
بنام خدا

خالصھ رزومھ علمی  و اجرائی

مشخصات فردی :

نیل کارمحمدنام و نام خانوادگی :

میزان تحصیالت : کارشناسی ارشد

تخصص ھای من  :

طراحی و مشاوره تابلوھای فشار ضعیف، متوسط)1

کمپکتکیلوولت20توزیعھایپستمشاورهوطراحی)2

سیستموجنرالبصورتزیمنساتوماسیونتکنولوژیبرمبتنیاسکاداوکنترلھایسیستماندازیراهونویسیبرنامھ)3

DCSبرمبتنیPCS7زیمنس

پذیرطراحی و مشاوره سیستم ھای اعالم حریق کانونشنال و آدرس)4

دقیقمشاوره و برآورد مالی پروژه ھا برای دیسپلین برق و ابزار)5

انتخاب ابزار دقیق)6

و اتصال کوتاهمحاسبات کابل شامل محاسبات ظرفیت جریان – افت ولتاژ)7

Basicازاعمدقیقابزاروبرقفنیمدارکتھیھومحاسباتآورد،بر)8 Criteria - Cable route - Cable

Calculation-Instrument List - I/O List - Logic Diagram

سیستم ھای کنترل و مانیتورینگ دیتا از راه دور)9

ھای صنعتی مطابق با استانداردھای جھانیتھیھ نقشھ ھای تاسیسات الکتریکی و ماشین آالت کلیھ واحد)10

دمونتاژ و مونتاژ و رفع نواقص سیستم کنترل خطوط تولید)11

کارفرماانجام مکاتبات انگلیسی با کشورھای خارجی در خرید و پشتیابی)12

مھارت ھای من :

و نیروی انسانیتوانایی مدیریت تیم اجرا و کل پروژه از لحاظ کنترل پروژه)1

برای کارفرمامدیریت پیمان و اجرای تخصصی و کاھش ھزینھ محصول نھایی)2

سال12:مرتبطکارسابقھ

سال10:تخصصیھایآموزشوعالیآموزشمراکزدرتدریسسوابق

سوابق کاری و سمت ھا

سالازتبریزایماپردازمھندسیشرکتدرPCS7وWinCCصنعتیمانیتورینگ،PLCدقیق،ابزاربرق،کارشناس-1
89الی86

91تا90سالازسھندپردازپدیدهشرکتمدیرهھیئترئیس-2
91سالازسیالثمینشرکتدرخورشیدیانرژیسیستم ھایوکنترلبرق،پروژه ھایزمینھدرمشاوروفنیمدیر-3

تاکنون بصورت پاره وقت.
برق و کنترل ماشین آالت صنعتی.مشاور ارشد شرکت ماشین سازی ارابھ ایلقار در خصوص سیستم ھای-4
.97سالتا92سالاز)اندیشتدبیرصنعتآرمانشرکت(سھندتحقیقاتجھادشرکتدقیقابزاروبرقواحدمدیر-5
عضو ھیئت مدیره شرکت آرمان انرژی قائم سیرجان-6
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فعالیت ھای پژوھشی:

پیوست)(طبقمیکروکنترلرھاوPLCزمینھدرتخصصیکتابعنوانچھارتالیف-1
بین المللی در زمینھ مھندسی برق و انرژیتالیف و ارائھ شش عنوان مقالھ علمی پژوھشی در کنفرانسھای-2
وفنیسازمانازCompactانتقالخطوطمجریوطراحو)Instrumentation(ابزاردقیقالمللیبینمدرکدارای-3

حرفھ ای کشور
88سالمصوبکشورایحرفھوفنیسازمانبرای(مھارت)آموزشاستانداردسھثبتوتدوین-4
PLCوبرقمھندسیزمینھدرشدهچاپکتابعنوانسھچاپازقبلبررسیوتخصصیویرایش-5
کنگرهچھارمیندر"بارمصرفمدیریتوتوزیعھایسیستماتوماسیونومانیتورینگکنترل،درPLC"نقشعنوانباآموزشیکارگاهارایھ-6

