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  ه مشخصاتخالص  

  
  متاهل ،سال 39 ، مرد  :مشخصات  ·
 ایرانی :ملیت  ·

 اپراتور  :تخصص  ·
 اپراتور: آخرین سمت کاري  ·
 موسسه حرا: شرکت  ·

 کاري تجارب   

تا کنون -1394آذر                                                                                                                          موسسه حرا                     
اپراتور ماشین حفار مکانیزه                 

انتقال آب  سد صفا رود به کرمانپروژه                 
    

1394آبان -1391مرداد                                                                                                                شرکت پرهون طرح               
TBM    لاپراتور و مسو              

   کیلو ولت اصفهان ، مشارکت تابلیه و پرهون طرح 230ساخت تونل برق              
Mts ماشین حفار مکانیزه از نوع اسالري ساخت شرکت                

)اولین دستگاه از نوع اسالري و حفظ فشار زمین در خاور میانه ( رینگ  4560مونتاژ ، حفاري                 
حفار  سرویس و نگهداري سیستمهاي هیدرولیک ، نیوماتیک و مکانیک دستگاهبرنامه ریزي و ارائه فرم گزارش جهت                 

  حضور دائم در تونل و آشنایی کامل با تمام مشکالت کاري تونل              
  )تثبیت فشار ، تخلیه مواد از اتاقک حفاري با حفظ تعادل فشار زمین ، تجهیزات ( شتیبانی عملیات هایپرباریک پ              
  آموزش افراد جهت اپراتوري ، مکانیک ، عملیات هایپرباریک              
دمونتاژ دستگاه حفار                

 
1391تیر-1389تیر                                                                                                                            شرکت کیسون                

   TBM اپراتور                 
      NFM      ساخت تونل هاي خط یک مترو اهواز ، ماشین هاي حفار مکانیزه کارون و کرخه ، ساخت شرکت             

  )معاونت واحد مکانیک در زمان مونتاژ ( مونتاژ دستگاههاي کارون و کرخه              
قالب سگمنت 120کالیبراسیون                
  برنامه ریزي جهت سرویس روزانه ، هفتگی ، ماهیانه و ساالنه دستگاه حفار جهت واحد مکانیک              
  حفاري و حضور فعال در دستگاههاي حفار، حد فاصل دو ایستگاه              

  هسرویس و راه اندازي دستگاه حفار و گذر از ایستگا             

1389خرداد- 1384آبان                                                                                  شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت                
                                            TBM   مکانیک              

  ساخت شرکت هرنکنشت 228و  227مترو اصفهان ، دستگاههاي ساخت تونل هاي خط میانی              
آنالیز کردن پارامتر هاي حفاري بصورت روزانه و ارائه گزارش               

88حفاري زیر رودخانه زاینده رود ، حضور مستمر در کابین کنترل و کسب تجربه از اپراتور شرکت هرنکنشت ، نوروز                



ارت کامل در نصب رینگمه                
TBM               سرویس و نگهداري  

......آشنا یی با تمام تاسیسات ، برق و )  8000( حضور مستمر در تونل                
) 1386راه اندازي و تعمیر و تعویض ابزار در شرایط هایپرباریک براي اولین بار در خاور میانه سال ( عملیات هایپرباریک                

آموزش افراد جهت عملیات هایپرباریک ، پشتیبانی و مکانیک دستگاه حفار               
  تحصیالت  

 1396 سال                                                                                                       مکانیکدانشجو  ·
  اصفهان،  علمی کاربردي اصفهان دانشگاه

  ردیگ هاي گواهینامه  
 

    Thirry PALENZUELA آموزش هیدرولیک توسط مدرس و طراح مدارهاي هیدرولیک ·

   آموزش هیدرولیک مقدماتی شرکت فستو ·
         موزش هیدرولیک پیشرفته شرکت فستوآ ·
    آموزش الکترو هیدرولیک شرکت فستو ·
   آموزش آنالیز روغن هاي موتور و هیدرولیک شرکت نیکو داشت ·
  کوماتسو 220آموزش اپراتوري و سرویس بیل هاي  ·
   آموزش مهارت مکانیک خودرو سازمان فنی و حرفه اي اهواز ·
  آموزش مهارت برق خودرو سازمان فنی و حرفه اي اهواز ·
· CBE   آموزش کالیبراسیون قالب هاي سگمنت شرکت  
  حفاري مکانیزهسرتیفیکیت از شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت ، مکانیک درجه یک دستگا  ·
· TBM سرتیفیکیت از شرکت کیسون ، اپراتور   
   TMS سرتیفیکیت اپراتور ي حفاري مکانیزه ·
   آشنایی کامل با سیستمهاي هیدرولیک و نیو ماتیک ·

  ).....روشنایی ، تهویه ، آب و برق و( آشنایی کامل با تاسیسات تونل   ·

  IT هاي مهارت   
 وورد ·
 اکسل ·

 ها زبان  

 انگلیسی ·
 عربی ·
  ترکی ·


