بسمه تعالی
مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی  :رضا اکبری
شماره ملی 0014158744 :
صادره :تهران
وضعیت نظام وظیفه :دارای کارت پایان خدمت
سوابق تحصیلی و مهارتها:

*مدرک کاردانی رشته برق گرایش ماشینهای الکتریکی از
دانشگاه دولتی امام صادق (ع )
*گذراندن سه ماه دوره  probationدر مقطع کاردانی در قسمت
تاسیسات برقی وزارت دارایی
*مدرک کارشناسی در رشته مهندسی کنترل ابزار دقیق
*عنوان پایان نامه شبیه ساز سیستم کنترل کروز با avr

*مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات گرایش سیستم
*عنوان پایان نامه ارشد کنترل ازدحام در شبکه های حسگر
بی سیم در کاربردهای پزشکی
*عضو انجمن علمی دانشگاه علمی کاربردی
* مدرک بین المللی مربیگری ازسازمان فنی و حرفه ای کشور
* مدرک بین المللی پداگوژی (روش فنون تدریس) ازسازمان
فنی و حرفه ای کشور
* آزمونگر سازمان فنی وحرفه ای کل کشور در رشته برق
صتعتی-ماشین های الکتریکی-برق ساختمان و..
* مدرک بین المللی کارور  (S7300-S7400-LOGO) PLCاز سازمان فنی
حرفه ای کشور
* مدرک بین المللی برق صنعتی
کشور

از سازمان فنی حرفه ای

*آشنا به شبکه هاي کامپیوتري و مخابراتي
*دارنده مدرک  network+از اموزشگاه رایان کالج
*مسلط به امور اداری و کامپیوتر(نرم افزار و سخت افزار)
و ICDL
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سوابق کاری:

*فعالیت در کارخانه پمپ شناور در قسمت طراحی و تولید
الکتروپمپ هاي شناور
*مسلط به طراحی سیم پیچی الکتروموتورهای تک فاز و سه
فاز الکی و شناور
*مسلط به تعمیر و طراحی ترانسفورماتورها
*انجام پروژهای سیستم های امنیتی و حفاظتی دوربین
مداربسته و دزدگیراماکن
* تدریس از سال  91در اموزشگاهای زیرنظر سازمان فنی
حرفه ای (هنرستان اسانسورسازی – اموزشگاه پیام پارسیان-
اموزشگاه فن آموزان -اموزشگاه حیدری و )..در مباحث
مبانی برق – برق ساختمان –برق صنعتی -الکترونیک --اموزش
مقدماتی  – PLCمدارات فرمان --دیجیتال –سیم پیچی
الکتروموتور تکفاز و سه فاز
*تدریس در دانشگاه علمی کاربردی دماوند
*مدیرعامل شرکت مهندسی پارس ارتباطات امن
*نایب رئیس هیئت مدیره در موسسه راتین
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