
 

 

 

 

 اطالعات فردی:

 کورش معیننام و نام خانوادگی: 

 0531تاریخ تولد : 

 

 سوابق تحصیلی:
 0531فارغ التحصیل مهندسی ا لکترونیک دانشگاه آزاد نجف آباد در سال   

  :   دارای گواهینامه های بین المللی 

ISO/IEC17025_1999 TUV ACADEMY 
BASIC PRINCIPLES OF CALIBRATION &ISO10012    

 سوابق شغلی:

 مدیر عامل شرکت مهندسی فرادید سنجش ایلیا -

 زمایشگاههای شرکت بهفام روش سپاهانآرییس هیت مدیره و مدیر  -

 تا کنون 53رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی برق و ابزار دقیق فرآدید کنترل)سهامی خاص( از سال  -

 نایب رئیس هیت مدیره شرکت طپش صنعت سپاهان  -

 نی آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت تابان نیرو سپاهانمدیر ف -

 عضو هیت مدیره ومدیر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت سریع سنجش سپاهان- -

 زمون و کالیبراسیون استان اصفهانآرییس انجمن صنفی  -

 زمون و کالیبراسیون استان اصفهانآعضو انجمن صنفی  -

 مدرس ابزاردقیق وکالیبراسیون تخصصی واستانداردها  -

اپکو پایش ابزار برتر مشهد وطالیه گستران کیفیت مشهدوس -علمی تحقیقاتی ایران -شرکتهای ایریکو -

 شرکت و موسسه آموزشی (  51بیش از (موزش نفت و ....مرکز آ–

   مشاور استقرار استاندارد -

 :سازمانها در عضویت و شغلی موارد سایر

 55مهندسی برق از سال  0عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان و دارای گواهی پایه  -



 

 

 

 خالصه سوابق اجرای پروژه:

 0531مجتمع فوالد مبارکه  13مجری پروژه تاسیسات الکتریکی و اتوماسیون واحد  -

 مجری پروژه تاسیسات الکتریکی و اتوماسیون معدن حوض ماهی فوالد مبارکه  -

 تا کنون 0533واحد صنعتی از سال   1111پروژه کالیبراسیون بیش از مجری  -

 )مجری پروزه ذوب آهن قروه و ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه  و.... ( -

  ISO/ IEC 17025سمیناروکارگاه آموزشی و کالس ابزاردقیق و کالِبراسیون و  0111ارائه بیش از  -

 –پایانه های نفتی خارک –ات انتقال گاز منطقه یک عملی–در سطح کشور)شرکت گاز فارس 

 عسلویه و...(TMCشرکت 

زمایشگاه کالیبراسیون  و کالیبراسیون داخلی آ  53بیش از   ISO/ IEC 17025 مجری پروژه استقرار -

  -رنگین ذوب –سپاهان باطری  –برنا باطری  –اختر برق  -شرکت سریع سنجش سپاهان  

 خالصه سوابق آموزشی:

 کالس سمینار و کارگاه آموزشی  0111برگزاری بیش از 

 برگزاری دوره ها تخصصی کالیبراسیون جهت مرکز آموزش و پشتیبانی  نفت اصفهان

 دوره 51کالیبراسیون عمومی بیش از  -

 دوره 01کالیبراسیون تخصصی دما بیش از  -

 دوره 01کالیبراسیون تخصصی فشار بیش از  -

 دوره 01یش از کالیبراسیون تخصصی الکتریک ب -

 دوره 01کالیبراسیون تخصصی ابزاردقیق بیش از  -

 نیرو وزارت مهاجر دردانشکده اموزشی متعدد های دوره برگزاری -

 اصفهان ساپکو کالیبراسیون تخصصی های دوره برگزاری -

 خارک نفتی های پایانه شرکت جهت اموزشی دوره 51 از بیش برگزاری -

 :مختلف شرکتهای در تدریس کار سال01 طول در دوره011 از بیش برگزاری -

 
 



 

 

 

 

 

 رقب -ایران نفت ومخابرات لوله خطوط امور -ایران گاز انتقال عملیات یک منطقه-ساسول ریاآ-فارس گاز

 پارسیان-اطریب سپاهان-برناباطری-تایر یزد-پگاه شیر-فارابی وصنعت کشت-نیرو وزارت-اختربرق– اصفهان

 -گهرسیرجان گل-المهدی الومینیم-نطنز فوالد-پارت

 حقبقت-اس سی ام پارس-اصفهان ای منطقه اب-خوزستان گاز-سرخس نفت-بهشیدان-مشهد خوشگوار

-رزپلیمر– شهرکرد استاندارد -شهرکرد سیمان-نو فارس سیمان-مبارکه فوالد-الستیک پارت-خودرو

 – اصفهان شیمیایی صنایع– ایران شیمیایی صنایع-tmc شرکت– مپنا-ارفع فوالد-پسند گیتی-مارون پتروشیمی

 طوس فالتاس – ایرانیان غدیر فوالد– اصفهان دخانیات-دانا کارتون-پالست کارتون-منگنز نوید -نوری شهید

 .......و-زرند فوالد –

 مرکز معتبر آموزشی در کشور03همکاری با بیش از 

پایش ابزار برتر مشهد وطالیه -مجتمع آموزشی فن آوران مهاجر  –علمی تحقیقاتی ایران -ایریکو-

ایران  موزش وتحقیقات صنعتیآمرکز –موزش نفت وشرکت ندا آمرکز –گستران کیفیت مشهدوساپکو 

 ...-شرکت فامور -شرکت عصر دانش –

 : دورههای آموزشی قابل اجرا

 دوره کالیبراسیون عمومی-

 دوره کالیبراسیون تخصصی دما -

 دوره کالیبراسیون تخصصی فشار -

 دوره کالیبراسیون تخصصی ابعاد -

 دوره کالیبراسیون تخصصی جرم و حجم-

 دوره کالیبراسیون تخصصی الکتریک-

 ابزاردقیق عمومی-

 ابزاردقیق تخصصی

 ارتینگ

 عدم قطعیت اندازه گیری

 03153استاندارد 

 کنترل میانی , کالیبراسیون تخصصی فلو وسطح


