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

 ی طوس نصیرالدینخواجهدانشگاه 
 

 فعالیت سوابق
  و ...( لیجرثق   ،ی)آسانسور، پلکان برق ی باالبر  زاتی تجه نهیارشناس، مدرس و مشاور در زمک
 تاکنون   ۷ /۱۰

 مختلف  ی(، تهران و شهرهالنسی)فر آزاد
  یباالبر  زاتیدوره( در رابطه با تجه  ۱۰۰از  شی مختلف )ب یآموزش هایدوره  سیتدر •

 و ...(  تراکلیفت  ل،ی جرثق ، ی)آسانسور، پلکان برق 
 متحرک  رویپیاده و  یخدمات مشاوره و نظارت بر نصب انواع آسانسور، پلکان برق  رائها •
 ل یمرتبط با آسانسور و جرثق  یمل یاستانداردها نیدر تدو مشارکت •
 ( ۸ سال  یاستاندارد آسانسور استان تهران )از ابتدا  ی فن تهیدر کم تیعضو •
 ی باالبر  زاتیو تجه لی جرثق یبازرس ری مد
 تاکنون  ۰۵/۱۴۰۰

 کاال، تهران قیزاگرس تطب   یبازرس  شرکت
  زاتی و تجه هال یجرثق یفن  یدر رابطه با بازرس یمستندات فن یساز و آماده  یروزرسان به •

 یباالبر 
 ی باالبر  زاتیو تجه  لی جرثق  یبازرس  یفن  تیریمد •
 یباالبر   زاتی و تجه  لیجرثق یبازرس  نهیدر زم یپرسنل فن آموزش •
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 ی فن یبازرس ری دم
 9۹/ ۰ تا   ۹8/ ۰  

 تهران  گانه،ی ری آذر تدب  یبازرس  شرکت
و    یبرق هایپلکان   یفن یدر رابطه با بازرس  یمستندات فن سازیآماده و  نیدوت •

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

 رانی ا تی صالح تأیید یمل
 متحرک  روهایپیادهو   یبرق هایپلکان  یبازرس  یفن  تیریمد •
 متحرک   روهایپیاده و   یبرق هایپلکان  یبازرس  نهیدر زم یپرسنل فن آموزش •
در   یفن  یبازرس یمجوزها ریدر رابطه با اخذ سا ریزیبرنامهو  یمستندات فن سازیآماده •

 بازیزمین و  یباالبر  زات ی تجه یبازرس  نهیزم
 متحرک روی پیاده و  یآسانسور، پلکان برق مشاور 

 ۹۷ / ۰۵تا   ۹/  ۰  
  نیسازان جرون، تهران، بندرعباس، قشم و چ سیآنام گذاریسرمایهو   یساختمان شرکت
 سوژو(  ،ی)شانگها

و نظارت بر    کارپیمانانتخاب  د،یخر ،یمشخصات فن نییتع ،ییجانما  نهیدر زم  شاورهم •
متحرک   رویپیاده دستگاه  ۴و   یدستگاه پلکان برق ۱۰دستگاه آسانسور،   ۱نصب 

 )بندرعباس مال، بندرعباس( 
و نظارت بر    کارپیمانانتخاب  د،یخر ،یمشخصات فن نییتع ،ییجانما  نهیدر زم  مشاوره •

 قشم( رهی آلفابت، جز هایبرج دستگاه آسانسور ) ۱۰نصب 
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 آسانسور  مشاور 
  ۹/ ۰ تا   ۹/ ۰ 

 )مپسا(، تهران و ماهشهر  رانیا یساختمان  هایپروژه تی ری مد شرکت
و نظارت بر    کارپیمانانتخاب  د،یخر ،یمشخصات فن نییتع ،ییجانما  نهیدر زم  شاورهم •

  ر،ی رکبیام یمی کارکنان پتروش یمسکون  هایساختمان دستگاه آسانسور )  ۱۴نصب 
 ماهشهر( 

 ران یدر ا ISO/TC 178متناظر   یمل تهیکم  ریدب
  ۹/ ۰ تا   ۹۴/  ۰  

 استاندارد، تهران  یمل سازمان
  تهیمتناظر( با کم یمل تهیکم ی)اعضا ی صنعت آسانسور و پلکان برق ندگانینما ابطر •

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

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

 ISO/TC 178 المللیبین  تهیکم یبرا
 تراک لیفت و   لی جرثق ی فن کارشناس

  ۹/  ۰ تا    ۹/  ۰  
 مختلف یتهران و شهرها ران،یا تی صالح تأیید یمل مرکز

و   یبرج  ،ایدروازهو   یسقف هایجرثقیل  یدر حوزه بازرس  یبازرس هایشرکت  یاب یرزا •
 ی بر اساس استانداردها تراکلیفت و  لیموبا

ASME B30.2 ،ASME B30.3 ،ASME B30.5 ،ANSI B56  وINSO ISO 17020 
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 آسانسور  مشاور 
  ۹/  ۰ تا   ۹/ ۰  

 اسوج ی فرودگاه
و نظارت بر نصب آسانسور برج   دیخر ،یمشخصات فن نییتع ،ییجانما  نهیدر زم  شاورهم •

