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 التیتحص

 بابل  یبرق قدرت از دانشکده فن  یکارشناس •

 فعالیت وابقس

 ی بازرس کار در وزارت کار و امور اجتماع •
 استان تهران ایحرفه  یفن ۲مرکز شماره  استیر •
 استان تهران ایحرفه  یفن ۷مرکز شماره  استیر •
 چمران(  د یتهران )شه ۹مرکز شماره  معاونت •
 طعم خوش  ی شرکت ماکارون یبرق و راه انداز  یساخت تابلوها •
 رگدازیبرق شرکت د یاز تابلوها یبخش  ساخت •
 تأسیسات شرکت مخابرات گناباد در بخش برق و  مانکاریپ •
 ر ی سنگ ام یشرکت کاش یبرق   تأسیسات راتیو تعم  ینگهدار  •
 ایحرفه و   یاز سازمان فن یو برق صنعت پیچیسیم هایرشته در   یگر یداشتن کارت مرب •

 کشور 
 در فرودگاه مهرآباد  ی کارگاه آموزش زی و تجه یراه انداز  •
 در آموزشگاه معرفت گستر تهران  یکارگاه آموزش  یانداز  راه •
و    یاداره آزمون فن یو برق صنعت پیچی سیمرشته  سؤاالتبانک  ل یدر تکم یهمکار  •

 ای حرفه 
 استان تهران  یمهارت فن  ادیالمپ انیمتقاض یساز در آموزش و آماده یهمکار  •
 اداره برق استان تهران  یبا همکار   یکیالکتر  یمصرف انرژ  سازیبهینه  ناریسم یبرگزار  •
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 کتب و مقاالت علمی 

 تک فاز و سه فاز   یدر موتورها هابندی  میانواع س  لیو تحل یکتاب بررس  تألیف •
 تک فاز و سه فاز  موتورهای یکتاب محاسبات عمل تألیف •

 های آموزشی گذرانده شده وره د

 کرج   یمرب تی در مرکز ترب یمقدمات plc یگذراندن دوره آموزش •
 کرج  یمرب  تی در مرکز ترب  avrگذراندن دوره آموزش   •
 یدر دانشگاه آزاد اسالم یدیخورش یانرژ   یدوره آموزش گذراندن •
 مدرس تیدر مرکز ترب  یمصرف انرژ  سازیبهینه   یدوره آموزش گذراندن •

 های آموزشی برگزارشده دوره 

 پیچی سیمفرودگاه مهرآباد در رشته  ییهوا یرو ی آموزش به پرسنل ن •
 ه معرفت گستر به کارآموزان آموزشگا  یو برق صنعت پیچیسیم آموزش  •
 واحد گناباد یدانشگاه آزاد اسالم  انیبه دانشجو  یو برق صنعت پیچیسیم  آموزش •
 رشته برق استان تهران  انی سرگروه مرب •
 و آزاد  یمراکز دولت یو برق صنعت کشیسیمدر رشته  یعمل هایآزمون  یبرگزار  •
 اتو ترانسترانس و   پیچیسیمرشته آموزش  مدتکوتاه هایدوره  یبرگزار  •
 تک فاز  یموتورها  پیچیسیم رشته  مدتکوتاه هایدوره  یبرگزار  •
 سه فاز  یموتورها  پیچیسیم رشته  مدتکوتاه هایدوره  یبرگزار  •
 ی کی الکتر یموتورها  یمدت راه انداز دوره کوتاه یبرگزار  •
 یاو حرفه  یسازمان فن  یرشته برق صنعت   یمرب •
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 ی او حرفه   یسازمان فن  پیچیسیم رشته   یمرب •
 آزاد هایآموزشگاهرشته برق ساختمان در   آموزش •
 آزاد هایآموزشگاه در  خانگیلوازم  ری رشته تعم  آموزش •


