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 الت یتحص

 / دانشگاه آزاد تهران جنوب  االتیدر حرارت و س کیمهندس مکان یکارشناس •
 

 فعالیت   سوابق

 1389 تا  1387 - شانیشرکت فرانگر اند یو سرپرست کارگاه عمران تیر یمد •
 1391تا  1390 -  رانیشرکت خدمات گلد مطبوع هیتهو ناظر بخش نصب و خدمات •
 1396تا  1391 - رانی گلد هیشرکت تهو مطبوع هیتهو پروژه  یراهبر و ناظر ارشد فن •
شرکت  مطبوع هیتهو و خدمات پس از فروش نصب و سرپرست بخش رئیس •

 1399تا  1396 - رانیگلد مبتکران و مشاوره یمهندس
  1399 - آسمان برودت یشرکت مهندس مطبوع هیتهو بخش خدمات پس از فروش ریمد •

 تاکنون 

 های آموزشی گذرانده شده دوره 

 Carrier افزارنرم  •
 ( UPPER-INTERRMIDIATE)سطح   یسیانگل زبان •
 (B1)سطح  یآلمان زبان •
 Auto CAD افزارنرم  •
 CATIA افزارنرم  •
 LG Multi-V LATS افزارنرم  •
 Solid Works افزارنرم  •
 LGشرکت  VRF هایدستگاهروزه در کشور کره در  30 یو عمل یتئور  یآموزش دوره •
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 ABSORPTION هایدستگاهدر کشور کره در  روزه 10 یو عمل یتئور  یآموزش دوره •
CHILLER  شرکتLG 

 های اجرایی پروژه

 EPC3کمپ  - زیدر شرکت درر  VRF DXهواساز  یاجرا •
 پترو پارس  132KVپست  - یپارس جنوب  19در فاز  VRF DXهواساز  یاجرا •
 HV ،LV ،MV هایپست  - یپارس جنوب 12در فاز  VRFدستگاه  یاجرا •
 دنا هایسردخانه یمسکون  یدر مجتمع تجار  VRFدستگاه  یاجرا •
 ققنوس سمنان  یحی تفر  یدر مجتمع تجار  VRFو  VRF DXهواساز  یاجرا •
 رفت یقائم ج مارستانیدر ب VRFو  VRF DXهواساز  یاجرا •
 جان یاله  الد یم یو فوق تخصص یتخصص مارستانیدر ب VRFدستگاه  یاجرا •
 شیک رهیجز  سازآینده یدوقلو هایبرجدر  VRFو  VRF DXهواساز  یاجرا •
 راز یش هیستاره زند 5در هتل  VRFو  VRF DXهواساز  یاجرا •
 معادن مس گل گهر و سرچشمه  عیصنا VRFدستگاه  یاجرا •
 هیدر برج پزشکان ماندگار اروم VRFدستگاه  یاجرا •
 ز یتبر  یدر مجتمع دادگستر  VRFدستگاه  یاجرا •
 ز یتبر  یمترو یو راهبر  نگیگنالیدر پروژه س VRFدستگاه  یاجرا •

 های آموزشی برگزارشده دوره 

 خصوصی نیمهو  یخصوص صورت بهآموزش اتوکد  •
 کنندهتوزیع و  یمجر  ندگانینما هیکل یبرا  رانیدر شرکت گلد VRF هایدستگاه آموزش •

 سال  10به مدت 
 سال  2به مدت  IRAN HVACدر موسسه  VRF هایدستگاه آموزش •
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( در تأسیسات  نهی )گنج IDEH PAZH یدر موسسه آموزش VRF هایدستگاه آموزش •
 حال حاضر 

 