 مراقبت فرودگاه 
 آسانسور  مشاور 

  ۰۱/۹تا   ۱۱/۹ 
 کرمانشاه  فرودگاه

و نصب آسانسور برج مراقبت   دیخر ،یمشخصات فن نییتع ،ییجانما  نهیدر زم  شاورهم •
 فرودگاه 

 ل ی آسانسور و جرثق یبازرس  یفن ری بازرس ارشد، مدرس و مد  بازرس،
 ۱۰/9۵تا  ۹۴/ ۰۳   - ۱۰/۹۳تا  ۱۰/۷8 

 مختلف  یکو(، تهران، مشهد و شهرها نی)تک  یو کنترل خوردگ  یفن یبازرس  شرکت
 ( ۱۰/۸۵تا  ۸۴/ ۰ ) یباالبر  زاتیو تجه  لی جرثق  یبازرس  یفن  تیریدم •
 ( ۱۰/۸۴تا   ۰۱/۸۲)  یآسانسور و پلکان برق یبازرس  یفن  تیریمد •
  ۰۲/۸۱ ) تراکلیفت و   لیجرثق ،یآسانسور، پلکان برق  یبازرس  نهیدر زم یپرسنل فن آموزش •

 ( ۱۰/۸۵تا 
و   تراکلیفت  ل،یآسانسور، جرثق هایزمینهدر  سازمانی برون  یآموزش هایدوره  سیتدر •

 ( ۱۰/۸۵تا  ۸۲/  ۰ ) یباالبر  زاتیتجه 
  یبازرس ارشد( از انواع مختلف آسانسور شامل آسانسورها عنوانبه ) یفن  یبازرس •

و ... در    یکارگاه  ،یخدمات ،یمارستان یمسافربر، باربر، ب ،یک یرولد یه ،ینچ یو ،یکشش
 ( ۱۰/۸۴تا  ۸۰ / ۰مختلف،  ی)تهران و شهرها یو صنعت  یساختمان هایپروژه 
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مختلف،  ی)تهران و شهرها یبرق هایپلکان بازرس ارشد( از  عنوانبه ) یفن  یبازرس •
 ( ۰۱/۸۵تا   ۸۰ / ۰

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

 ( ۰۱/۸۵تا   ۸۰ / ۰مختلف،  ی)تهران و شهرها
و انواع   زی داربست آو ،ی، باالبر سبدتراکلیفت بازرس ارشد( از  عنوانبه ) یفن  یبازرس •

 (۰۱/۸۵تا   ۸۰ / ۰مختلف،  ی)تهران و شهرها  یو اتصاالت باالبر  زاتیتجه 
 (۸۰ /  ۰تا  )مشهد لی آسانسور و جرثق یفن  یبازرس •
آسانسور،   یفن  یدر رابطه با بازرس یمستندات فن روزرسانیبهو  سازیآماده  ن،یتدو •

 و ...  تراکلیفت  دبوم،یسا ،یبرج ل،یموبا ،یسقف  لی جرثق
از مرکز   تراکلیفت و  لیآسانسور، جرثق  یبازرس هایزمینه در  ۱۷۰۲۰ زویا هتأییدی اخذ •

 رانی ا تی صالح تأیید یمل
  زاتیتجه یفن یدر رابطه با اخذ مجوز بازرس  ریزیبرنامهو  یمستندات فن سازیآماده •

 ی شهرباز 
 ی فن  ری مد
 ۰۳/۹۴ تا   ۱۰/۹۳

  ایتال یا یمونتانار  ندهینما(، BBT Group)  ایبهنورد تجارت پو نیبارس  یبازرگان گروه
  یو تراول کابل ردکاو  ایتالیا یساول جیقطعات آسانسور(، آسانسور فول پک دکنندهی)تول

 تهران  ا،یتالیا
 داران یبه خر یمشاوره در خصوص مشخصات فن  رائها •
 دارانیخاص به درخواست خر  هایپروژه محاسبات الزم در خصوص  انجام •
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محصوالت از   ی فی و نظارت بر عملکرد ک رانی بازار ا یمحصوالت مناسب برا انتخاب •
 محل نصب محصوالت  هایپروژهبه  یمراجعه مورد قیطر

و   یبا واحد خدمات پس از فروش و ارائه مشاوره در خصوص مسائل فن   یهمکار  •
 انیمشتر ات ی شکا یمورد یبررس 
 آسانسور  بازرس

  ۷ /۱۰تا  ۰۹/۷۵
 (، مشهد ISQI) رانیو استاندارد ا  تی فی ک  یبازرس  شرکت

 ی برق  یآسانسورها یفن  یازرسب •
 آسانسور  یبازرس  نهیمشهد در زم  یندگینما  یپرسنل فن آموزش •

 متفرقه  های فعالیت 
 ۹۰ /۰۷تا   ۷ /۱۰
آموزش فستو در مشهد    یندگینما ک،ی و الکتروپنومات  هیپا کی دوره پنومات سیتدر •

 دوره( ۴، ۸ /۰۸تا  ۸ /۰۲ )
  تی (، شرکت مهارت گستر توس، طرح تربیکی )مباحث مکان  قی دوره ابزار دق سیتدر •

 ( ۷  / ۰۲ تا     / ۱۰) یم یپتروش  عیصنا  موردنیازماهر  یروین
 ( ۸۲تا  ۷  ساختمان ) یک یمکان  تأسیساتو نظارت   یطراح •
  انی دانشجو یبرا ای ری فراز صنعت آ یکاربرد یمباحث خاص در دانشگاه علم یبرخ ارائه •

