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 التیتحص

 کارشناسی مکانیک حرارت و سیاالت  •

 فعالیت سوابق

 تا کنون  1398برقی تیسان از بهمن مدیرعامل گروه آسانبر و پله •
 1398تا بهمن   1396تکنسین فنی شرکت کار یاران سپهر البرز از اردیبهشت  •
 1396تا اردیبهشت   1394اردیبهشت تکنسین فنی شرکت آروکو آسمان سازه از  •
 1394تا اردیبهشت  1392تکنسین فنی شرکت آسان باالبر میالد از اردیبهشت  •
 1392تا اردیبهشت    1390تکنسین فنی شرکت روان ریل از شهریور  •
تا شهریور   1388کارآموزی نصب الکتریکال و مکانیکال و سرویس نگهداری از شهریور  •

1390 
آسانسور   هیاتحاد کارانس یسرو نصابان و یده سطح طرح سامان   نییممتحن آزمون تع  •

 تهران ایفنی و حرفه سازمان  نظرتحت  واقع در خانه مهارت آسانسور
 ایفنی و حرفه رشته آسانسور سازمان  دیجد البسیس یو بازنگر  ن یتدو میدر ت تیعضو •

 های آموزشی گذرانده شده دوره 

 ( ی روز کارگاه آموزش 10)به مدت  یسازمان  یاب ی خودارز E.F.Q.M  یتیریدوره مد •
از   مدیر فنیآسانسور دماوند و اخذ مدرک  یکاربرد یعلمدر دانشگاه  مدیر فنیدوره  •

 ی واحد آموزش  نیا
   Lift design یکشش یآسانسورها یطراح افزارنرم  •
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 ی آسانسور کشش یموتورها یو نگهدار   یو طراح  ییدوره آشنا •
  نی نظر مدرس ریز   ی، محاسبات و نگهدار یسور، طراحبکسل آسان میبا س ییوره آشناد •

 گوستاولف آلمان

 های اجراییپروژه 

 کاران ماهر - اورند - نآذی  دلتا - لیروان ر یهاشرکت  در یانداز راه ، نصب و کالی مکان •
 مانکار یپ عنوانبه  یشرکت معتبر آسانسور  نچندی و  آسانسور

  یبرا  یمانکار یصورت پبه در حال استفاده یآسانسورها وبیو رفع ع یبازساز  •
ها را آن  یو نگهدار   سیسرو تیولئکه مس  ییهادر ساختمان  ایو  یآسانسور  یهاشرکت 
 داشتند  یبه بازساز  ازیو ن داشتمه برعهد

اقدام به عقد قرارداد   انیدرخواست دوستان و آشنا یپ در انهیماه یو نگهدار   سیسرو •
کردم و   یو نگهدار   سیسروه ارائ یمتقاض یهاان با ساختم یحقوق تی شخص صورتبه

 خدمات هستم  نیمشغول به ادامه ارائه ا زیهم اکنون ن
  اجرا و تیریقطعه و مد نیتأم، یطراح  نجانبیتوسط ا لیذ یهاپروژه فروش آسانسور •

 است  دهینظارت گرد
o ستگاهیا 6  کرج مهرشهر 4  واقع در فاز هاگل در بلوار  یساختمان مسکون 
o 7 کوچه جوان تاش پوریمهدوکوچه  رانیا ابانیدر خ یساختمان مسکون  

 ستگاهیا
o ستگاهیا 5 زدهم یشنگرف کوچه س  ابانی خ ردامادی مدر بلوار  یاختمان مسکونس 
o 7 کوچه بنفشه یجنوب  یاطاعت ابانیخ مرزدارانواقع در بلوار   یساختمان مسکون  

 ستگاهیا
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o 4سوم  اسیبلوار   هاگل بلوار   ریرکب یام  بلوار 22 واقع در منطقه  یساختمان مسکون  
 ستگاهیا
o سروستان   زادههاشمبلوار   ریرکب یام  بلوار 22 واقع در منطقه  یساختمان مسکون

 ستگاه یا 4 دهم
o  ستگاهیا  7 و  5 کوچه بخارا یشمال یسعد ابانیدر خ  مایکفش ش  یدفتر مرکز 
o ستگاهی ا 7 لوفری ن ابانیبلوار تعاون خ  بای واقع در شهر ز  یساختمان مسکون 
o ستگاهیا 7ر وایبول مونیواقع در بلوار س   یساختمان مسکون 
o 7ت رشاد  ابانی خ ی کاج سرو شرق دانیم آبادسعادت واقع در   یساختمان مسکون  

 ستگاهیا
o ستگاهیا 6 یسعد ابانیخ یباقر   دیواقع در اتوبان شه  یساختمان مسکون 
o ستگاهیا 144هشتم  ابانینبش خ یباقر   دیواقع در اتوبان شه  یساختمان مسکون 
o 6 پنجم ابانیعدالت خ  ابانیبلوار تعاون خ  بای واقع در شهر ز  یمسکون ساختمان  

 ستگاهیا
o در   یبرج مسکون ستگاهیا 12  دو دستگاه آسانسور کالی و الکتر کالی مکان بازسازی

 ارغوان ابانی خ آبادسعادت 
o 6 ری بلوار الله بلوار مجاهد کب یستار  دیواقع در اتوبان شه  یمسکون ساختمان  

 ستگاهیا
o ستگاهیا 6 تهرانپارس تهران هیم یواقع در حک  یمسکون ساختمان 
o ستگاهیا 7 هیواقع در فلکه دوم صادق   یمسکون ساختمان 
o 6 کوچه مهندس الممالک ساالرسپهواقع در باغ   مایش کفش 2  شماره ساختمان  

  ستگاهیا
o ستگاه یا 11قائم  زادههاشم بلوار 22 واقع در منطقه  یمسکون ساختمان 
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o ستگاهی ا 5 هیمنطقه کهنز شهرک فردوس اریواقع در شهر  یمسکون ساختمان 
o ستگاهیا 8 رانشهریا ابانی خ خانم یکرواقع در بلوار    یمسکون ساختمان 
o کوچه خرداد ور یشهر 17  ابانی واقع در خ  یمسکون ساختمان 
o واقع در فلکه چهارم تهرانپارس   یمسکون ساختمان 
o 8 کیهر  یدو دستگاه تونل نژادپاک بلوار  آبادسعادت واقع در  یادار  ساختمان  

 ستگاهیا
o واقع در بلوار ستارخان ندلریآسانسور ش  بازسازی 
o آسانسور احداث MRL ستگاه یا 9 یشمال رآبادیامساختمان واقع  در 
o آسانسور احداث MRL ستگاهیا 6 هیساختمان واقع در فلکه دوم صادق در 
o ستگاه یا 4 ریدر کارخانه شمه ش  کیدرولیآسانسور ه احداث 
o ستگاهیا 8 ترکمنستان ابانیواقع در خ یربکسی آسانسور گ احداث 

 های آموزشی برگزارشده دوره 

نصابان و   یدهسامانطرح  و دوماول  یهادوره در  و نگهداری س یواحد سرو سیتدر •
 کوشا  یکاربرد  یدر دانشگاه علم رانیا  یبرق پله  و آسانسور یکا ی سند کارانس یسرو

وابسته به  )در مجموعه خانه مهارت آسانسور  و نگهداری سی مبحث سرو سیتدر •
 آسانسور تهران( هیاتحاد

 هاداده وندیپ در مجموعه  یو نگهدار  سی آسانسور و دوره سرو یمقدمات سیتدر •


