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 فعالیت ها
 :در   09-199-95710 طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی تحت پروانه اشتغال به شماره

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

 طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای سیستم های اتوماسیون و ابزاردقیق در صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و فوالد 

  دفوالتدریس دروس مرتبط با ابزاردقیق، کالیبراسیون و استانداردسازی سیستم ها  در صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و 

 تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی پروژه های مربوط به صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و فوالد 

 تحصیالت

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 الکترونیک -کارشناسی مهندسی برق  |7831

  :53:11معدل 

 بیوالکتریک -کارشناسی ارشد مهندسی برق  |7831

  :یا نقطه رسانی دارو منظور به دار تاژک های ربات نانو در مسیر ردیابی بعدی سه سازی شبیه و سازی مدلعنوان پایان نامه 

Modeling and 3d Simulation of flagella base Nano Robots path trajectory for targeted drug delivery 
 
 

 

 سوابق اجرایی در حوزه ابزاردقیق و کالیبراسیون

 آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت تابان نیرومدیرفنی  |13907831-

 شرکت تابان نیرو|در آزمایشگاه کالیبراسیون   ISO/IEC 17025مشاور در پیاده سازی استاندارد  |7833

 شرکت فراز کنترل|مشاور طراحی و برنامه نویس سیستم کنترل دمای کوره های صنعتی ذوب آهن اصفهان |7839
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 شرکت فراز کنترل|پرینتر سه بعدی فرازطراح و مدیر پروژه ساخت  |7839

 شرکت پاالیش آبادان|در آزمایشگاه کنترل کیفی  ISO/IEC 17025مشاور در پیاده سازی استاندارد  |7839

 شرکت فوالد چادرملو|عیب یابی و جانمایی بهینه سطح سنج های راداریمشاور  |7831

 شرکت سنگ آهن بافق| Belt Scalesدینامیک عیب یابی و کالیبراسیون سیستم های توزین مشاور  |7831

مرکز آموزش و پشتیبانی تخصصی نفت |طراح و مدیر پروژه ساخت پلنت پیشرفته اندازه گیری و کالیبراسیون جریان سیاالت |7831

 اصفهان

پشتیبانی تخصصی نفت مرکز آموزش و |طراح و مدیر پروژه ساخت پلنت پیشرفته اندازه گیری و کالیبراسیون سطح مایعات |7831

 اصفهان

 پخش سپید )صنایع غذایی(| طراحی و پیاده سازی سیستم های حرارتی و برودتی |7831

 شرکت فوالد خراسان|عیب یابی و تعمیرات کنترل ولوها و پوزیشنرهامشاور  |7833

 شرکت سنگ آهن بافق|مشاور راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون ابزاردقیق |7833

 در حوزه تاسیسات الکتریکی ساختمان اجراییسوابق 

 مهندسی نظام سازمان | 09-199-95710 شماره به اشتغال پروانه تحت الکتریکی تاسیسات نظارت و طراحی|تا کنون 7839

 ساختمان

 ساختمان مهندسی نظام سازمان |اجرای سیستم های کشف و اعالن حریق  نظارت بر و طراحی|تا کنون 7839

 ساختمان مهندسی نظام سازمان |اجرای سیستم های آبرسانی و تقویت فشار   نظارت بر و طراحی|کنونتا  7839

 ساختمان مهندسی نظام سازمان |اجرای آسانسورهای کششی  نظارت بر و طراحی|تا کنون 7839

 ساختمان مهندسی نظام سازمان |اجرای سیستم های روشنایی  نظارت بر و طراحی|تا کنون 7839

 ساختمان مهندسی نظام سازمان |اجرای سیستم های آنتن مرکزی و تقویت سیگنال  نظارت بر و طراحی|تا کنون 7839

 ساختمان مهندسی نظام سازمان |اجرای سیستم های آیفون و دوربین مدار بسته  نظارت بر و طراحی|تا کنون 7839

 

 توجیه فنی و اقتصادی پروژه ها کارافرینی و حوزه سوابق
 اصفهان دانشگاه کارآفرینی مرکز |نویس برنامه طراحاناستارت آپ  مسئول |13877839-

 استان المللی بین های نمایشگاه شرکت | نمایشگاه عنوان 09افکارسنجی و بازدیدکنندگان اطالعات ثبت پروژه انجام|13907833-