 ( ۸ -   یلیرشته آسانسور )سال تحص
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 مدیریتی  سوابق
 کاال  قیزاگرس تطب  یماه، شرکت بازرس  : ی باالبر  زاتیو تجه   لیجرثق ی بازرس ریمد •
و نظارت   ت یری)مد کون یتک   یسال، شرکت بازرس ۱:  یآسانسور و پلکان برق  ی بازرس ریمد •

 مرتبط(  یبازرس و پرسنل دفتر   ۱۲بر عملکرد 
و   تی ری)مد کونی تک  یسال، شرکت بازرس  ۲: ی باالبر  زاتیو تجه   لیجرثق ی بازرس ریمد •

 مرتبط(  یبازرس و پرسنل دفتر   ۱۰نظارت بر عملکرد 
   :  زلی د خودروایرانسطح شرکت  یباالبر   زاتیو تجه هال ی جرثق  یپروژه بازرس  تیریمد •

 کون یتک   یبازرس  سال، شرکت
سال، شرکت   ۱:  خودروایران سطح شرکت  ی آسانسورها و باالبرها  یپروژه بازرس  تیریمد •

 کو ن یتک یبازرس
  یسال، شرکت بازرس ۲: خودرو ایران سطح شرکت  یهال ی جرثق  یپروژه بازرس  تیریمد •

 کو ن یتک
سال، شرکت   ۲: رانی ا ییایدر ساتیشرکت تأس یباالبر  زاتیتجه   یپروژه بازرس  تیریمد •

 کو ن یتک یبازرس
 ( BBT Group) یتی بی ب  یماه، گروه بازرگان ۵: یفن  تیریمد •

 نظارت و بازرسی فنی  ،اوره، طراحیمشبق سوا

  ،یکشش ازجملهانواع مختلف آسانسور  یفن یمحاسبه، نظارت بر نصب و بازرس ، یطراح •
،  باربر مسافربر ،بیمار بر مسافربر،  ،ایشانهدنده  ،یچی پ ،یر ی زنج ، ینچیو ک،ی درولیه

 و ...  ی( کارگاهغذا بر )مانند  یفقط باربر، معلول بر، خدمات
متحرک   روهایپیادهو   یرقب هایپلکان  یفن یمحاسبه، نظارت بر نصب و بازرس ، یطراح •

 روباز(   ده،یسرپوش  ،ییمترو ،ی)فروشگاه
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  ،ییبازو ل،یمونور ،ایدروازه  ، ی)سقف ل یانواع جرثق  یفن یبر نصب و بازرس نظارت •
 و ...(  یبوم خشک، برج لیموبا  ،یبوم تلسکوپ  لیموبا

تارت    دلودر،یتراک، سا چیر ک،ی )کانترباالنس، راهرو بار  تراکلیفت انواع  یفن  یبازرس •
 تراک، پالت تراک و ...(

  ،ییخودرو  ،یچیق  ،ی( )تلسکوپیکار  گاهی )باالبر جا یسبد یانواع باالبرها یفن  یبازرس •
 و ...( یدست

 ( مر ی )مانند کال زیآو هایداربست  یفن  یبازرس •
 و ...(  یچ ی ستونه، ق ستونه، چهار )دو ییخودرو یانواع باالبرها یفن  یبازرس •
 ( فت یل  زری )س  یچیق  یباالبرها یفن  یبازرس •
 )استاکر( زهی مکان افتیانبارش و در یباالبرها یفن  یبازرس •
 بازی زمین زات ی تجه یفن  یبازرس •
 ی شهرباز   زات ی تجه یفن  یبازرس •
 زه ی مکان هایپارکینگ  یفن  یبازرس •
 غیر مخرب هایآزمون جوش و  وبی و ع  یبا بازرس یی آشنا •
 INSO ISO 17020بر اساس استاندارد   یبازرس ینهادها یاب ی با الزامات ارز یی آشنا •
 ی کی مدارات پنومات  یو طراح  لیو تحل  کی و الکتروپنومات یمقدمات کیبا پنومات  یی آشنا •
 یک ی درولیمدارات ه یو طراح لیو تحل  یمقدمات کیدرول یبا ه یی آشنا •
 PMBOKپروژه بر اساس  تیریبا اصول مد ینسب  یی آشنا •
 ISO 9001بر اساس  تی فی ک تیر یمد ستمیبا س  یی آشنا •
 ISO 14001بر اساس  محیطیزیست  تیر یمد ستمیبا س  یی آشنا •
 ساختمان  یک یمکان  تأسیساتبا  یی آشنا •
 ق یابزار دق کالیبا مباحث مکان  یی آشنا •
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 مرتبط با انواع آسانسورها  یبا استانداردها  یی آشنا •
 متحرک  روهایپیادهو   یبرق هایپلکان مرتبط با  یبا استانداردها  یی آشنا •
 هاجرثقیل مرتبط با انواع   یبا استانداردها  یی آشنا •
 ها  تراکلیفت مرتبط با انواع   یبا استانداردها  یی آشنا •
 یمرتبط با ادوات باربردار  یبا استانداردها  یی آشنا •
 ی کارگاه یمرتبط با آسانسورها  یاردها با استاند یی آشنا •
 مرتبط با باالبرها  یبا استانداردها  یی آشنا •
 بازی زمین زاتیمرتبط با تجه یبا استانداردها  یی آشنا •
 یمرتبط با شهرباز  یبا استانداردها  یی آشنا •
 

