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  ه مشخصاتخالص   

 

  متاهل، سال 33 ، مرد  :مشخصات  ·
 ایرانی :ملیت  ·

 برق صنعتی :تخصص  ·
 ونت PLC و برق مسئول: آخرین سمت کاري  ·
 سپاسد : شرکت  ·

 کاري اربتج   

تا کنون   -1393سال      سپاسد                                                                                                                        شرکت           
  ونت PLC و برق مسئول          

 EPB TBM) ( تھران مترو ھفت خط شمالی-جنوبی قطعھ تونل حفاری پروژه         

1393سال                              بام راه                                                                                                                 شرکت             
   PLC و برق مسئول          

 (HARD ROCK TBM ) سریالنکا آب انتقال تونل پروزه          

  1393سال  – 1389سال          موسسه حرا                                                                                                                               
   PLC و برق مسئول          

(EPB TBM) مترو تھران   ٧غربی خط  –تونل  قطعھ شرقی  حفاری            
1389سال  – 1387سال                                                                                                        موسسه فاطر                                

  کارشناس برق           
(EPB TBM) مترو تهران  7شمالی خط - مترو تهران ، حفاري تونل قطعه جنوبی 7خط کارخانه سگمنت سازي             

          
  1387سال  -1386سال     حرا                                                                                                                           موسسه           

          TBM کارشناس برق            
             ( HARD ROCK TBM) انتقال آب نوسود  تونل    

         
  1386سال - 1385سال      حرا                                                                                                                           موسسه           

           کارشناس برق واحد خدمات فنی 
             ( HARD ROCK TBM) انتقال آب از سد کرج بھ تھران  تونل    

         
تحصیالت      

 1384سال                                                                                                           قدرت وق دیپلم برق ف ·

 ساري،  دولتی دانشگاه

 1391سال                                                                              )      انتقال ، توزیع  شبکه هاي(  لیسانس برق ·

 واحد پردیس تهران، آزاد دانشگاه      



  گواهینامه هاي دیگر   

· PLC S7 SIEMENS  ، ساعت ٢۴، شرکت صابکو 

· Network +  ، ساعت ٣۶، آموزشگاه راھین  

  تخصصی هاي مهارت

  :برنامه نویسی و اجرا  ·

ü آمریکا بردلی آلن شرکت ھای سی ال پی تخصصی افزار رمن  (RSLOGIX.PLC Allen Bradley & tools)  
ü آمریکا بردلی آلن شرکت مانیتورینگ ھای سیستم تخصصی افزار رمن )RS VIEW 32( 

ü فرانسھ اشنایدر شرکت مانیتورینگ ھای سیستم تخصصی افزار رمن (SITECT) 
ü آلمان زیمنس شرکت لوگو ھای سی ال پی تخصصی افزار رمن )LOGO SOFT( 
ü آلمان زیمنس شرکت ھفت اس سری ھای سی ال پی تخصصی افزار رمن SIMATIC MANAGER.S7 SIEMENS   

 :برنامھ ریزی و راه اندازی  ·
ü  راه اندازی نرم الکترو موتورھاSOFT STARTER 
ü  راه اندازی الکترو موتورھا در دوره ھای مختلفINDUSTRIAL DRIVES 
ü  طراحی ، اجرا و نگھداری: 
ü  تجھیزات تحت شبکھ و تابلوھای قدرت ، فرمان ، ( تابلو ھای برق صنعتی...( 
ü  کابلی و بی سیم (سیستم ھای دوربین مدار بستھ.( 
ü  ژنراتور و برق شبکھ (برق راه اندازی سیستم ھای برق اضطراری و پست( 
 (EPLAN)طراحی و اجرا نرم افزار تخصصی طراحی مدارات و تابلوهاي برق و کنترل  ·

  توانایی در ساخت کلیه تجهیزات صنعتی ·

  زبان ها
  

· English Conversation, Reading & Writing  ، سال ٢، آموزشگاه ایران کانادا  
  
  IT هاي مهارت  

 

 و کامپیوتر ، پیشرفته officeآشنایی با  ·

 


