
 

 

 

 به نام خدا

 رزومه
 حسن قادرینام و نام خانوادگی : 

 نورعلینام پدر : 

 32/90/8231تاریخ تولد : 

 دین : اسالم

 3323شماره شناسنامه : 

 8313001111شماره ملی : 

 وضعیت تاهل : متاهل

 قدرت -برق مدرک تحصیلی : کارشناسی 

 

 سوابق تحصیلی :

 رشته/گرایش مقطع ردیف
سال 

 شروع
 نام واحد پایانسال 

 دانشگاه آزاد نجف آباد 13 90 قدرت- برق کارشناسی 3

 

 سابقه تدریس :

 مدرس مدرسه دکتر جهانی و مدیر

 مهاجرشهید مدرس دانشگاه 

     مدرس دانشگاه انتخاب 



 

 

 

 مدرس دانشگاه سیتی سنتر

 مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای استان اصفهان

 دوره های آموزشی برگزار شده :

 فوالد مبارکه اصفهان برگزاری دوره برق صنعتی 
 شرکت شیشه امید  برگزاری دوره برق صنعتی 

 برگزاری دوره برق صنعتی سیمان شاهرود 

  نساجی حجاب شهرکردبرگزاری دوره برق صنعتی 

  برگزاری دوره برق صنعتی ایران نوبافت 

 برگزاری دوره برق صنعتی گروه صنعتی انتخاب 

  آلومینیوم المهدی صنعتیبرگزاری دوره برق 

 ذوب آهن اصفهان برگزاری دوره برق صنعتی 

  برگزاری دوره PLC S7- I  سیمان اصفهان 

  برگزاری دوره PLC S7- II  سیمان اصفهان 

  برگزاری دوره PLC S7- I بیسکوییت سالمت 

   برگزاری دوره PLC S7- I آلومینیوم المهدی 

  برگزاری دوره PLC S7-I I کاشی کاوه 

  نیرو کلر اصفهان  برگزاری دوره برق صنعتی 

 نقشه خوانی برق شیشه امید دوره  برگزاری 

 نقشه خوانی برق فوالد مبارکه اصفهاندوره  برگزاری 

 نقشه خوانی برق گروه صنعتی انتخابدوره  برگزاری 

 نقشه خوانی برق ایران نوبافتدوره  برگزاری 

 نقشه خوانی برق فوالد آلیاژیدوره  برگزاری 

 نقشه خوانی برق صنعتی و معدنی گل گوهر سیرجاندوره  برگزاری 



 

 

 

 نقشه خوانی برق آموزش ملی صنایع مس کرماندوره  برگزاری 

 تزریق پالستیک دلوار  برگزاری دوره برق صنعتی 

 سیمان یاسوج  برگزاری دوره برق صنعتی 

 برگزاری دوره مدارهای فرمان الکتریکی لوله سازی ماهشهر 

  دوره مدارهای فرمان الکتریکی مبنا توسبرگزاری 

 برگزاری دوره مدارهای فرمان الکتریکی ذوب آهن اصفهان 

 برگزاری دوره مدارهای فرمان الکتریکی نیرو کلر 

  برگزاری دوره PLC S7-I I فوالد سبزوار 

  برگزاری دوره PLC S7-I I  بیسکوییت سالمت 

  برگزاری دوره PLC S7-I  پاالیش نفت بندرعباس 

 برگزاری دوره مدارهای فرمان الکتریکی فوالد غدیر نی ریز 

 

 سمینارهای ارائه شده :

  سمینارPLC  در دانشگاه مالک اشتر 8210و کاربرد آن در صنعت تابستان 

  ارائه شده در اداره برق اصفهان( 8208 بهار کلیدهای قدرتسمینار آشنایی با( 

   سمینار آشنایی با ادوات و تجهیزاتPLC   در دانشگاه فنی و حرفه ای سروش  08پاییز 

  خرم آبادفنی و حرفه ای  آموزشکده 02آشنایی با تجهیزات برق صنعتی پاییز سمینار 

  بسیج مهندسی اصفهان 01سمینار آشنایی با تجهیزات برق صنعتی تابستان 

  اناصفه آورن مهاجرفن  در آموزشگاهسمینار آشنایی با تجهیزات برق صنعتی سمینار 

  اصفهان آموزشکده فنی و حرفه ای  نقشه خوانی برق صنعتیسمینار 

  سمینارPLC  اصفهان شهید مهاجر در آموزشکده و کاربرد آن در صنعت 

  برق منطقه ای اصفهان( 01سمینار طراحی تابلو برق  پاییز( 



 

 

 

 

 سمینار خانه هوشمند در دانشگاه دولتی شهرکرد 

 مهارت ها :

  دارای مهارت کار باPLC  های S7300 ،S7200  ،S5 ،LOGO  ،MOILER  ،DELTA  وFATEK . . . 

 دارای مهارت کار با شبکه های صنعتی 

  دارای مهارت کار باDRIVE  هایAC  

  طراحی تابلو برق با نرم افزارEPLAN 

  دارای مهارت کار باMicro controller   های خانوادهAVR 

  مهارت کار بر روی سیستم هایzipato , fibaro , broad link , ABB 

 

 برخی از نمونه سوابق اجرایی : 

  1و9و6پاالیشگاه پارس جنوبی فازهای نصب تست و راه اندازی پست های برق 

  نصب تست و راه اندازی پست های برق واحدHDPE پتروشیمی مارون ماهشهر 

 واحد  قنصب تست و راه اندازی پست های برOffsite پتروشیمی مارون ماهشهر 

 پتروشیمی الله نصب تست و راه اندازی پست های برق 

 نصب تست و راه اندازی پست های برق پتروشیمی دماوند 

  طراحی ست آموزشیPLC هنرستان سروش 

  طراحی ست آموزشیPLC دانشگاه فنی حرفه ای سروش 

  دانشگاه پیام نور شهرکردطراحی ست آموزشی مبانی دیجیتال و مدار منطقی 

  زرین شهرطراحی ست آموزشی مبانی دیجیتال و مدار منطقی دانشگاه پیام نور 



 

 

 

 

  طراحی منبع تغذیهAC دانشگاه سروش اصفهان 

  طراحی منبع تغذیهAC دانشگاه مهاجر اصفهان 

  همکاری در راه اندازی پروژه آب شیرین کن بندر لنگه 

  ایفافرازطراحی و اجرای دستگاه اتو کالو بیمارستانی برای شرکت  

  پروژه حفاظتی نظارتی 89اجرای بالغ بر 

 

 
 
 

 

 

 


