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 الت یتحص
 برق یدکترا یدانشجو •
 همدان نایس یبرق قدرت دانشگاه بوعل سانسیل •
 قاتیبرق کنترل دانشگاه علوم و تحق  لیسانسفوق •

 فعالیت   سوابق
 موسسه فن آموزان علمیهیئتعضو  •
 رویشرکت رهاورد ن مدیرعامل •
 : ازجمله مختلف  عیو صنا یشرکت صنعت نیمشاور و طراح چند صورتبه یهمکار  •

o ( آبادشمسدر محدوده  یشرکت صنعت نی)چند گریریختهفلزات و  ذوب 
o پست  شرکت 
o ارشاد  وزارت 
o صادرات حوزه کرج بانک 
o و... 

 های آموزشی گذرانده شده دوره 
 ماه 18و آلمان به مدت  رانیممتاز ا گذراندن دوره برق •
 شرفته یپ یصنعت کیپنومات دوره الکترو گذراندن •
 نتورک پالس و CCNPو  CCNAدوره  گذراندن •

 های اجرایی پروژه
  یو آموزش پرسنل ناجا قسمت فن آور  قیهوشمند اعالم حر  ستمیس هایپروژه  یطراح •

 ستم یکل س یکشور جهت نگهدار  ( کلفاوااطالعات ) 
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  رانیاشرکت صا  یهوشمند برا موتورخانهو   یانرژ  تیر یمد ستمیس هایپروژه  یطراح •
 ستمی کل س یو آموزش پرسنل سازمان مربوطه شعبه تهران جهت نگهدار 

مداربسته آنالوگ و  ستمیس یو طراح اندازیراهبا وزارت پست در نصب و  یهمکار  •
 حر و آموزش پرسنل مربوطه  دانیم یتحت شبکه شعبه مرکز 

آنالوگ و تحت شبکه و  مداربسته  ستمیس  یو اجرا یبا وزارت ارشاد در طراح یهمکار  •
 و آموزش پرسنل مربوطه  قی اعالن حر 

متداول و   یبرق صنعت  ستمیس یو اجرا یدر طراح زیباسازیبا سازمان   یهمکار  •
 هوشمند و آموزش پرسنل مربوطه

انتقال   هایسیستمجهت   یمیمخصوص پتروش طوربهنفت و گاز و  وزارتبا  یهمکار  •
 تحت شبکه مداربستهو  ییویراد تاید

 یو اجرا یاستان همدان جهت طراح  یاجتماع تأمین مهیبا سازمان ب یهمکار  •
 قی اعالم حر  هایسیستم

( جهت اعالم  یبوعل) وانیمر استان  مارستان یب ترینبزرگ هوشمند  ستمیس یاجرا •
 موتورخانه هوشمند و  قی حر 

  الوندیمانند آب سرد و گ ییالیو هایساختمان  ودر تهران  یها پروژه هوشمند ساز  ده •
 و هشت بهشت و... 

 های آموزشی برگزارشده دوره 
 ایحرفه  ینظر فن ریآموزشگاه ز  نی مدرس چند •


