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خالصه رزومه
در سال  53از دانشگاه فردوسي مشهد در رشته مهندسي برق گرایش کنترل و ابزار دقیق فارغ التحصیل شدم .در سال  31در
کارشناسي ارشد رشته برق گرایش قدرت دانشگاه آزاد اسالمي -واحد علوم و تحقیقات پذیرفته شدم و ترم آخر این دوره را مي
گذرانم .دوره هاي آموزشي متعددي از جمله سرممیزي  ISO 9000و  ISO14000را از موسسات معتبري اخذ کرده ام .در
سال  53در شرکت توزیع نیروي برق مشهد به خدمت مشغول شدم و براي مدت  5سال مسئولیتهاي کارشناس شبكه و کارشناس
پروژه  ISO14000و رئیس اداره طرح و نظارت را بر عهده داشته ام .بدلیل میل به پویایي بیشتر در سال  45از شرکت توزیع
نیر وي برق مشهد جدا شدم و مسئولیت مدیریت عاملي شرکت سما صنعت را بر عهده گرفتم و تا کنون در این مسئولیت مشغول
خدمت هستم .با شرکت سما صنعت پروژه هاي متعددي را در حوزه قدرت ،الكترونیک و نرم افزار پیش برده ام که نصب و راه
اندازي الكتریكال شش واحد نیروگاه گازي فردوسي مشهد  ،پیمانكار نگهداري و تعمیرات تاسیسات الكتریكي ،مكانیكي ،شبكه
باالسري و ناوگان حمل و نقل خط یک قطار شهري مشهد و همچنین پیمانكاري نگهداري و تعمیرات تاسیسات الكتریكي و
مكانیكي بیمارستان امام رضا(ع) در حوزه قدرت از آن جمله اند.
همچنین در حوزه الكترونیک و نرم افزار نیز پروژه هایي چون ط راحي ،نصب و راه اندازي سیستم پایش وضعیت الین بریكهاي
خطوط انتقال گاز به کارفرمایي منطقه  8عملیات انتقال گاز ،هوشمند سازي سیستمهاي نشان دهنده خطا در شبكه هاي توزیع
برق به کارفرمایي شرکت توزیع برق مشهد و شرکت توزیع برق استان یزد ،پیاده سازي سیستم مانیتورینگ پستهاي توزیع برق
به کارفرمایي شرکت توزیع برق مشهد و  ...را مي توان نام برد
سوابق تحصیلی
 -2فارغ التحصیل رشته کارشناسي برق -گرایش کنترل و ابزار دقیق از دانشگاه فردوسي مشهد – 2553
 -1دانشجوي ترم آخر رشته کارشناسي ارشد برق – گرایش قدرت در دانشگاه آزاد اسالمي
گواهینامه ها
-2
-1
-5
-8
-3
-3
-5

گواهینامه ممیزي و سرممیزي سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  ISO9000از  RICAانگلستان
گواهینامه ممیزي و سرممیزي سیستم مدیریت زیست محیطي بر اساس استاندارد  ISO 14000از  GLCآلمان
گواهینامه دوره هاي ششگانه شبكه هاي توزیع نیروي برق از دانشگاه صنعت برق
گواهینامه دوره کوتاه مدت سرکابل و مفصل از شرکت  F&Gآلمان
گواهینامه دوره  BMSو سیستمهاي تحت شبكه در ساختمانهاي مدرن
گواهینامه دوره بومي سازي فناوریهاي نوین انرژي
گواهینامه دوره بازرسي عمومي سیستمهاي اعالم حریق

سوابق شغلی
عنوان شغل به همراه بخشی از اقدامات انجام شده

شرکت توزیع برق مشهد – امور برق ناحیه یک – کارشناس شبکه

بازه زمانی

6731-6731



تعریف و همكاري در پروژه تحقیقاتي اتوماسیون بارگیري پستهاي توزیع.



راه اندازي سیستم جمع آوري اطالعات بار پستهاي توزیع با استفاده از دستگاه  Hand Heldو انتقال اطالعات
به کامپیوتر به روش مكانیزه



همكاري در پروژه تحقیقاتي طراحي نرم افزار مدیریت بار شبكه در زمان مانور خطوط

شرکت توزیع برق مشهد – دفتر سیستمها و روشها – کارشناس پروژه ISO14000


همكاري در اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطي براي شرکت توزیع نیروي برق مشهد بر اساس
استاندارد  ISO 14000از شرکت  GLCآلمان.

شرکت توزیع برق مشهد – امور برق ناحیه دو – رئیس اداره طراحي و نظارت




6711-6731

6717-6711

طراحي شبكه و نظارت بر اجراي پروژه هاي امور برق ناحیه دو مشهد در مدت تصدي مسئولیت از قبیل
 11کیلومتر شبكه کابل زمیني  11کیلوولت و فشار ضعیف از جمله فرودگاه شهید هاشمي نژاد و مجتمع پذیرایي
الغدیر و ...
 131کیلومتر شبكه فشار متوسط و ضعیف هوایي از جمله شبكه دو مداره ایران خودرو خراسان و ...
روشنایي میادین حافظ  ،طرق و پلیس راه طرق مشهد و حدود  211کیلومتر شبكه روشنایي متفرقه

شرکت سما صنعت – مدیر عامل

-6717تا کنون

حوزه برق  -قدرت:


نصب و راه اندازي الكتریكال شش واحد نیروگاه گازي فردوسي مشهد از سال  2543تا سال 2545



اولین پیمانكار نگهداري و تعمیرات تاسیسات الكتریكي خط یک قطار شهري مشهد سال 2531-2543



پیمانكار نگهداري و تعمیرات تاسیسات الكتریكي و مكانیكي خط یک قطار شهري مشهد سال 2531-2532



پیمانكار نگهداري و تعمیرات تاسیسات شبكه باالسري خط یک قطار شهري مشهد سال 2531-2532



پیمانكار نگهداري و تعمیرات ناوگان حمل و نقل خط یک قطار شهري مشهد سال 2531-2532



پیمانكار نگهداري و تعمیرات تاسیسات الكتریكي و مكانیكي بیمارستان امام رضا سال 2538-2535



پیمانكار نگهداري و تعمیرات تاسیسات الكتریكي و مكانیكي بیمارستان امام رضا سال 2533-2538




خدمات اندازه گیري تلفات و ممیزي انرژي در مناطق نمونه روستایي ،مسكوني – تجاري ،تجاري و گردشگري به
کارفرمایي شرکت توزیع برق مشهد سال 2532-2543
نصب و راه اندازي سیستم ارت خط دانه بندي گوگرد پاالیشگاه شهید هاشمي نژاد سال 2531-2532

الکترونیک و نرم افزار:


طراحي ،نصب و راه اندازي سیستم پایش وضعیت الین بریكهاي خطوط انتقال گاز به کارفرمایي منطقه  8عملیات
انتقال گاز



هوشمند سازي خطا یابها در شبكه هاي توزیع برق به کارفرمایي شرکت توزیع برق مشهد و توزیع برق استان یزد



پیاده سازي سیستم مانیتورینگ پستهاي توزیع برق به کارفرمایي شرکت توزیع برق مشهد



پیاده سازي سیستم مكانیزه خدمات فروش ،پس از فروش ،نظارت و ممیزي با استفاده از تبلتهاي ویندوزي و
اندرویدي به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده خدمات سازماني در این حوزه