 اجرایی هایپروژه سوابق بازرسی در 
 ( MRLفاقد موتورخانه )  یدستگاه آسانسور کشش ۰ از  شیترو تهران: بم •
  ،یشامل آسانسور کشش یباالبر  زاتی دستگاه انواع تجه ۰۰ از   شی: ب خودرو یرانا •

و باالبر انبارش و   ییباالبر خودرو ،یباالبر سبد  ،یچ یباالبر ق  ک،ی درولیو ه ینچ یو
 زه یمکان  افتیدر

  ،یسقف لیشامل جرثق  یباالبر  زاتی هدستگاه انواع تج  ۰۰ از  شی : ب زلی د خودروایران •
 کش یدک و  ی، آسانسور، باالبر سبدتراکلیفت  ل،یو موبا  ییبازو ل،یمونور

شامل   یباالبر  زاتیدستگاه انواع تجه  ۱۰۰از  شی: باالنبیاءخاتم  یسازندگ  قرارگاه •
 تراک لیفت و  یبرج  ،ایدروازه ،یبوم، سقف دیسا ار،ی س لیآسانسور، جرثق 

  ار،یس ،یسقف  لیشامل جرثق  یباالبر  زاتی دستگاه انواع تجه ۱۰۰از  شی دفاع: ب عیصنا •
 و آسانسور   تراکلیفت 
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  ،یسقف لیشامل جرثق   یباالبر  زاتیدستگاه انواع تجه  ۰ از  شی اردکان: ب سازیگندله •
 ی و باالبر سبد تراک لیفت  ،ایشانهآسانسور دنده  ،یآسانسور کشش ل،یمونور ار،یس

 دستگاه آسانسور باربر ضد انفجار   ساسول:  ایآر مریپل  شرکت •
  یبر رو شدهنصب ایشانهدستگاه آسانسور دنده  ۲(:  ه یو مخازن )عسلو هاپایانه سازمان •

 ی بندرگاه لی جرثق
 ی برج  لی دستگاه جرثق ۱۰مال:  مشهد •
و   ییبازو لیدستگاه جرثق   (: زلید  خودروایران تابعه  هایشرکت خاور )از   قطعات •

 ی سقف
،  تراکلیفت  ،ییبازو لی شامل جرثق یباالبر  زاتیپاسارگاد: ده ها دستگاه انواع تجه  نفت •

 یر ی و باالبر زنج یباالبر سبد
و   یسقف  لیدستگاه جرثق  ۴ساخت    نیح  ی: بازرس فارس خلیجنفت ستاره   شرکت •

 ای دروازه 
 ی قفس لیساخت جرثق نیح  ی: بازرسادآورانی ینفت دانیم •
 تراک لیفت دستگاه  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 لیفت آسانسور و  نی: کابآورانفن  یمیپتروش  •
 ی سقف  لیساخت جرثق نیح  یدهلران: بازرس زدایینمک  •
 ل یو مونور یسقف  ل یدستگاه جرثق ۱۱قشم:  مانیس مجتمع •
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 بوم  دیدستگاه سا  و   تراکلیفت دستگاه  ۷: اتی عمل  گاز، منطقه  یمل  شرکت •
 تراک لیفت دستگاه   کرمان:   پگاه •
و آسانسور   یچی ستونه، ق ستونه، چهار  دو ییدستگاه باالبر خودرو ۱۰  ا،یرتوی ا شرکت •

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

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

 به نما و ... یباالبر دسترس  ،یطناب فوالد ،یبرج 
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 یمل  یاستانداردها نیسوابق مشارکت در تدو
حمل    یآسانسورها -ساخت و نصب آسانسور یمنی)مقررات ا  ۰   -۲۰ یاستاندارد مل •

 ( یمسافر  یو بار   یمسافر  ی: آسانسورها۲۰قسمت   -نفر و بار 
حمل    یآسانسورها -ساخت و نصب آسانسور یمنی)مقررات ا  ۰   -۲۱ یاستاندارد مل •

 هایساختماندر   دیجد یمسافر  یو بار   یمسافر  ی: آسانسورها۲۱قسمت   -نفر و بار 
 موجود( 

  یمنیا - یفوالد هایطناب  ی)سربکسل ها EN 13411-6: 2008معادل   یمل استاندارد •
 نامتقارن(  ایگوه: سوکت  قسمت   -

  یمنیا - یفوالد هایطناب  ی)سربکسل ها EN 13411-7: 2008معادل   یمل استاندارد •
 متقارن( ایگوه: سوکت ۷قسمت  -

  -متحرک   روهایپیاده و   یبرق هایپلکان ) EN 115-1: 2017معادل   یمل استاندارد •
 : ساخت و نصب( ۱قسمت  - یمنیا
:  ۲قسمت   - یمنی ا -متحرک  روهایپیادهو  یبرق هایپلکان ،     ۱- ۲ یمل استاندارد •

