
     TUNNEL SAZ MACHINE (L.T.D)  
TSM1-106  #                                                                                              

  
 
  مشخصات خالصه  

 
  ، متاهلسال 38مرد، :مشخصات  ·
 ایرانی  :ملیت  ·

 مکانیک و هیدرولیک : تخصص ·
 )لوکوشاپ(آالت ریلی و ترابري ریلی مدیر ماشین: آخرین سمت کاري  ·
  افق انرژي پایدار                                                                                                              شرکت: شرکت  ·

  

 کاري تجارب   

  تا کنون – 1394سال                                      افق انرژي پایدار                                                                           شرکت           
) لوکوشاپ(آالت ریلی و ترابري ریلی مدیر ماشین             

کانی سیب پروژه            
  

    1394 سال– 1392 سال                                                                                                   رهاب                       موسسه         
)لوکوشاپ(آالت ریلی و ترابري ریلی مدیر ماشین             
قطار شهري تبریز  2پروژه خط             
 

1392سال – 1390سال                                           موسسه عمران                                                                                          
)          لوکوشاپ(آالت ریلی و ترابري ریلی مدیر ماشین             

  ه ابوذرپروژ          

 1390 سال- 1386 سال                                                                                                                    موسسه رهاب          
)لوکوشاپ(آالت ریلی و ترابري ریلی مدیر ماشین            

  پروژه نوسود         

 1386سال-1383سال                                                                                                                      موسسه رهاب          
آالتآالت و مدیر ماشینجانشین مدیر ماشین            

  پروژه نوسود          

 1382سال-1379سال                                                                                                                       موسسه فاطر          
مسئول ترابري تعمیرگاه و جانشین مدیریت ماشین آالت            

  4پروژه سد کارون           
  
   تحصیالت  

 1392 سال                                                                                               فوق دیپلم مکانیک ·
 
  
  



  ردیگ هاي گواهینامه  
                                                                            

پروژه در سمت مسئول ترابري و جانشـین مـدیریت    و مدیر 1381دارنده لوح تقدیر از مدیرعامل مؤسسه فاطر سال  ·
  آالتماشین

و لوح تقـدیر از کارفرمـا در سـمت    ) مدیر نمونه( 1386دارنده لوح تقدیر از مدیرعامل گروه تخصصی قرب قائم سال  ·
  1388مسئول لوکوشاپ در سال 

  در سمت مسئول لوکوشاپ 1390دارنده لوح تقدیر از مدیرعامل مؤسسه رهاب درسال  ·
  در سمت مسئول لوکوشاپ 1390نده لوح تقدیر از مدیرعامل گروه تخصصی قائم در سال دار ·
 )بانی لوان(ساز ماشین تن شوما شرکت تونل 25دستگاه لوکوموتیو  4بازسازي  ·

  
  تخصصی هاي مهارت  

 
  ...)لودر و بلدوزر، بیل مکانیکی، (سازي هاي راهآشنایی کامل با تعمیر و نگهداري سیستم مکانیکی دستگاه ·
و آشـنایی کامـل بـا تعمیـرات     ) تن گیا 35(تسلط کامل به تعمیر و نگهداري سیستم مکانیکی و پنوماتیکی لوکوموتیو  ·

Electrical لوکوموتیو  
و آشـنایی کامـل بـا    )تـن شـوما   25و  45(تسلط کامل به تعمیر و نگهداري سیستم مکانیکی و پنومـاتیکی لوکوموتیـو    ·

  لوکوموتیو Electricalتعمیرات 
 )تن بدیا 25(تسلط کامل به تعمیر ونگهداري سیستم مکانیکی و پنوماتیکی لوکوموتیو  ·
  آالتشناسی ماشینقطعه –HSE–CM–PM–EFQMهاي گذراندن دوره ·
  
 