تبریزدانشگاهبرقمھندسیدانشکدهمحلدر94اسفند5و4مورخدربرقصنعتاتوماسیونالمللیبین

پروژھای مھم اجرا شده :

پمپاژایستگاه ھایمانیتورینگسیستموھوراندآبپمپاژایستگاه ھایدرکیلووات110اینورتردستگاهدوراه اندازیونصب-1

آب شھری

در نیروگاه حرارتی تبریز و انجام لوپ چک ھای مربوطھنصب و کالیبراسیون ترانسمیترھای قابل برنامھ ریزی ترموکوپل-2

آلمانifmمارکاز(آناتا)نجاتیصنعتیگروهبرایفشارودمانمایشگرھایکالیبراسیونونصب-3

تبریزخوشگوارشرکتباالیفشارکمپرسورھایکنترلسیستمبھ روزسازیپروژهاجرایوPLCبرنامھ نویسی-4

وقدیمیکنترلسیستمبرکناری(تبریزقاضیشھیدسرم سازیشرکتداروییاتوکالوھایسازیبھ روزپروژهدرمشارکت-5

S7-300بر-مبتنیکنترلسیستمپیاده سازی PLCچک)لوپانجامودمااندازه گیریتجھیزاتکالیبراسیونواجراونصبو

زنجانپگاهشرکتبرایWinCCمونیتورینگبرنامھوPLC-S7-300نویسیبرنامھپروژهدرمشارکت-6

آذرشھرنفلینآلومینیومشرکتبرایZenonمونیتورینگنرم افزارسیستموشبکھوافزاریسختعیوباصالح-7

تبریزموتوربنیانصنایعدرPLC-S7-300برمبتنیکنترلومانیتورینگپروژهاجرای-8

الکتریکی و راندمان المپ ھا برای شرکت توزیع نیرویطراحی و ساخت سیستم نمایش و کنترل و اندازه گیری پارامترھای-9

برق تبریز

مصرفبھینھ سازیبمنظورتبریز7منطقھشھرداریپمپاژایستگاه ھایدورراهازکنترلاتوماسیونسیستماجرایوطراحی-10

انرژی

ریختھ گریواحددرالقاییکوره ھایبرایدیجیتالیچندتعرفھ ایولتکیلو20متوسطفشارکنتورھایکالیبراسیونونصب-11

ماشین سازی تبریز

OC+EFحفاظتیرلھ ھایپارامترھایتنظیم-12 (ABB(تبریزماشین سازیریختھ گریواحددر

مصرفبھینھ سازیبمنظورتبریز8منطقھشھرداریپمپاژایستگاه ھایدورراهازکنترلاتوماسیونسیستماجرایوطراحی-13

انرژی

ھمافر–(میدان افالک نما – فلکھ پرواز- میدان شھدا – فلکھطراحی و اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون آبنماھای شھری-14

عمارت شھرداری تبریز – میدان ساعت . )

شرکتسازیگازوئیلواحدبھمربوطزیمنسPCSبرمبتنیکنترلسیستمتکمیلوFail-Safeسیستمفنیعیوباصالح-15

پیمانکار(.SIADایتالیاییشرکتوS.B.Wچینیشرکتکمپرسورھایبھمربوطکنترلتجھیزات/تبریزنفتپاالیش

میباشد.ODCCشرکتمجریاصلی

پاالیششرکتھیدروژنباالیفشارکمپرسورھایزیمنسTP1900مانیتورینگسیستمرسانیروزبھوتعویضمشاوره،-16

)میباشد.ODCCشرکتمجریاصلیپیمانکار(تبریزنفت
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حالتدرکارکردبھمجھزIPCصنعتیکامپیوتریکدستگاهاندازیراهوپیکربندیافزارھا،نرمنصب،جایگزینی-17

RedundancyکنترلاتاقدرCCRمجریاصلیپیمانکار(تبریزنفتپاالیششرکتسازیگازوئیلوسازیبنزینواحد

)میباشد.ODCCشرکت

PLCبرمبتنیمانیتورینگوکنترلبرنامھتکمیلواندازیراهومشاوره-18 آلمانیکنسروقوطیتولیددستگاهزیمنس1500