 متحرک موجود(  روهایپیاده و   یبرق هایپلکان  یمنیمقررات بهبود ا) 
و    یبرق هایپلکان ساخت و نصب  یبرا ی منی، مقررات ا۲۲۵۱۷- ۱ یمل استاندارد •

قبل از   دیجد  یبرق هایپلکان  یو آزمون بر رو  یبررس): ۱قسمت   -متحرک   روهایپیاده 
 (     ۱-۱ یانطباق با الزامات استاندارد مل  نییروش تع هایویژگی   - برداریبهره 

و    یبرق هایپلکان ساخت و نصب  یبرا یمن ی، مقررات ا۲۲۵۱۷-   یمل استاندارد •
قبل   دیمتحرک جد روهایپیاده  یو آزمون بر رو  یبررس): ۱قسمت   -متحرک   روهایپیاده 
 (     ۱-۱ یانطباق با الزامات استاندارد مل نییروش تع هایویژگی  - برداریبهرهاز 

 ار یس هایجرثقیل   یمنی، الزامات ا۷ ۸ ۱ یمل استاندارد •
 ار یس هایجرثقیل ی کنترل یابزارها هایویژگی و  دمانی، چ  ۱۰۰- ۲ یمل استاندارد •
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و   یطول  ریمس هایریل و   هاجرثقیل  یچرخ ها  یها ی، روادار ۱ ۱۲۰- ۱ یمل استاندارد •
 ی عرض

 

 های آموزشی برگزارشده دوره 

 سازمان برگزارکننده ام دورهن
محل 
 برگزاری

زمان 
 برگزاری

طول 
 دوره 

 یکیدرولی ه   ی آسانسورها  یبازرس
 (۲و  ۱)سطح 

 ی ساز نی شرکت ماش
 شمال 

 ۱۴۰۰مهر  ن یآنال
۲۰ 

 ساعت 
 یکیدرولی ه   ی آسانسورها  یبازرس

 یبازرس ی ( بازآموز ۲و  ۱)سطح 
 (۲)سطح  یبرق ی آسانسورها 

روشا  یشرکت بازرس
 ش یاند

 ۱۴۰۰مهر  ن یآنال
۴۵ 

 ساعت 

بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی 
 (۲و  ۱)سطح 

شرکت بازرسی روشا 
 اندیش 

 آنالین 
اردیبهشت 

۱۴۰۰ 
۲۰ 

 ساعت 
برقی و   های پلکانبازرسی 

 (۲و  ۱متحرک )سطح  روهای پیاده 
شرکت بازرسی روشا 

 اندیش 
 تهران 

اردیبهشت 
۱۴۰۰ 

 روز  ۵

محاسبات آسانسورهای برقی و 
 هیدرولیکی 

شرکت بازرسی ارتقا  
 گستر پویا

 تهران 
اردیبهشت 

۱۴۰۰ 
 روز ۲

باربر بازرسی آسانسورهای مسافربر و 
 -)برقی و هیدرولیکی(  مسافربر

 ۲و  ۱سطح 

شرکت بازرسی روشا 
 اندیش 

 آنالین 
فروردین  
۱۴۰۰ 

 ۰ 
 ساعت 

بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی 
 (۲و  ۱)سطح 

شرکت بازرسی روشا 
 اندیش 

 آنالین 
فروردین  
۱۴۰۰ 

۲۵ 
 ساعت 
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برقی و   های پلکانبازرسی 
 (۲و  ۱متحرک )سطح  روهای پیاده 

شرکت بازرسی روشا 
 اندیش 

 ۸۸ بهمن  آنالین 
 ۲ 

 ساعت 
 -مبانی آسانسور و پلکان برقی 

 ۱سطح 
دادگستری خراسان  

 رضوی
 ۸۸ آذر  آنالین 

۱۲ 
 ساعت 

مبانی و الزامات فنی آسانسورهای  
)برقی و   باربر مسافربرمسافربر و 

 ۲و  ۱سطح  -هیدرولیکی( 

شرکت مهندسی 
 آسانسور شایگان 

 روز ۱۲ ۸۸ آذر  تهران 

 بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی 
 (۲و  ۱)سطح 

 سازی ماشینشرکت 
 شمال 

 روز ۲ ۸۸ آبان  تهران 

برقی و   های پلکانبازرسی 
 (۲و  ۱متحرک )سطح  روهای پیاده 

شرکت بازرسی تکین  
 کو

 روز    ۸۸ مهر  تهران 

 بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی 
 (۲و  ۱)سطح 

 سازی ماشینشرکت 
 شمال 

 روز    ۸۸ شهریور  تهران 

 بازآموزی بازرسی آسانسورهای برقی 
 ( ۲)سطح 

شرکت بازرسی تکین  
 کو

 روز  ۴ ۸۸ مرداد  تهران 

باربر بازرسی آسانسورهای مسافربر و 
 -)برقی و هیدرولیکی(  مسافربر

 ۲و  ۱سطح 

 سازی ماشینشرکت 
 شمال 

 روز  ۱۰  ۸ بهمن  کرج

 ایمنی آسانسورهای کششی 
انجمن ایمنی 
 کرمانشاه

 روز ۲  ۸ آذر  کرمانشاه

 بازرسی آسانسورهای برقی
 ( ۲)سطح 

شرکت بازرسی ارتقا  
 گستر پویا

 روز  ۴  ۸ مرداد  تهران 
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باربر بازرسی آسانسورهای مسافربر و 
 -)برقی و هیدرولیکی(  مسافربر

