
 

                                                                                                   TUNNEL SAZ MACHINE (L.T.D)  
                    

TSM2-105#                                                                              

  ه مشخصاتخالص  
  

  ، متاهل سال37 ، مرد  :مشخصات  ·
 ایرانی :ملیت  ·
 برق :تخصص  ·
 معاون حفاري مکانیزه: آخرین سمت کاري  ·
 قرب نوح: شرکت  ·

 کاريارب تج  

تا کنون -1394 مهر                                                                                                    نوح   قرب  –موسسه حرا     
  معاونت حفاري مکانیزه تونل         

    بازي دراز ، قصر شیرین -پروژه تونل مکانیزه انتقال آب           
 

1394مهر  – 1391شهریور                                                                                              قرب نوح –موسسه حرا              
          TBM و   PLC مدیر برق             

پروژه مترو قم            
 

1391مرداد  – 1388مرداد                                             قرب نوح                                                   –موسسه حرا              
        TBM و   PLC   مدیر برق           

کرمانشاه –تونل انتقال آب نوسود قطعه الف پروژه            
               

1388مرداد  – 1386 آبان                                                 موسسه رهاب                                             –قرب قائم             
        PLC man  
  کرمانشاه – 3پروژه تونل انتقال آب نوسود قطعه          

            

1386آبان – 1384 آبان                                                                                                  اراك  86پاالیشگاه نفت            
  پیمانکار برق          

  

1384اردیبهشت  – 1382  بهمن                                                                                            شرکت ایران خودرو           
  تکنیسین برق          
  ایران خودرو 206پروژه ایپکو و سالن هاي بدنه و موتور          

  
  1382آبان  – 1382  مهر                                                                                         شرکت ایمن گسترش ملنجه       
  تکنیسین برق        

   کرمانشاه  -پروژه مخابراتی فیبر نوري شهرستان سرپل ذهاب         
 
 
 



 

 
  تحصیالت   

                

  1394سال                                                                                               کنترل –کارشناسی ارشد برق  ·
  ، دماوند دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات                                 

  مهارت هاي تخصصی  
 

 plc-simatic managerتسلط بر نرم افزار  ·

  Automation studioتسلط بر نرم افزار  ·

 Eplanتسلط بر نرم افزار   ·

 Electrical Autocad آشنایی با نرم افزار ·

 Matlabآشنایی با نرم افزار  ·

 .زیمنس در شرکت ساپکو تهران  PLC – S7آموزش  ·

 .آموزش سیستمهاي هیدرولیک و نئوماتیک در شرکت ساپکو تهران ·

 .در شرکت ساپکو تهران  CNCآموزش دستگاه  ·

 .آموزش و کار با ماشین تراش هاي سنتی ·

 ).کار آموزي(ایران خودرو   L90ساعت آموزش مفید در پروژه  240 ·

 .T.B.Mتسلط به سیستم هاي کنترلی  ·

 .PLC – T.B.Mتسلط به کلیه آالرم ها در زمینه برق و  ·

 .T.B.Mآشنا به سیستم مکانیک و هیدرولیک  ·

 .آن) PLC(و معرفی سیستم برقی و کنترلی T.B.Mپروژه کارشناسی معرفی و شناخت کلی  ·

با استفاده شناخت بافت زمین با  TBMعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی نرخ نفوذپذیري و کنترل دستگاه  ·
  .استفاده از هوش مصنوعی

 زبان ها  
 
  متوسط) مکالمه ، خواندن و نوشتن(زبان انگلیسی  ·

 
  IT هاي مهارت  

 

 officeآشنایی با  ·


