بسمه تعالي
 .1مشخصات

محل الصاق
عكس
اندازه 4*3

بویه

نام

حمید

نام خانوادگي

تاریخ تولد

1360-10-25

شماره تلفن منزل

پایان خدمت

وضعیت نظام وظیفه (خدمت کرده یا معافیت دائم یا معاقیت تحصیلي)
ایمیل

شماره تلفن همراه
ادرس محل سكونت
وضعیت تاهل
 .2سوابق تحصیالتي:
 مدارک دانشگاهي:

کشور و
مقطع

رشته و گرایش

تحصیلي

معدل

دانشگاه محل تحصیل

شهر

تاریخ

محل

شروع

تحصیل
مهندسی برق الکترونیک

1380

 16.44دانشگاه صنعت اب و برق اصفهان

تاریخ
پایان
(احتمالي)
1385

 -3دوره های آموزشي گذرانده
عنوان دوره

ساعات آموزشي

سازمان ارائه کننده

تاریخ

دوره plc seimense s5

شرکت کنترونیک

دوره plc seimense S7

شرکت کنترونیک

50
50

1386

دوره شبکه های صنعتی زیمنس profibus

شرکت کنترونیک

50

1386

دوره مانتیورینگ صنعتی زیمنس wincc

شرکت کنترونیک

100

1386

طراحی مدارات قدرت با نرم افزار ETAB

شرکت اریا کنترول پیشرو

50

عنوان دوره

سازمان ارائه کننده

نقشه کشی صنعتی با & EPALN
AUTOCAD ELECTRICAL

شرکت کنترونیک

ساعات آموزشی
50

1388
تاریخ

1

1386

1386

توضیح

طراحی سیستمهای  BMSبر مبنای کنترل
کننده های اشنایدر )(TAC

شرکت تکوین رسانه

دوره آشنایی با سیستمهای کمپرسورهای
اسکرو سامسونگ

شرکت سامسونگ (کره
جنوبی)

دوره اشنایی با انواع سنسورهای شرکت
BFM
طراحی تابلوهای کنترل و قدرت LV&MV

شرکت  BFMترکیه
شرکت وهاج صنعت

100
1389
30
1390
30

1392

50

1393

 .4سوابق اجرایي:
نام محل

واحد

کار

سازماني

دینارای
صنعت

کارشناس
پروژه

تکوین رسانه

کارشناس
طراحی پروژه
BMS

اریا کنترل

کارشناس
طراحی و پرژه

نوع مسئولیت

تاریخ تاریخ
شروع پایان

بازسازی سیستم کنترل کوره روتاری
شرکت فوالد الیاژِی اصفهان بر مبنای پی
1387 1386
ال سی زیمنس و همچنین بازسازی
سیستم
طراحی و اجرا سیستم  BMSساختمان
1389 1387
شرکت نفت
 -1طراحی و ساخت تابلوهای
کنترل و قدرت کمپرسورهای
CNG
 -2طراحی و اجرا سیستم
مانتیورینگ کمپرسور خانه
شماره  1فوالد خوزستان بر
مبنای پی ال سی زیمنس
 -3طراحی و اجرا سیستم
مانتیورینگ کمپرسور خانه
شماره  2فوالد خوزستان بر
مبنای پی ال سی سامسونگ
 -4طراحی سیستم کنترل و
مانیتورینگ کراکینگ کارخانه
سیمان اصفهان
 -5طراحی و اجرای تابلو های
کنترل و قدرت ماشینهای فرش
بافی قالی سلیمان
 -6طراحی و اجرای سیستم

2

شماره
تلفن و
آدرس

حقوق
دریافتي

سکونسر کمپرسورهای روتاری
شرکت نفت ( نفت شهر)

وهاج صنعت

 -1طراحی تابلوهای قدرت و
مانتیورینگ دیتا سنتر موسسه
قوامین و بانک ایرانیان
 -2راه اندازی سیستم کنترل و
مانیتورینگ هواسازهای یکپارچه
فاز  13عسلویه

 .5عضویت در کمیته ها و شوراها:
 .6سایر موارد اجرایي
ردیف

تاریخ شروع

مسئولیت

3

تاریخ پایان

توضیحات

 . 7مهارتهای زبان و کامپیوتر و : ...
زبان یا مهارت

مدرک

میزان تسلط

 .8عالقه مندی ها...

 .9سایر موارد

4

توضیحات

