی و   هایجرثقیل یبازرس
 ای دروازه 

  نکیت بازرسی تکشر 
 وک

۹۴آذر  تهران  روز  ۳ 

سقفی و   هایجرثقیل یبازرس
 ای دروازه 

  نکیت بازرسی تکشر 
 وک

۹۴شهریور  تهران  روز ۲ 

سقفی و   هایجرثقیل یبازرس
 ای دروازه 

  نکیت بازرسی تکشر 
 وک

 تهران
اردیبهشت 

۹۴ 
 روز  ۳

آشنایی با بازرسی جرثقیل و 
 تراک  لیفت

  نکیبازرسی تت کشر 
 وک

۹۱آبان  خارگ   روز  ۳ 
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آشنایی با بازرسی جرثقیل و 
 تراک  لیفت

ت بازرسی  کشر 
پایش گستران 

 پیشرو
۹۱آبان  تهران  روز ۲ 

بازرسی جرثقیل و آشنایی با 
 تراک  لیفت

ت بازرسی  کشر 
پایش گستران 

 پیشرو
۹۱آبان  تهران  روز ۲ 

 هیپا یکپنومات
آموزش  یندگینما

 ت فستوکشر 
 مشهد

اردیبهشت 
۸۹ 

 روز  ۴

 هیپا یکپنومات
آموزش  یندگینما

 ت فستوکشر 
۸۹تیر  مشهد  روز  ۴ 

 هیپا یکپنومات
آموزش  یندگینما

 ت فستوکشر 
۸۹شهریور  نیشابور  روز  ۴ 

 هیپا یکپنومات
آموزش  یندگینما

 ت فستوکشر 
۸۹آذر  مشهد  روز  ۴ 

 ابزار دقیق
 )برخی مباحث مکانیکال(

۸۶-۸۷ مشهد مهارت گستر توس   ماه ۴ 