 اصفهان

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت | کار و کسب تخصصی افزار نرم نویسی برنامه و طراحی پردازی، ایده  | 1390

 شرکت فراز کنترل  |  SUN CRM مدیریت ارتباط با مشتریان سان افزار نرم نویسی برنامه و طراحی پردازی، ایده  | 1392

 پاالیشگاه اصفهان |  تهیه مدارک فنی و قیمت تمام شده برای شرکت در مناقصه اجرای فاز توسعه پاالیشگاه اصفهان  | 1395
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صنف گوشت  | 533730151کاال در حوزه مواد غذایی با شماره پروانه کسب ثبت برند و مدیریت جیک حیک  |تاکنون  1397

 سفید اصفهان

 

 

 :سوابق تدریس

 متقاضی آموزش مدت دوره عنوان دوره موضوع

ق
ابزاردقی

 

 اصفهان تخصصی فنی پشتیبانی و آموزش مرکز ساعت 59 مبانی ابزاردقیق

 مرکز آموزش نفت محمود آباد

 پاالیشگاه آبادان

 پاالیشگاه الوان

 spgcشرکت نفت و گاز پارس 

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت چنار

 شرکت خطوط لوله و مخابرات شاهرود

 شرکت خطوط لوله و مخابرات آبادان

 شرکت خطوط لوله و مخابرات ساری

 سیمان کویر کاشان

 سیمان زابل 

 مبارکهفوالد 

 ذوب آهن اصفهان

 فوالد خوزستان

 فوالد خراسان

 فوالد چادرملو

 سنگ آهن بافق )سنگان(

 فوالد سیرجان

 پایانه های نقتی جزیره خارک

 پایانه های نفتی عسلویه

 شرکت فالت قاره

 شرکت مناطق نفت خیز جنوب
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 شرکت ملی گاز تهران

 شرکت ملی گاز مشهد

 نیشکر دهخدا

 اصفهان تخصصی فنی پشتیبانی و آموزش مرکز ساعت 59 اصول کنترل فرآیند

 پاالیشگاه دوم عسلویه

 پاالیشگاه هشتم عسلویه

 spgcشرکت نفت و گاز پارس 

 سیمان کویر کاشان

 سیمان زابل

 فوالد مبارکه

 فوالد خوزستان

 فوالد خراسان

 فوالد سیرجان

 پایانه های نقتی جزیره خارک

 پایانه های نفتی عسلویه

 قارهشرکت فالت 

 شرکت مناطق نفت خیز جنوب

 نیشکر دهخدا

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 05 نقشه خوانی ابزاردقیق

 spgcشرکت نفت و گاز پارس 

 شرکت خطوط لوله و مخابرات شاهرود

 فوالد مبارکه

 ذوب آهن اصفهان

 فوالد سیرجان

 پایانه های نقتی جزیره خارک

 عسلویهپایانه های نفتی 

 شرکت مناطق نفت خیز جنوب
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 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 05 تیوب و اتصاالت ابزاردقیق

 شرکت خطوط لوله و مخابرات شاهرود

 سیمان زابل

 پایانه های نقتی جزیره خارک

 پایانه های نفتی عسلویه

 شرکت مناطق نفت خیز جنوب

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 59 شیرهای کنترلی و تجهیزات جانبی

 فوالد خراسان

 سنگ آهن بافق )سنگان(

 شرکت فالت قاره

 شرکت مناطق نفت خیز جنوب

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 05 ابزاردقیق در مناطق مستعد خطر

 پاالیشگاه گاز ایالم

 پایانه های نقتی جزیره خارک

 نفتی عسلویهپایانه های 

 شرکت ملی گاز تهران

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 05 سیستم ارتینگ ابزاردقیق

 پایانه های نقتی جزیره خارک

 پایانه های نفتی عسلویه

 شرکت مناطق نفت خیز جنوب

مهندسی و نحوه انتخاب نوع وسایل 

 اندازه گیری

 تخصصی اصفهانمرکز آموزش و پشتیبانی فنی  ساعت 05

 پاالیشگاه گاز ایالم

 

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 59 استانداردهای ابزاردقیق

 پاالیشگاه دوم عسلویه

 spgcشرکت نفت و گاز پارس 

 پتروشیمی زاگرس

 

