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 الت یتحص
 تهران  5( از هنرستان شماره ک یبرق )الکتروتکن پلمید •
 تهران  یاز هنرستان صنعت کیالکترون پلمید •
 ( ر یرکبی)ام کیتکنیبرق از دانشگاه پل سانسیل •
 یمرب تیترب دانشکدهبرق در  لیسانسفوق •
 ی مرب تیدانشکده ترببرق در  (ی)معادل دکتر  یمقطع عال •

 فعالیت   سوابق
 و منازل  هاکارخانهکاهش مصرف  یدر جهت چگونگ رویبا وزارت ن یشرکت و همکار  •
و داشتن   شرفتهی پ یجهت ساخت مرکز آموزش خودروها وندایبا شرکت ه یهمکار  •

شهر، جنب موزه   کانیواقع در پ کاییدر پروژه کو میمهندس ناظر مق عنوانبه تیمسئول
 برق استان تهران  یو مسئول شورا اهیگل و گ

 یارشد انتخاب کارگر نمونه واحد نمونه و کارخانه نمونه کشور  کارشناس •
سرعته و تعامل با  ال و چندبا باقدرت الکتروموتورهایگسترده   اگرامید یاجرا نیتدو •

 آلمان  منسیشرکت ز 

 های آموزشی گذرانده شده دوره 
  یهاو شبکه کردنو انواع شبکه  شرفتهیپ PLCو  PLC زمینهکوتاه در قشم در  یهادوره •

PLC  منس یز 
 مرون کره( )ا Omronشرکت  یو لوگو  PLC یهادوره •
 ی مرب تیدر مرکز ترب یلیتکم صورتبهولتاژ  هایترانس و  یخانگ یهاترانس  یهادوره •
 ( سیتدر  یو روانشناس سی)روش تدر  یپداگوژ  یهادوره •
 )کونه فنالند( Coneدوره آسانسور در شرکت  •
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 (ی مرب تیو ساختمان )مرکز ترب یبرق صنعت مهندسینظام  یهادوره •
 استپرها و استپ موتورها در شرکت فستو آلمان یهادوره •
 ی برق کشور  ینارهایشرکت در سم •
 ی کشور  یهادر جهت ارتقاء آموزش  یبانک جهان یبرق با همکار  ینارهایر سمد شرکت •
 کار در سالن اجالس تهران  یشرکت در کنفرانس جهان •
  دی( دانشگاه شهرلسیآسانسورها )گ ربکس یبدون گ یدر کنفرانس موتورها شرکت •

 یبهشت

 های اجرایی پروژه
 راتیدر واحد تعم آهنراه  GM یزلید  یالکتروموتورها و ژنراتورها راتیانجام تعم •

 ( ه ی)جر  آهنراه یاساس
انتقال برق   زاتی تجه دکنندهیتول ر ی ت پاور و پارس واها یهابا شرکت یهمکار  •

 فشارقوی 
 هافرمان کارخانه یتابلوها دکنندهیآلمان تول منسیبا شکرت ز  یهمکار  •
 خون سرخ بندرعباس  روگاهیدر پروژه ساخت ن ایتالیا کومیس GIEبا شرکت  یهمکار  •
 ( نی دفاع )پارچ عی صنا  5طرح  یدر اجرا ماکیبا شرکت ز  یهمکار  •
 کشور یاو حرفه یفن یسازمان آموزش یبرا یطرح درس و کتب آموزش هیته •
 یصنعت کاربرقو  یکیالکتر  یهانیماش راتیتعم یهارشته یبرا یاستاندارد آموزش هیته •

 کشور  یاو حرفه یساختمان جهت سازمان آموزش فن  کاربرقو 

 های آموزشی برگزارشده دوره 
 سال 12به مدت  1و درجه  2در سطح  یکیالکتر  یهان یدوره آموزش ماش •
 سال  8به مدت  یه آموزش برق صنعتدور •
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سال در  2ساختمان و خانه هوشمند به مدت  یکشمیآموزش برق ساختمان شامل س •
 کشور یاو حرفه  یسازمان آموزش فن

 یانتظام یرویو ن یشکار  کمی گاهیپا ییهوا یرویسربازان ن یبرا  یچیآموزش موتورپ •
 ی گردان مهندس ین یزم یرویو ن هاتیواحد حفاظت از شخص