 ۲و  ۱سطح 

آکادمی آریا اس جی  
 تام تابان  -اس 

 روز  ۱۰ ۸۷دی  شیراز 

 بازرسی آسانسورهای برقی
 ( ۲)سطح 

شرکت بازرسی  
 اسپوتا کاوش صنعت 

 روز    ۸۷شهریور  ارومیه 

 محاسبات آسانسورهای برقی 
بازرسی  شرکت 

 زاگرس تطبیق کاال 
 روز  ۱ ۸۷شهریور  تهران 

 بازآموزی بازرسی آسانسورهای برقی 
 ( ۲)سطح 

اداره کل استاندارد  
 استان اصفهان 

 روز ۲ ۸۷تیر  اصفهان 

 محاسبات آسانسورهای برقی 
شرکت آیندگان  
 کیفیت ایرانیان 

 روز  ۱  ۸اسفند  مشهد

  ۰   -۱آشنایی با الزامات استاندارد 
بازرسی پارس شرکت 

 سامان طوس 
 روز  ۴  ۸اسفند  مشهد

  ۰   -۱آشنایی با الزامات استاندارد 
شرکت بازرسی  
 آذرستاویز 

 روز     ۸مرداد  بیرجند 

  ۰   -۱آشنایی با الزامات استاندارد 
شرکت بازرسی به  

 آزمای
 زاهدان 

اردیبهشت 
۸  

 روز   

  ۰   -۱آشنایی با الزامات استاندارد 
آیندگان  شرکت 

 کیفیت ایرانیان 
 مشهد

اردیبهشت 
۸  

 روز   

 بازرسی آسانسورهای برقی
 (۲و  ۱)سطح 

شرکت بازرسی  
 پارسیان توف 

 روز    ۸۵اسفند  تهران 

 بازرسی آسانسورهای برقی
 (۲و  ۱)سطح 

شرکت بازرسی پایش  
 گستران پیشرو 

 روز  ۱۰ ۸۵دی  تهران 
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 بازرسی آسانسورهای برقی
 ( ۲)سطح 

بازرسی تکین  شرکت 
 کو

 روز    ۸۵آذر  تهران 

 بازرسی آسانسورهای برقی
 ( ۲)سطح 

شرکت بازرسی  
کاوش اندیشه  

 رستگار
 روز  ۴ ۸۵آبان  تهران 

 بازرسی آسانسورهای برقی
 (۲و  ۱)سطح 

شرکت بازرسی  
 زاگرس تطبیق کاال 

 روز  ۱۰ ۸۵آبان  تهران 

 بازرسی آسانسورهای برقی
 (۲و  ۱)سطح 

روشا شرکت بازرسی 
 اندیش 

 روز    ۸۵مهر  تهران 

  ۰   -۱آشنایی با الزامات استاندارد 
شرکت بازرسی  
 آذرستاویز 

 روز    ۸۵مهر  مشهد

 ۱بازرسی آسانسورهای برقی )سطح 
 (۲و 

شرکت بازرسی تکین  
 کو

 روز    ۸۵شهریور  تهران 

 محاسبات آسانسورهای برقی 
شرکت بازرسی تکین  

 کو
 روز ۲ ۸۴بهمن  تهران 

 ۱بازرسی آسانسورهای برقی )سطح 
 (۲و 

شرکت بازرسی پایش  
 گستران پیشرو 

 روز    ۸۴آذر  تهران 

آشنایی با آسانسورهای روملس و  
 گیرلس 

شرکت بازرسی روشا 
 اندیش 

 روز ۲ ۸۴آذر  تهران 

 ۱بازرسی آسانسورهای برقی )سطح 
 (۲و 

شرکت بازرسی تکین  
 کو

 روز    ۸۴آبان  اصفهان 

 ۱آسانسورهای برقی )سطح بازرسی 
 (۲و 

شرکت بازرسی تکین  
 دوره(  ۴کو )

 روز    ۸۴تا  ۸۲ تهران 



 

 

www.namatek.com 
 

17 

بازرسی آسانسورهای روملس و 
 گیرلس 

شرکت بازرسی تکین  
 دوره( ۲کو )

 روز     ۸و  ۸۲ تهران 

 بازآموزی بازرسی آسانسور
 ( ۲)سطح 

شرکت بازرسی تکین  
 دوره(  کو )

 روز ۲ ۸۴تا  ۸۱ تهران 

آسانسورهای روملس و  آشنایی با 
 گیرلس 

دانشگاه فراز صنعت  
 دوره(  آیریا )

 روز ۲ ۸۴و   ۸ مشهد

 محاسبات فنی آسانسورهای برقی 
دانشگاه فراز صنعت  

 دوره( ۲آیریا )
 روز ۲  ۸ مشهد

 بازرسی فنی آسانسورهای برقی 
شرکت بازرسی  
کاوش اندیشه  

 رستگار
 روز     ۸آبان  تهران 

آسانسورهای روملس و  آشنایی با 
 گیرلس 

شرکت پیشگامان  
 فرایند راستین 

 روز ۲  ۸شهریور  تهران 

آشنایی با آسانسورهای روملس و  
 گیرلس 

اداره کل استاندارد  
 خراسان رضوی

 روز ۲  ۸خرداد  مشهد

آشنایی با آسانسورها و باالبرهای  
 صنعتی 

شرکت بازرسی تکین  
 کو

 روز    ۸۲خرداد  تهران 

 مقررات ملی ساختمان  ۱۵مبحث 
 )آسانسور و پلکان برقی( 

 آکادمی کاشانه 
 دوره( ۲)