 پاالیشگاه آبادان ساعت 05 اندازه گیری مخازن

 پاالیشگاه دوم عسلویه

 پاالیشگاه گاز ایالم

 شرکت خطوط لوله و مخابرات شاهرود
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 پاالیشگاه آبادان ساعت 05 تعمیرات ابزاردقیق

 ذوب آهن اصفهان

 فوالد خراسان

 

تعمیرات ولوها و پوزیشنر ها 

  )شیرهای کنترلی(

 پاالیشگاه آبادان ساعت 05

 فوالد خراسان

 سنگ آهن بافق )سنگان(

 

سیستم های توزین دینامیک )بلت 

 (Belt Scaleاسکیل 

 فوالد خراسان ساعت 05

 سنگ آهن بافق )سنگان(

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ساعت 59 ابزاردقیق پزشکی

 

اصول هیدرولیک و 

 الکتروهیدرولیک

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 05

 مناطق نفت خیز غرب

 آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهانمرکز  ساعت 05 اصول نیوماتیک و الکترو نیوماتیک

 مناطق نفت خیز غرب

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 05 میترینگ و پرووینگ

 پاالیشگاه دوم عسلویه

 spgcشرکت نفت و گاز پارس 

 پایانه های نقتی جزیره خارک

 پایانه های نفتی عسلویه

 آزاد اسالمی واحد نجف آباددانشگاه  ساعت LAB VIEW  59نرم افزار 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

ن و اندازه 
کالیبراسیو

ی
شناس

 

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 05 کالیبراسیون عمومی

 مرکز آموزش نفت محمود آباد

 شرکت ملی حفاری

 پاالیشگاه آبادان

 پاالیشگاه فراشبند

 فوالد مبارکه
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 ذوب آهن اصفهان

 فوالد خراسان

 سنگ آهن بافق )سنگان(

 ایران خودرو

اندازه گیری و کالیبراسیون 

 تخصصی دما

 

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 53

 مرکز آموزش نفت محمود آباد

 شرکت ملی حفاری

 پاالیشگاه آبادان

 پاالیشگاه الوان

 ذوب آهن اصفهان

 فوالد خوزستان

 سنگ آهن بافق )سنگان(

 فوالد سیرجان

اندازه گیری و کالیبراسیون 

 تخصصی سطح مایعات

 مرکز آموزش نفت محمود آباد ساعت 53

 پاالیشگاه آبادان

 پاالیشگاه گاز ایالم

 پایانه های نقتی جزیره خارک

 پایانه های نفتی عسلویه

اندازه گیری و کالیبراسیون 

 تخصصی فشار

 تخصصی اصفهانمرکز آموزش و پشتیبانی فنی  ساعت 53

 مرکز آموزش نفت محمود آباد

 شرکت ملی حفاری

 پاالیشگاه آبادان

 پاالیشگاه الوان

 ذوب آهن اصفهان

 فوالد خوزستان

 فوالد خراسان

 سنگ آهن بافق )سنگان(

 فوالد سیرجان

 پایانه های نقتی جزیره خارک

 پایانه های نفتی عسلویه



 

 

  

 

  

 

R
e

su
m

e:
  

8 

کالیبراسیون  اندازه گیری و

 سیاالتتخصصی جریان 

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 53

 مرکز آموزش نفت محمود آباد

 پاالیشگاه آبادان

 پاالیشگاه فراشبند

 پایانه های نقتی جزیره خارک

 پایانه های نفتی عسلویه

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 05 کالیبراسیون تخصصی الکتریک

 شرکت ملی حفاری

 بادانپاالیشگاه آ

اندازه گیری و کالیبراسیون 

 تخصصی جرم و حجم

 پاالیشگاه آبادان ساعت 05

 پاالیشگاه دوم عسلویه

 spgcشرکت نفت و گاز پارس 

اصول بکارگیری دستگاه های اندازه 

 گیر و کالیبراتورها

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 05

 شرکت ملی حفاری

 آبادان پاالیشگاه

 پایانه های نقتی جزیره خارک

 پایانه های نفتی عسلویه

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 05 شیرهای قطع و وصل اضطراری

 ذوب آهن اصفهان ساعت 8 کالیبراسیون دستگاه تست رله

 

