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  يو آموزش يسوابق علم

 

 الت :يتحص
 

 اتمام دانشگاه رشته مقطع

 کاردانی
خدمات و تعميرات 

 آسانسور

علمی کاربردی واحد 

 دماوند
3123 

 3123 پيام نور مرکز تهران نرم افزار کارشناسی

 تکنولوژی آسانسور کارشناسی
علمی کاربردی واحد 

 دماوند
3121 

 

 شده : یط یآموزش یدوره ها
 

  مهارت های هفتگانهICDL از مجتمع فنی ارتباطات مرکزی 

  تجهيزات و ملزومات پزشکی  کل ناظر فنی تجهيزات پزشکی از ادارهدوره 

 دوره حفاظت در برابر اشعه از شرکت آشنا پرتو سايان تحت ليسانس سازمان انرژی اتمی 

 دوره سامانه جامع تجارت از آکادمی بازرگانی آتيه 

  دورهEPL از آکادمی بازرگانی آتيه 

  دوره الزاماتCE پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد 

  93/42دوره الزامات و دستورالعمل تجهيزات پزشکی/EEC Directive از پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد 

  دوره مفاد تکنيکال فايل و آشنايی باMDD  برای اخذCE از اداره تجهيزات و ملزومات پزشکی 

  دوره فنی تجهيزاتAesthetic  از شرکتBTL کدر کشور چ 

  دوره فنی تجهيزات پزشکیLaser Surgery Devices  از شرکتBiolitec در کشور آلمان 

  دوره فنی تجهيزات پزشکیLaser Devices  از شرکتLasering کشور ايتاليا 

 ندوره مدير فنی آسانسور و باالبر ها از اداره استاندارد ايرا 

  دوره مديريت حرفه ای کسب و کارMBA 

  دوره مديريت عالی کسب و کارDBA 

  توسط آکادمی دوره های مديريت تعالی در سازمانهاDEMAN  آلمان در اتاق بازرگانی و صنايع ايران و آلمان 

 نوآوری مدل کسب و کار   -3             استراتژی مدیریت -1

                                             ایجاد ارزش به منظور خروج از بازار پر رقابت   -4          استراتژی های روش -2

 

 

 

 

 

 

 

 



 اشتغال قسواب

 
  مدير داخلی – 3136تا  3139 –شرکت رايانه نگاه پويا 

 

  مدير فنی – 3127تا  3130 –جهان آسانبر موج شرکت 

  

  مدير فنی – 3123تا  3127 –فن آوران پرتو تکفام شرکت 

 

  مدير داخلی – 3126تا  3123 –نوآوران پرتو تکفام شرکت 

 

 عاملمدير  –تا کنون  3126 – وکاشرکت نوين سالمت ت 

 

 

 مهارت ها و توانايی ها

 
 :و کامپيوتر  زيان خارجی 

 

 97  زبان انگليسی% 

   27آشنايی و کار با کامپيوتر% 

 مهارت ها : 

  27توانايی مذاکره% 

  37توانايی هماهنگ سازی مجموعه های مرتبط غير تجميع% 

  27توانايی اخذ مجوز های صدور پروانه ساخت و توليد کارخانه% 

  07توانايی اخذ مجوز های واردات% 

  07ثبت سفارش% 

  27روابط عمومی% 

   27توانايی عيب يابی مکانيکال% 

  07توانايی عيب يابی الکتريکال% 

 

 

 انجمن ها و تشکل ها

 
 عضو سنديکای صنايع آسانسور و پله برقی ايران 

 

  عضو اتاق بازرگانی تهران 

 

 عضو انجمن صنفی متخصصين تجهيزات پزشکی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پروژه های اجرايی

 
  آسانسورپروژه نصب و راه اندازی سيستم پرسرعت 

 (Legrand)راهنمايی رانندگی ، آموزش و پرورش ، صنايع الکتريکی البرز 

 

  ری سيستمهای پله برقی به صورت خودکاراروغنک دانشگاهیپروژه 

 

 پروژه طرح کالن ملی توليد دستگاههای ليزر جراحی و پوستی به صورت بومی سازی 

 

 عنوان اکسيرروژه يکسان سازی خدمات واحد کلينيک های زنجيره ای تحت پ 

 

 روژه نجات اضطراری نظام پزشکی تهرانپ 

 

 برگزاری همايش ملی استفاده از محصوالت دريايی در رژيم درمانی  مدير 

 
 


