
 

 

 

 

 

 

 رزومه مهندس عباس منظری

 با سالم

 احتراماً پاره ای از رزومه کاری حضورتان تقدیم می گردد :

 

 لیست رزومه صنعتی :

 خورتطراحی  و راه اندازی خط تولید پروفیل به فلزسپاهان مورچه  -1

مشاوره و تغییر و تحول خطوط تولید و تحویل خط از شرکت چینی و آموزش نیرو های شرکت و فلز  -2

 تعمیر و نگهداری خط به مدت دو سال

نیروگاه اسالم آباد و مشاوره در زمینه    10Tو   25Tطراحی و ساخت و راه اندازی تابلو های کرین  -3

 اتوماسیون 

 پاالیشگاه اصفهاناتوماسیون دستگاه بورینگ  -4

 ساخت تابلو و اتوماسیون خط استریل شیر پگاه اصفهان -5

 اتوماسیون و ابزار دقیق شرکت پترو ستاره پویا یزد -6

 واحد بنزین سازی اصفهان PCS7نصب و راه اندازی نرم افزار  -7

 به فلز سپاهان 1خط شماره  plcبرنامه ریزی و ساخت تابلو های  -8

 کنترل دمای خط شرکت کاشی راک سرامیکساخت تابلو و اتوماسیون سیستم  -9

 طراحی و  اجرا کابل کشی و راه اندازی خط پروفیل تعاونی درب و پنجره سازان اصفهان  -11

 اصلی و فرعی و تابلو های داخلی تعاونی درب و پنجره سازان اصفهان substationساخت تابلوی  -11

 ساخت تابلو های فوالد مبارکه -12

 ساخت تابلوهای شرکت حایر  -13

 عمیرات و راه اندازی خط تولید شرکت توتکس شهرک رازی)ساخت تابلو درایورها و راه اندازی(ت -14

 ساخت ، طراحی و راه اندازی تابلوهای صنعتی اتوماسیون سه شرکت تولید کننده ایزوگام دلیجان -15

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 نیروگاه منتظری8-7-6-5راحی و اجرای کلوز سیکل واحد ط -16

 بندی چای محسنراه اندازی اتوماسیون خط بسته  -17

 ...(و –کارخانه رنگ -طراحی و اجرای تابلو های مختلف صنعتی ) سنگبری ها  -18

همکاری با نوسازی مدارس) اصفهان خراسان جنوبی و بو شهر و خوزستان واراک و تهران و یزد در  -19

 (آموزشی و توزیع –زمینه ساخت تابلو اداری 

 اصلی و فرعی و تابلو های داخلی(  substation -طراحی شرکت پارس فراگام قشم )پست  -21

 و تابلوهای هتل سیمرغ bmsطراحی و اجرای  -21

 به نام شرکت  bmsطراحی و ساخت  -22

 مورد 4طراحی و اجرای بانک خازن کارخانجات آجر و سنگبری  -23

 تعمیر و اصالح بانک خازن دادگستری اصفهان -24

 خت طراحی و ساخت واجرای تابلوی بانک خازن کتابخانه شهرداری خ نیکب -25

 طراحی تابلوی اتوماتیک قله بر سنگبری اسدالهی ازناو ....... -26

 ساخت تابلوهای توزیع و تامین قطعات شرکت حایر -27

 )محافظ گاز( طراحی و ساخت سنسور گاز با نام شرکت -28

 مورد 4و راه اندازی 8طراحی و ساخت تابلوهای جرثقیل سقفی  -29

 شاوره فنی به شرکتها و کارخانجات مختلفم -31

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 آموزشی : ساخت تجهیزات لیست رزمه

 

 مورد 4و تامین قطعات برق   plcعدد تابلوی   31نوسازی مدارس اصفهان شامل   -1

 عدد تابلو       31شامل    plcنوبت تابلوی  3نوسازی مدارس بوشهر در  -2

عدد تابلوی پنوماتیک و تامین plc 5عدد تابلوی  7نوسازی مدارس خراسان جنوبی شامل  -3

 قطعات برق

 عدد تابلو و تجهیزات  4هنرستان عالمه امینی فالورجان    -4

عدد تابلوی برق و تامین  16و  plcعدد تابلوی  5اصفهان  2هنرستان کیخسروی ناحیه   -5

 تجهیزات 

 عدد تابلوی برق و تامین تجهیزات 16اصفهان   4هنرستان علی بن موسی الرضا)ع( ناحیه  -6

 عدد تابلوی برق و تامین تجهیزات  4و  plcبلوی عدد تا 5اصفهان   4هنرستان حکیم ناحیه  -7

  logoعدد تابلوی  4تابلوی   plcعدد تابلوی  4هنرستان شهید چمران داران  -8

 plcعدد تابلوی  4هنرستان شهید بهشتی زرین شهر  -9

 plcعدد تابلوی  4هنرستان غیر انتفاعی پارسوماش اهواز  -11

 plcابلوی عدد ت 4هنرستان غیر انتفاعی علم و صنعت مبارکه  -11

 plcعدد تابلوی  6هنرستان غیر انتفاعی علوی اهواز  -12

 logo , zenعدد تابلوی آموزشی  12دانشگاه آزاد بوشهر  -13

 plcعدد تابلوی  4انشگاه لیان بوشهر د -14

 plcعدد تابلوی  4موزشکده فنی امام خامنه ای بوشهر آ -15

 logoو  plcعدد تابلوی  1آموزشکده فنی سروش اصفهان  -16

 عدد تابلوی درایو 2و  plcعدد تابلوی  7هنرستان پدر اصفهان  -17

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرستان امام علی تکاپ آذر غربیه -18

 plcعدد تابلو ی 3هنرستان کاردانش باغ ملک  -19

 plcعدد تابلوی  11هنرستان شامل  3استان یزد  -21

 و تجهیزات برق plcعدد تابلوی  51شرکت افق تجهیز صبا برای نوسازی تهران  شامل   -21

 فنی و حرفه ای لردگان plcساخت تابلوهای  -22

 plcعدد تابلوی  2هنرستان پدر اصفهان  -23

 – خوزستان - بوشهر –مدرسان به صورت استانی درشهر های مختلف بیرجند  plcآموزش -24

 یاسوج در فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش -تهران -یزد -اصفهان

 آموزش اتوماسیون و درایو پاالیشگاه اصفهان -25

 کشور مراکز آموزشی مختلف در استان هایوره آموزش اتوماسیون در کارخانجات  و اجرای د -26

 کتاب کنترل کننده های منطقی -27

 مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای سروش  -28

 مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای سمیه -29

 سیمان استهبان  plc s5آموزش  -31

 آموزش ماشین های الکتریکی نیروگاه قم  -31

 نیروکلر  plc semensموزش آ -32

 گروه صنعتی سپاهان plc delta,hmiآموزش  -33

  

 با تشکر

 عباس منظری 


