
سرپدرو سیون  همانرب 

دنورادهب اضردمحم 
( یلرتنک یاه  متسیس  حارط   ) رگشهوژپ

۱۳۷۳/۶/۱۱ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

لومشم  : یزابرس تیعضو 

لماک طلست  .مراد  هعلاطم  یریگدای و  هب  یدایز  رایسب  هقالع 

یسیون همانرب  و  تردق ) نامرف و  قرب (  یاهولبات  یارجا  هب 

.مراد  FBD، LAD، STL هلمج زا  ، PLC یاه نابز 

تاعالطا هدرتسگ  تاعلاطم  اب  لرتنک و  هتشر  رد  لیصحت  اب 

یحارط رد  ما ، هدومن  بسک  هنیمز  نیا  رد  یدایز  رایسب 

یاه متسیس  یارب  یزاف  یقیبطت و  یاه  هدننک  لرتنک 

لیلحت ییاناوت  تالاقم ، نیرخآ  هعلاطم  توافتم و  یکیمانید 

.مراد ار  یلرتنک  نوگانوگ  یاه  شور 

سامت تاعالطا 

mohammadrezabehdarvand@gmail.com 

(+۹۸)۹۳۸۵۳۳۰۳۶۳ 

www.amoozesh-home.ir 

یبرغ نیل 1  ورین -  یوک  رتشوش ، ناتسزوخ ،  

یتلود کلملا  لامک  هسردم : / هسسوم

۱۸ لدعم : 

کینکتورتکلا شیارگ :

دازآ رتشوش  دازآ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۴.۳۴ لدعم : 

قیقدرازبا لرتنک  شیارگ :

دازآ رتشوش  دازآ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۶.۴۴ لدعم : 

لرتنک شیارگ :

یتلود دورهاش  یتعنص  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۶.۳۳ لدعم : 

نوراک تعنص  تشک و  تکرش  هناخراک :

( لاغتشا دوخ  ) شزومآ هناخ 

نیدرف یزاسولبات  هاگراک :

دورهاش یتعنص  هاگشناد :

( لاغتشا دوخ  ) اتسوا یرتویپماک  تامدخ 

نیما ربالاب  تیروکس و  هشیش  هاگراک :

نم هرابرد 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

کینکتورتکلا ملپید 

۱۳۹۰ - ۱۳۸۸

قرب ینف  نادراک  ینادراک 

۱۳۹۲ - ۱۳۹۰

قرب یسانشراک 

۱۳۹۴ - ۱۳۹۲

قرب یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

لاس ۱۳۹۴ یدورو 

یلغش قباوس 

PLC سیون همانرب 

ید ۱۳۹۲ رویرهش ۱۳۹۲  -

ریدم

رویرهش ۱۳۹۴ زا  یراکمه  زاغآ 

یتعنص یاهولبات  راکریمعت  حارط و 

رویرهش ۱۳۹۲ رویرهش ۱۳۹۰  -

( یلیمکت تالیصحت   ) یقیبطت لرتنک  نیرمت  لح 

ید ۱۳۹۷ رویرهش ۱۳۹۷  -

یرتویپماک تامدخ 

رویرهش ۱۳۹۴ دادرم ۱۳۹۲  -

یقرب ربالاب  تیروکس و  هشیش  ریمعت  بصن و 

نمهب ۱۳۹۶ دادرم ۱۳۹۶  -



باشوتف یحارط 

latex رازفا مرن 

word- exell رتویپماک اب  راک 

Siemens LOGO

لیابوم رازفا  تخس  تاریمعت 

یتنرتنیا هاگشورف  یزاس  هدایپ 

یقیبطت لرتنک  سرد  سیردت  هبرجت 

( یلیمکت تالیصحت  )

یطخریغ لرتنک  سرد  سیردت  هبرجت 

( یلیمکت تالیصحت  )

تالیصحت  ) یزاف لرتنک  سرد  سیردت  هبرجت 

( یلیمکت

مواقم لرتنک  ثحابم  یضعب  سیردت  هبرجت 

( یلیمکت تالیصحت  )

( یصوصخ  ) رتویپماک ینابم  سیردت 

control_msc

mohammadreza_behdarvand

دورهاش یتعنص  هاگشناد :

دورهاش یتعنص  هاگشناد  یفلا - رتکد  یاقآ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

( عافد ترازو   ) ییایرد یورین  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

( عافد ترازو   ) ییایرد یورین  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

.مشاب یم  هژورپ  نیا  ماجنا  لاح  رد 

یعامتجا هکبش 

( لاسمین ود  یط   ) یطخ لرتنک  هاگشیامزآ  سردم 

ریت ۱۳۹۸ رویرهش ۱۳۹۷  -

هارمه نفلت  رازفا  تخس  تاریمعت 

دادرم ۱۳۹۳ نمهب ۱۳۹۲  -

نابز

یسیلگنا

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه هژورپ 

امیپاوه یلوط  یکیمانید  متسیس  یارب  مواقم  هدننک  لرتنک  یحارط 

ید ۱۳۹۴  : خیرات

اب یبوشآ  یاه  متسیس  رب  ینتبم  رگسح  تاعالطا  نما  تارباخم 

دربن هنحص  رد  یقیبطت  یزاف و  یاه  شور 

ید ۱۳۹۷  : خیرات

ینیب شیپ  روظنمب  اهیجورخ  یدورو و  یبایزرا  یارب  یلدم  هئارا 

، یماظن لئاسم  ردانب و  ییایرد ، یاه  تکرش  لزنت  تفرشیپ و 

روشک یسایس  یداصتقا و 

تاراختفا

هاگشناد لاس 96 ( رد  یقیبطت  لرتنک  سرد  زاتمم  یوجشناد 

هرمن 18.60 اب  دورهاش ) یتعنص 

هاگشناد لاس 98 ( رد  متسیس  ییاسانش  سرد  زاتمم  یوجشناد 

هرمن 20 اب  دورهاش ) یتعنص 

یارب قیقد  رازبا  شیارگ  رد  دشرا  یسانشراک  روکنک  رد  هبتر 127 

تفن تکرش  هاگشناد  رد  لیصحت 

دازآ هاگشناد  رد  قیقد  رازبا  - لرتنک هتشر ی  رد  زاتمم  یوجشناد 

یسانشراک هرود ی  لاسود  رد  رتشوش 

60%40%40%40%

https://t.me/control_msc
https://instagram.com/mohammadreza_behdarvand


دورهاش یتعنص  هاگشناد  کیناکم -) هورگ   ) یرهپس رتکد  یاقآ  اب  یراکمه 

دورهاش یتعنص  هاگشناد  رشان :

تاقیقحت

یاه - شور زا  هدافتسا  اب  یبوشآ  یاه  متسیس  یزاس  نامزمه 

نما تارباخم  رد  دربراک  کی  یزاف ، مواقم 

رویرهش ۱۳۹۸  : خیرات

یزاف و یقیبطت ، هدننک  لرتنک  لامعا  روتوم DC و  ییاسانش 

DAC درب طسوت  یطخریغ 

نیدرورف ۱۳۹۸  : خیرات

هاگشیامزآ رد  یقیبطت  هدننک  لرتنک  یزاس  هدایپ 

نابآ ۱۳۹۷  : خیرات