 ۸۵تا  ۸۴ تهران 
  

 ساعت 

 مقررات ملی ساختمان  ۱۵مبحث 
 )آسانسور و پلکان برقی( 

موسسه آموزشی  
 بهتا

 دوره(  ۱۵)
 ۸۴تا  ۸۱ مشهد

  
 ساعت 
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 مقررات ملی ساختمان  ۱۵مبحث 
 )آسانسور و پلکان برقی( 

موسسه آموزشی  
خانه عمران شریف  

 دوره( ۱۰)
 ۸۲تا  ۸  مشهد

۴ 
 ساعت 

 ل،یموبا ،یسقف ی هالیجرثق یبازرس
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکفتیو ل یبرج

 تهران  رسا ی ا یشرکت بازرس
و بهمن  ی د

۱۴۰۰ 
 روز ۱۲

 ل،یموبا ،یسقف ی هالیجرثق یبازرس
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکفتیو ل یبرج

شاخه    یشرکت بازرس
 ان یل تونیز

 بوشهر 
و بهمن  ی د

۱۴۰۰ 
 روز  ۱۰

 یو بازرس یمن یبا ا ییآشنا
 تراک فتیل

 فوالد مبارکه اصفهان 
 دوره(  ۵)

 ۱۴۰۰ ن یآنال
  

 ساعت 
 ل،یموبا ،یسقف ی هالیجرثق یبازرس
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکفتیو ل یبرج

روشا  یشرکت بازرس
 ش یاند

 ۱۴۰۰مهر  ن یآنال
 ۰ 

 ساعت 
 ل،یموبا ،یسقف ی هالیجرثق یبازرس
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکفتیو ل یبرج

پژوهشکده 
 استاندارد 

 ۱۴۰۰مهر  ن یآنال
 ۰ 

 ساعت 
سقفی و موبایل  های جرثقیلبازرسی 
 (۲و  ۱)سطح  تراکلیفتو 

شرکت بازرسی روشا 
 اندیش 

 روز  ۱۰ ۱۴۰۰خرداد  تهران 

سقفی و موبایل  های جرثقیلبازرسی 
 (۲و  ۱)سطح  تراکلیفتو 

پاالیشگاه نفت  
 فارس خلیجستاره 

 روز  ۱۰ ۸۸ آذر  بندرعباس 

سقفی، موبایل،  های جرثقیلبازرسی 
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبرجی و 

شرکت بازرسی  
 دیدبان سنجش 

 روز  ۱۰  ۸ آذر  تهران 

سقفی، موبایل،  های جرثقیلبازرسی 
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبرجی و 

شرکت مهندسی 
 صنعتی فهامه 

 روز  ۸  ۸ آذر  تهران 

  های جرثقیلاصول و مبانی انتخاب 
 ایدروازه سقفی و 

مجتمع مس 
 سرچشمه 

 روز ۲  ۸ شهریور  سرچشمه 
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 برجی  های جرثقیلایمنی و بازرسی 
مجتمع پدیده  

 شاندیز 
شاندیز، 
 مشهد

 روز ۲  ۸ شهریور 

 ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبازرسی 
شرکت بازرسی توآر  

(2R) 
 روز     ۸ مرداد  تهران 

سقفی، موبایل،  های جرثقیلبازرسی 
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبرجی و 

شرکت مهندسی 
 صنعتی فهامه 

 روز  ۴  ۸ مرداد  تهران 

سیار، سقفی و   های جرثقیلبازرسی 
 (۲و  ۱)سطح  ای دروازه 

شرکت بازرسی توآر  
(2R) 

 روز     ۸ مرداد  عسلویه 

 روز ۲  ۸ تیر  اصفهان  مجتمع فوالد مبارکه  ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبازرسی 
سقفی و  های جرثقیلبازرسی 
 (۲و  ۱)سطح  ای دروازه 

مجتمع مس 
 سرچشمه 

 سرچشمه 
اردیبهشت 

 ۸  
 روز  ۷

 روز  ۱  ۸ فروردین  تهران  ویستا کیفیت پارس  ( ۲ بازآموزی بازرسی جرثقیل )سطح
سقفی، موبایل،  های جرثقیلبازرسی 

 ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبرجی و 
اوج سنجش 
 سپاهان 

 روز  ۸ ۸۷بهمن  اصفهان 

سقفی و  های جرثقیلاپراتوری 
 ایدروازه 

بازآفرینان صنعت 
 جنوب

۸۷بهمن  تهران   روز  ۱ 

سقفی و  های جرثقیلبازرسی 
 ایدروازه 
 (۱)سطح 

مجتمع مس 
 سرچشمه 

۸۷دی  کرمان   روز    

سقفی و  های جرثقیلبازرسی 
 ایدروازه 
 (۱)سطح 

مرکز تحقیقات و 
 تعلیمات وزارت کار

 روز ۲ ۸۷آذر  تهران 
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 (۱)سطح  تراکلیفتبازرسی 
مرکز تحقیقات و 
 تعلیمات وزارت کار