BIBRA(حکیمی)ایرانیانتارانابشرکتبھمربوط

نبرویتوزیعشرکتبرایGSMشبکھوموبایلطریقازریزیبرنامھقابلبارمصرفمدیریتسیستمساختوطراحی-19

برق تبریز

قاضیشھیدداروسازیشرکتآمپولمحلولتھیھواحدMillipooreخطپروسسعیوبرفعوکنترلتابلوساختوطراحی-20

تبریز

اختصاصی جھت فاز توسعھ کارخانھ داروسازی شھید قاضیمشاوره فنی و طرح توجیھ فنی و اقتصادی خط انتقال نیروی-21

تبریز

پالستیکھدیھشرکتورقرولدستگاهکنترلسیستمHMIوPLCنویسیبرنامھواجراوطراحی-22

سطحکنترلومانیتورینگوPLCوتوزیعتابلوھایشاملآسیاژولھکارخانھدقیقابزاروکنترلالکتریکی،تاسیساتمشاوره-23

مخازن واقع در شھرک صنعتی سلیمی

شرکت سوالر پمپ سھند تبریز واقع در شھرک صنعتی بعثتمشاوره ، طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی کارخانھ جدید-24

واقع در شھرک صنعتی مصالح ساختمانیمشاوره و اجرای تابلوھای اصلی و توزیع شرکت شارک پالست-25

تبریزھمگامکفششرکتدرایتالیاWintechشرکتکفشکفیتزریقاتوماتیکتمامخطاندازیراهوعیبرفع-26

ابزار دقیق شرکت جھاد تحقیقات سھند :پروژه ھای اجراشده زمان تصدی سمت مدیریت واحد برق و

خلیجفلزیومعدنیصنایعویژهمنطقھمعدنیفلھموادبارگیریوتخلیھاسکلھتجھیزاتاندازیراهونصبساخت،پروژه-1

مانیتورینگمحیطوالکتریکاشنایدرشرکتMODICONکنترلوAEGقویفشارتجھیزاتبرمبتنیفارس

FACTORY LINK

20000کاووس،گنبدتنی40000کتول،آبادعلیتنی30000مکانیزهسیلوھایشاملگلستاناستانگانھسھسیلوھایپروژه-2

PCSکنترلسیستمبرمبتنیکاللھتنی SIEMENS)گلستاناستان2منطقھبازرگانیخدماتوغلھشرکت:کارفرما(

)کرماناستان6منطقھبازرگانیخدماتوغلھشرکت:کارفرما(سیرجانتنی50000سیلویپروژه-3

)ایراندولتیبازرگانیشرکت:کارفرما(بوکانمکانیزهانباربصورتتنی70000سیلویپروژه-4

سھنددر واحد آزمایشگاه متالوژی و بتن شرکت جھاد تحقیقاتپروژه اجرای سیستم نظارتی و ثبت دما و فشار و رطوبت-5

پروژه خشک کن تحت خال-6

ابزاردقیق کلیھ واحدھای پتروشیمی مھابادپروژه طراحی، تامین تجھیزات نصب و راه اندازی برق و-7

(ایرالکو)اراکسازیآلومینیوماحیاء3خطالکترولیزھایدیگاندازیراهونصب-8

رویسازیپیادهوسھندآزمایشگاهواحدآزمایشگاھیتن300شکنبتنجکبرایS7-1200زیمنسکنترلسیستمطراحی-9

انگلیسیELEدستگاه

Heatسیستمطراحی-10 / CoolکنترلوتراکمیھایکمپرسوراساسبرP&IDسھندآزمایشگاهواحدتستھایوانبرای

سھندآزمایشگاھیواحدفشاریوکششیتستدستگاهبرایAEPایتالیاییلودسلگیریاندازهسیستمطراحی-11

شھیددفاعیصنایعبھمربوطاتوماتیکبالسترسند–الینرپاش–صنعتیالکھایپروژهکنترلوالکتریکالسیستمطراحی-12

صنیع خانی
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