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سال تجربه کاری در بزرگترین معدن  8به صورت تخصصی با  (longwall )مکانیک در زمینه تجهیزات معادن زغال سنگ مکانیزه مهندس

 . ( Tabas Parvadeh Coal Company) مکانیزه زغال سنگ خاور میانه

 . سال سابقه کاری 3معدنی با تجهیزات  (RCM)تجربه کاری در زمینه تعمیرات و نگه داری 

 .تجهیز معادن سنتی به مکانیزه مدیر پروژه طرح

 سال 5به مدت   Cherryکارشناس فنی خودروهای شرکت 

 سال 9ناظر پروژه های تاسیسات مکانیکی ساختمان به مدت 

 تجارب

 longwall (1391-1397) معدن زغال سنگ مکانیزه استخراج بخش سوپروایزر مکانیک

 Eeasy Fitو   Minitab)مسلط به نرم افزار   تاکنون( -1397) (RCM) معدن بخش تعمیرات و نگه داری تحلیل داده درکارشناس 

 )پروژه حذف چوب و جایگزین کردن پراپ هیدرولیک در معادن سنتی( مدیر پروژه طرح مکانیزه کردن معادن سنتی به مکانیزه

 است. هیدرولیک و پنوماتیک معدن که شامل تعمیرات تجهیزاتتعمیرات  کارگاهکارشناس فنی 

 تاکنون(-1397معدن زغال سنگ پروده طبس ) longwallمدیر پروژه اورهال تجهیزات 

 تاکنون(-1397) ناظر قرارداد های خریدهای خارجی در زمینه تجهیزات معدنی

 Longwallتجهیزات  )و ... RoadHeader) ،Zitron،  Hazemag ،Jamboساله در زمینه انواع ماشین آالت معدنی شامل  9تجربه ی 

(Shearer,Shield,AFC،BSL )– ( تجهیزات جابه جاییConveyer, Haulage)- ( انواع پمپ هاPositive displacement pump, 

centrifuge pump) 

 تاکنونCherry (1394-)شرکت خودروسازی کارشناس فنی 

 تاکنون( -1390تاسیسات مکانیکی ساختمان )  2ناظر پایه 

 , Microsoft office Solidworksمسلط به نرم افزارهای 

 .B1مسلط به زبان انگلیسی در سطح متوسط و زبان آلمانی در سطح 

 همکاری با شرکت های خارجی

 : در زمینه استفاده از تجهیزات این شرکت در زمینه هیدرولیک کارگاه های استخراجtifenbakhشرکت 

Haihinco فشار باال ساخت این شرکت در کارگاه های استخراج: استفاده از پمپ های 

Beker Warkopو تامین تجهیزات : همکاری در زمینه اورهال تجهیزات کارگاه استخراج 

 مهم ترین دوره های گذرانده شده

 (1397تجهیزات معدنی )شرکت دیفن باخ( ) پیشرفته  هیدرولیک
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 )ISO 9001 (1398:2015مدیریت ریسک در استاندارد 

 )1396)  تجهیزات ضد انفجار در معادن زغال سنگ

 ، گیربکس، جلوبندی و ...برق خودروموتور، شامل  Cherryگذراندن دوره های تخصصی خودرو 

 تحصیالت:

 (1387-1383دانشگاه آزاد یزد ) -مهندسی مکانیک در طراحی جامدات

 )1394-139سیستم های انرژی )مهندسی کارشناسی ارشد 

 سرگرمی:

 روی و دوچرخه سواریپیاده 

 

 

 

 

 

 

 