 روز  ۱ ۸۷آذر  تهران 

برجی  های جرثقیلبازرسی 
 )تاورکرین( 
 (۱)سطح 

مرکز تحقیقات و 
 تعلیمات وزارت کار

 روز ۲ ۸۷آبان  تهران 

 (۱سیار )سطح  های جرثقیلبازرسی 
مرکز تحقیقات و 
 تعلیمات وزارت کار

 روز ۲ ۸۷مهر  تهران 

سقفی، موبایل،  های جرثقیلبازرسی 
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبرجی و 

شرکت مهندسی 
 روشا اندیش 

 تهران 
اردیبهشت 

۸۷ 
 روز  ۷

سقفی، موبایل،  های جرثقیلبازرسی 
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبرجی و 

شرکت بازرسی  
 سپاهان  سنجصحت

 روز  ۷  ۸اسفند  اصفهان 

سقفی، موبایل،  های جرثقیلبازرسی 
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبرجی و 

شرکت بازرسی  
بازآفرینان صنعت 

 جنوب
 روز     ۸بهمن  تهران 

سقفی، موبایل،  های جرثقیلبازرسی 
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبرجی و 

شرکت بازرسی  
 زاگرس تطبیق کاال 

 روز     ۸بهمن  تهران 

سقفی، موبایل،  های جرثقیلبازرسی 
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبرجی و 

شرکت بهداد صنعت 
 آریان 

 روز  ۷  ۸دی  مشهد

سقفی، موبایل،  های جرثقیلبازرسی 
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبرجی و 

شرکت بازرسی ارتقا  
 گستر پویا

 روز  ۷  ۸آبان  تهران 

سقفی و  های جرثقیلبازرسی 
 ایدروازه 

شرکت بازرسی تکین  
 کو

 روز     ۸مرداد  خودرو ایران
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 عسلویه  پتروشیمی جم موبایل های جرثقیلبازرسی 
اردیبهشت 

۸  
 روز ۲

 عسلویه  پتروشیمی جم موبایل های جرثقیلبازرسی 
اردیبهشت 

۸  
 روز ۲

سقفی و  های جرثقیلبازرسی 
 ایدروازه 

 روز ۲ ۸۵خرداد  یزد شرکت فوالد یزد 

سقفی،  های جرثقیلبازرسی 
و باالبر  تراکلیفت، موبایل، ای دروازه 

 نفر سبدی

شرکت بازرسی تکین  
 کو

لرستان، 
 افرینه 

اردیبهشت 
۸۵ 

 روز  ۵

سقفی،  های جرثقیلبازرسی 
و باالبر  تراکلیفت، موبایل، ای دروازه 

 نفر سبدی

شرکت بازرسی تکین  
 کو

لرستان، 
 افرینه 

اردیبهشت 
۸۵ 

 روز  ۵

سقفی، موبایل،  های جرثقیلبازرسی 
 ( ۲و  ۱)سطح  تراکلیفتبرجی و 

شرکت بازرسی  
کاوش اندیشه  

 رستگار
 تهران 

دی، بهمن 
۸۴ 

 روز   

 سیار های جرثقیلبازرسی 
شرکت بازرسی تکین  

 کو
۸۴دی  تهران   روز ۲ 

 سقفی  های جرثقیلاپراتوری 
ایده گستر آرمان  

 صنعت 
۸۴آذر  کرمان   روز ۲ 

سقفی و  های جرثقیلبازرسی 
 ایدروازه 

شرکت بازرسی تکین  
 کو

۸۴آذر  تهران   روز    

سقفی و  های جرثقیلبازرسی 
 ایدروازه 

شرکت بازرسی تکین  
 کو

۸۴شهریور  تهران   روز ۲ 
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سقفی و  های جرثقیلبازرسی 
 ایدروازه 

شرکت بازرسی تکین  
 کو

 تهران 
اردیبهشت 

۸۴ 
 روز   

آشنایی با بازرسی جرثقیل و  
 تراک لیفت

شرکت بازرسی تکین  
 کو

۸۱آبان  خارگ   روز    

آشنایی با بازرسی جرثقیل و  
 تراک لیفت

شرکت بازرسی پایش  
 گستران پیشرو 

۸۱آبان  تهران   روز ۲ 

آشنایی با بازرسی جرثقیل و  
 تراک لیفت

شرکت بازرسی پایش  
 گستران پیشرو 

۸۱آبان  تهران   روز ۲ 

 پنوماتیک پایه 
نمایندگی آموزش  
 شرکت فستو 

 مشهد
اردیبهشت 

 ۸ 
 روز  ۴

 پنوماتیک پایه 
نمایندگی آموزش  
 شرکت فستو 

۸ تیر  مشهد  روز  ۴ 

 پنوماتیک پایه 
نمایندگی آموزش  
 شرکت فستو 

۸ شهریور  نیشابور  روز  ۴ 

 پنوماتیک پایه 
نمایندگی آموزش  
 شرکت فستو 

۸ آذر  مشهد  روز  ۴ 

 ابزار دقیق 
 )برخی مباحث مکانیکال(

 ماه ۴    -۷   مشهد مهارت گستر توس 


