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 31/6/1360 -متولد اهواز   

 متاهل

 خدمت در نیروی زمینی ارتش

 

 تکنسین سیستم های نظارت تصویری و سیستم های پیجینگ تحت شبکه 
 

 سوابق شغلی: 

 ( 1386) -تکنسین نصب -شرکت توسعه و پژوهش ناجی

 (1387)  –مشاور طراحی سیستم حفاظتی   –شرکت نگرش رایانه 

 ( 1387-1394)  –ریس هیات مدیره   –شرکت حافظان ارتباط پارتاک  

 ( 1394) –مدیر عامل  –شرکت افق امن قشم 

 (1394-1395) –تکنسین تجهیزات ضد انفجار سکو   –شرکت فن آرا  

 (1395-1396) –مدیر پروژه    –شرکت رسا کنترل آپادانا  

 ( 1397) -مدیر فنی پروژه فرودگاه شیراز –شرکت هوشمند شبکه پویا 

 (1398) –مدیر بخش فنی پیجینگ  –شرکت اسکان داده ها  

 

 دانشجوی رشته مهندسی پزشکی )انصراف( 

 فناوری اطالعات )انصراف( دانشجوی 

 

 آشنایی متوسط زبان انگلیسی

 آشنایی مقدماتی زبان عربی 

 آشنایی مقدماتی زبان فرانسه 

 

 

 

 تسلط به نرم افزارهای آفیس 

 تسلط به نرم شبکه های کامپیوتری 

http://www.neumann-elektronik.ir/


 تسلط به سخت افزار کامپیوتر

 آشنایی مقدماتی با الکترونیک  

 آشنایی مقدماتی  با برق صنعتی

 

   CMASگواهی نامه غواصی از سیستم 

   PADIگواهی نامه غواصی نجات از سیستم 

   AIDAگواهی نامه غواصی آزاد از سیستم 

 

 انتشار مقاله حفاظت پیرامونی در نشریه حفاظت و ساختمان

 

 سوابق تدریس:

 مدرس سیستم های انتقال اسکادا در مرکز آموزشهای تخصصی نفت اصفهان

 برق اصفهان –مدرس سیستم های حفاظت الکترونیک 

 پتروشیمی شهید تندگویان ماهشهر –مدرس دوره اپراتوری پیشرفته دوربینهای پاناسونیک 

 شرکت گاز استان بوشهر –مدرس دوره اپراتوری دوربینهای بوش  

 میدان نفتی یاران شمالی  –مدرس دوره اپراتوری دوربینهای پاناسونیک 

 شرکت فوالد شادگان.  -دوربین های بوش و نرم افزار دیجیود  آموزش کاربری 

 شرکت ملی حفاری ایران.  -مدرس دوره یک روزه آموزش دوربینهای تحت شبکه 

 شرکت ایریسا. -مدرس دوره یک روزه عیب یابی دوربینهای شبکه 

 کرج  رفه ایفنی و ح مرکز تربیت مدرس  –مدرس دوره آموزشی تست و عیب یابی دوربین های مداربسته  

 نفر ساعت آموزش دوربین مداربسته  300تدریس بیش از 

 

 

 

 

 

 دورهای آموزشی گذرانده شده:

 آموزش الکترونیک ایزی لرنینگ 1386 شبکه های بیسیم تجاری 

 آکادمی آموزش الکترونیک بوش  1389 مادون قرمز فعال 

 مجموعه آموزشی سیباشهر 1390 دوربین مداربسته آنالوگ 

 مجموعه آموزشی سیباشهر 1390 دوربین مداربسته شبکه 

 کارگاه آموزشی  1391 دوربین مداربسته 



 کارگاه آموزشی  1391 امنیت دوربینهای شبکه 

 شرکت عرفان –کارگاه آموزشی  1395 دوربینهای شبکه پاناسونیک 

 شرکت عرفان –کارگاه آموزشی  1396 کاورهای صنعتی ویدئوتک 

MASC  شرکت ایوردآریا –کارگاه آموزشی  1396 شرکت موگزا 

 شرکت عرش گستر  -کارگاه آموزشی 1396 دوربین بوش 

 آکادمی بوش  –آموزش مجازی   1396 دوربین بوش مقدماتی 

 شرکت داده نما  -دوره آموزشی   1397 طراحی لینک بیسیم 

OCSA    فنی و حرفه ای –دوره آموزشی   1397 دوربین مداربسته 

 ایتالیا QCB  -دوره آموزشی   1398 حفاظت ساختمان در برابر صاعقه 

MASC  شرکت ایوردآریا –کارگاه آموزشی  1398 شرکت موگزا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروژهای انجام شده:

 تجهیزات خالصه پروژه  خدمات  نام پروژه 

 Coex عدد دوربین   125تعداد  سرویس دوربین  عسلویه  19فاز 

 EX Zenitel -نصب پیجینگ و اینترکام  نصب پیجینگ  گاز )حسینیه(  ایستگاه

افغانستان آهن  راه

  

 - - استابالیزر صنعتی 

 Panasonic - Videotec عدد دوربین  79تعداد  نصب دوربین  انبار نفت شیراز 

 Hikvision دوربین عدد  12تعداد  نصب دوربین  ایستگاه گاز اتیلن اهواز 

 - نود   2000تعداد  نقشه برداری شبکه  شرکت پخش نفت 

 Odin عدد دوربین  40تعداد  نصب دوربین  شیالت خوزستان 



 Safir - نصب پیجینگ  راه آهن سبا

 Panasonic - کانفیگ دوربین  انبار نفت ماهشهر

 Bosch – Videotec عدد دوربین  6تعداد  نصب دوربین  شرکت فوالد شادگان 

 Panasonic - Videotec عدد دوربین  30تعداد  نصب دوربین  ایستگاههای گاز بوشهر 

 Panasonic عدد دوربین 200تعداد  نصب دوربین  بیمارستان عسکریه

 Panasonic - سرویس دوربین  فرودگاه شیراز 

 EX Panasonic –Videotec  –دوربین   11تعداد  نصب دوربین  مدرس  سکوی حفاری 

سایت نفتی یاران  

 شمالی

 Panasonic –Videotec دوربین   115تعداد  نصب دوربین 

سایت نفتی یاران  

 شمالی

 Neumann اینترکام  و  پیجینگ  نصب نصب پیجینگ 

 Bosch – Videotec دوربین   68تعداد  نصب دوربین  شرکت گاز بوشهر

 Panasonic دوربین  560تعداد  طراحی دوربین  بیمارستان صمیعی

بیمارستان عیسی بن  

 مریم 

 - - اجرای شبکه 

 - - اجرای شبکه  بیمارستان سید الشهدا 

 - - اجرای شبکه  بیمارستان بادرود 

 - - اجرای شبکه  بیمارستان میمه 

 Panasonic - اجرای دوربین  بیمارستان امیرالمومنین 

 - - پشتیبانی وایرلس  بانک مهر  

 Panasonic دوربین شهری   16تعداد  اجرای دوربین  شهرضاشهرداری 

 - - اجرای شبکه  شرکت گاز اصفهان

 تجهیزات خالصه پروژه  خدمات  نام پروژه 

 Vivotec دوربین   8تعداد  دوربین  نصب مخابرات اصفهان 

 Vivotec دوربین   19تعداد  دوربین  نصب شرکت عمران مجلسی 

 Panasonic دوربین شهری   8تعداد  دوربین  نصب شرکت عمران جلسی 

 Vivotec دوربین   34تعداد  دوربین  نصب شرکت عمران بهارستان

 - - اجرای شبکه  بانک سامان

 - - اجرای شبکه  پتروشیمی رازی 

 - - سرویس دوربین  تصفیه خانه آب یزد 

 Panasonic دوربین   43تعداد  نصب دوربین  شرکت عمران فوالدشهر

 Panasonic دوربین   12تعداد  نصب دوربین  آبفار اصفهان 



 Vivotec دوربین   6تعداد  نصب دوربین  بهمن  22تصفیه خانه 

 Vivotec دوربین   12تعداد  نصب دوربین  فوالد مبارکه 

 Ganz – Videotec دوربین   66تعداد  نصب دوربین  هتل های گروه پردیس 

 - - کنترل تردد  صندوق امانات اصفهان 

 - - پشتیبانی دوربین   اصفهان برق منطقه ای 

 Vivotec دوربین   6تعداد  نصب دوربین  شهرداری منظریه 

 Panasonic دوربین   8تعداد  نصب دوربین  شهرداری شاهین شهر

 Geovision دوربین شهری   2تعداد  نصب دوربین  شهرداری گرگاب 

 