ت
ی و کنترل کیفی

استاندارد ساز
 

 پاالیشگاه آبادان ساعت ISO/IEC 17025 05الزامات استاندارد 

 ذوب آهن اصفهان

 پاالیشگاه یندرعباس

 ISO/IECممیزی داخلی استاندارد 

17025  

 پاالیشگاه آبادان ساعت 05

 ذوب آهن اصفهان

 پاالیشگاه یندرعباس

استانداردهای اندازه گیری مواد 

 هیدروکربنی

 پایانه های نقتی جزیره خارک ساعت 05

 پایانه های نفتی عسلویه

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 59 استانداردهای ابزاردقیق

 پاالیشگاه دوم عسلویه

 spgcشرکت نفت و گاز پارس 
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 پتروشیمی زاگرس

 مرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی اصفهان ساعت 05 محاسبه عدم قطعیت

 شرکت ملی حفاری

 پاالیشگاه بندر عباس

 پاالیشگاه فراشبند

 خودروایران 

 پاالیشگاه آبادان ساعت 05 کنترل کیفیت آماری

 پتروشیمی امیرکبیر

تحلیل سیستم های اندازه گیری 

MSA  

 پاالیشگاه آبادان ساعت 05

 پتروشیمی امیرکبیر

ی و 
ی فن

امکان سنج

ی
صاد

اقت
 

 پاالیشگاه آبادان ساعت EPC  05تهیه مدارک فنی پروژه های 

 شهرضادانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 Businessتهیه طرح کسب و کار 

Plan  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا ساعت 05

تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی 

 پروژه ها

 پاالیشگاه آبادان ساعت 05

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

 

 

 زیر: و دانشگاهی واحد های صنعتیتدریس در 
  اصفهانمرکز آموزش و پشتیبانی فنی تخصصی 

 مرکز آموزش نفت محمود آباد 

 شرکت ملی حفاری 

 پاالیشگاه آبادان 

 پاالیشگاه بندر عباس 

 پاالیشگاه دوم عسلویه 

 پاالیشگاه هشتم عسلویه 

 پاالیشگاه گاز ایالم 

 پاالیشگاه فراشبند 
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 پاالیشگاه الوان 

  شرکت نفت و گاز پارسspgc 

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت چنار 

 و مخابرات شاهرود شرکت خطوط لوله 

 شرکت خطوط لوله و مخابرات آبادان 

 شرکت خطوط لوله و مخابرات ساری 

 پتروشیمی زاگرس 

 پتروشیمی امیرکبیر 

 دانشگاه اصفهان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا 

 سیمان کویر کاشان 

 سیمان زابل 

 فوالد مبارکه 

 ذوب آهن اصفهان 

  خوزستانفوالد 

 فوالد خراسان 

 فوالد چادرملو 

 )سنگ آهن بافق )سنگان 

 فوالد سیرجان 

 پایانه های نقتی جزیره خارک 

 پایانه های نفتی عسلویه 

 شرکت فالت قاره 

 شرکت مناطق نفت خیز جنوب 

 شرکت ملی گاز تهران 

 شرکت ملی گاز مشهد 

 ایران خودرو 

 نیشکر دهخدا 
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 مهارت های نرم افزاری
 زبان های برنامه نویسی به

Matlab 

Visual Studio.Net C# Programing 
Eclipse Java  

Arduino 

C++ 

LABView (g language) 

PLC Programming (STL, Ladder, FBL) 

AVR Programming Softwares (AVR Studio, Code Vision, Bascom) 

 مهارت های نرم اقزاری:

Protel DXP Altium Designer 

Electronic Simulation Soft Wares (Proteus, Pspice, Orcade)  

Calibration Soft Wares 

 Minitab 
S7 Simatic Manager 

Ms Project  

Visual Studio 

Adobe Photoshop 

Multi Media Builder 

Ms Office 
 ….. 

 

 

 مهارت های زبانی:
 

 listening, speaking, reading and writing پيشرفته در تمامي مهارتها شامل زبان انگليسي : سطح

   در استانداردها، دستورکارها و مقاالت فني تخصصي آنمسلط به زبان فني و توانایي در بکارگيری 

TOEFL IBT on Feb 24th 2013, score 81.  

GRE on Oct 20th 2012, score: Quantitative 160=760, Verbal: 140-320 and writing 

3.00. 

Academic IELTS in 2018, overall score 6.5. 

 
 زبان عربي : سطح متوسط

 زبان آلماني: سطح متوسط


