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سجبسة کبسي دس صهيٌِ عشاحي ،ػبخز ٍ سعويشار دػشگبُّبي ديـشفشِ صٌعشي ،اسَهبػيَى ٍ اثضاس دقيق(اص ػبل)13۱۱
 هؼئَل ثخؾ الکششًٍيک دشٍطُ عشاحي ٍ ػبخز فلَهشش دسيبيي ( ثجبر اعالعبر صيش آثي ٍديشب الگش دسيبيي اػکلِ خبسک) ثِ هذر  3ػبل عشاحي ٍ ػبخز هٌجع سغزيِ ػَييچيٌگ ٍ قغت ًوبي دقيق الکششًٍيکي Switching Power Supply and Electronics Compass هؼئَل ثخؾ الکششًٍيک ٍ ػخز افضاس دشٍطُ عشاحي ٍ ػبخز ٍاحذ کٌششل الکششًٍيک هَسَسّبي اًظکشَسي ) )ECUثٌضيٌي ثِ هذر  2ػبل سعويشاًَاع دػشگبُّبي X-rayصٌعشي ٍ آصهبيـگبّي (… )Philips , Shimadzu , ساُاًذاصي ٍ سعويش دػشگبُ کشٍهبسَگشافي گبص ) GC (CHROMPACKداًـگبُ سْشاى (حزف قفل ػخز افضاسي ثب ًشم افضاس) عشاحي ٍ ػبخز دػشگبُ عوق يبة کبهذيَسشي Echo Sounderؿشکز آة ًگبس آؿٌبيي ثب ػيؼشن ّبي اسَهبػيَى  Arburg ٍ Batten Field ٍ Crossهَسد اػشفبدُ دس دػشگبُ ّبي سضسيق دالػشيک ؿشکز هْشسبثؾ سعويش ٍ ساُاًذاصي اًَاع کَسُّبي القبيي صٌعشي ٍ آصهبيـگبّي دس ؿشکز هگب هَسَس ٍ کبسخبًِ ػَدبح ػبصي ػبٍُ عشاحي ٍ ساُاًذاصي ػيؼشن ًوًَِ ثشداسي ػشيع ثب کبهذيَسش هعوَلي ٍ ًَؿشي ًشم افضاس ٍيظٍال  Tecplanسحز ٍيٌذٍص سعويش کبهذيَسش قذيوي دػشگبُ ػٌجؾ خؼشگي فلضار  ٍ Shimadzuدػشگبُ کـؾ  Santamدظٍّـکذُ هٌْذػي جْبد کـبٍسصيسعويش دػشگبُ ٍ CNCاحذ سحقيقبر هَسَس ايشاى خَدسٍ )(Heidenhain TNC355 , GildeMeister سعويش دػشگبُ ثشؽ ليضس CO2دظٍّـکذُ ليضس داًـگبُ ؿْيذ ثْـشيسعويشار ثشدّبي کٌششل کوذشػَسّبي صٌعشي ٍ ATLAS COPCOػبفز اػشبسسش ّبي صيوٌغ ؿشکز َّا يبس صفش کشدى ػبعز کبسکشد کٌششلش ػيؼشن َّاي فـشدُ ثب سغييش اعالعبر رخيشُ ؿذُ دس EEPROM سعويش دػشگبُ ػبًششيفيَط ّ 00ضاس دٍس ثش دقيقِ  IEC B-22Mهَػؼِ ػشم ػبصي ساصي سعويش کٌششلش ليفششاک ثشقي Caterpillarؿشکز ًئَدبى ػبصي کبسٍى سعويش ٍ ساُ اًذاصي دػشگبُ جزة اسوي )Atomic Absorption (VARIAN , PHILIPS , HP, PERKIN ELMER سعويش ػيؼشن کبهذيَسشي ٍ ادشيک دػشگبُ  Laser Particle Size Analyzerهذل  Nanotechدظٍّـگبُ ؿيوي ٍ هٌْذػي ؿيوي ايشاى ثِ سٍص کشدى ًشم افضاس ٍ ػخز افضاس دػشگبُ  FTIR PHILIPHS PU9800داًـگبُ الضّشا )ع( ساُاًذاصي کبهل ػخز افضاسي ًٍشم افضاسي دػشگبُ ) XRF-WDS (PHILIPS PW1404هشکض هشبلَسطي ساصي ساُاًذاصي ٍ ثِ سٍص کشدى دسکشَس اصلي دػشگبُ )ٍ XRF-EDS (LINK AN1055/Sاحذ سجضيِ دظٍّـگبُ صٌعز ًفز سعويش دػشگبُ  Magnetometerآصهبيـگبُ هَاد فلضي داًـگبُ صٌعشي ؿشيف سعويش دػشگبُ اًذاصُگيشي سفشبس حشاسسي هَاد TGA (Duo Pont),STA,DMT,TMA,TDA,DSCداًـگبُ اهيش کجيش ٍ دظٍّـگبُ دليوش -ثْيٌِ ػبصي ٍ سعويش دػشگبُّبي اًذاصُگيشي هيضاى اؿعِ ساديَ اکشيَ  Gamma Detectors OFITEؿشکز هذؼب ٍ ػبصهبى صهيي ؿٌبػي ايشاى

 سعويش دػشگبُ اًذاصُگيشي هيضاى هقبٍهز خبک ػبصهبى صهيي ؿٌبػي سعويش اػيلَػکَحّبي فشکبًغ ثبال ( 20گيگب ّشسض) Iwatsu سعويش ٍ کبهذيَسشي ًوَدى دػشگبُّبي  TPO/TPD/TPR ٍ Quantasorb ،Porosimeterدظٍّـگبُ صٌعز ًفز ٍاحذ کبسبليؼز ًصت ٍ ساُاًذاصي دػشگبُ ) FTIR (BRUKERثِ ّوشاُ  ATRثشاي هشکض سحقيقبر دليوشي دَؿؾ ًصت ،ساُ اًذاصي ٍ سعويش اًَاع ّ PLCبي  ٍ Hitachi, Siemens, LG, Omron, TeleMechanic,Fanucثشدّبي جبًجي سعويش اًَاع الکششٍهَسَسّبي  ٍ AC ٍ DCدسايَّبي هشثَط ثِ آًْب سعويش اًَاع سشاًؼويشش ٍ کٌششلشّبي دهب ،سعَثز ٍ فـبس هَسد اػشفبدُ دس صٌعز ساُ اًذاصي ٍاحذ اسَهبػيَى ػيؼشن دَؿؾ دّي دالػوب دظٍّـکذُ هَاد ٍ اًشطي سعويش ٍاحذ ٍلشبط ثبالي ) (60 KvHigh Tensionدػشگبُ  XRDداًـکذُ هشبلَسطي داًـگبُ سْشاى سعويش  UV Detectorدػشگبُ  Total Sulphurدششٍؿيوي ثشصٍيِ عؼلَيِ سعويش دػشگبُ اػذکششٍػکَدي هبدٍى قشهض)ًٍ Nicollet ٍ Perkin Elmer )IR Spectroscopeصت کشبثخبًِ ديجيشبل ساُاًذاصي ٍاحذ کٌششل) (PLCدػشگبُ سضسيق دالػشيک  ENGELؿشکز دَليکب ػبصي قضٍيي ساُاًذاصي دػشگبُ  ( HDT/VICATاًذاصُ گيشي دهبي هَهي ؿذى دليوشّب ) دظٍّـگبُ دليوش ٍ دششٍؿيوي سعويش ٍ ساُاًذاصي اًَاع سجْيضار اسَهبػيَى ٍ اثضاس دقيق دس صٌبيع ًفز ٍگبص ٍ دششٍؿيوي ّوکبسي ثب ؿشکز سَسثيي هبؿيي خبٍسهيبًِ دس صهيٌِ ثشسػي هؼشٌذار فٌي اسائِ ؿذُ اص عشف دٍ ؿشکز  Tarco ٍ Holland controlsثشاياًشخبة عشف خبسجي ؿشکز کٌٌذُ دس دشٍطُ فشٍصاى ٍ ؿشکز دس جلؼبر فٌي
 ساُاًذاصي ػبهبًِ دادُ ثشداسي  ٍ ) Extremely Low Frequency ( ELFاسػبل اعالعبر جوع آٍسي ؿذُ اص عشيق هَدم ٍ ايٌششًز ًٍيضکٌششل ػبهبًِ اص عشيق SMS
 سعويش دػشگبُّبي  B&Kاص قجيل Audio Analyzer , Frequency Analyzer , Conditional Amplifier سعويش دػشگبُ  Zeta Potential Analyzerدظٍّـگبُ دليوش ٍ دششٍؿيوي ايشاى سعويش  Mass Flow Controllerصيوٌغ ؿشکز فَالد يضد ّوکبسي ثب ؿشکز سَسثيي ػبصاى ًيکبى ثِ عٌَاى هـبٍس دس ثخؾ کٌششل ٍ اثضاس دقيق سعويش دػشگبُ ًَاس هغض (ًَ ٍ )EEGاس عضلِ ( )EMGثيوبسػشبى ػيٌب سعويش اًَاع دػشگبُّبي  ٍ Q-Switch ٍ IPLليضسّبي سَاى دبييي ٍ سَاى هشَػظ دضؿکي سعويش دػشگبُّبي( XRF ٍ XRDآًبليض هَاد ثب اػشفبدُ اص اؿعِ  )Xداًـگبُ علن ٍصٌعز ٍ ثَعلي ّوذاى سعويشدػشگبُ  Ductilityٍ Flashpoint.Penetrationؿشکز ًفز دبػبسگبد سعويشکٌششلشحوبم ٍيؼکَصيشِ  PETROTEST, JULABOدباليـگبُ ثٌذسعجبع ،آثبداى ٍ سجشيض سعويش دػشگبُ  OZONTESTERآصهبيـگبُ ؿيوي هگب هَسَس -ساُاًذاصي دػشگبُّبي  )Nuclear Magnetic Resonance( NMRدظٍّـگبُ ؿيوي ٍ هٌْذػي ؿيوي ،داًـگبُ قضٍيي ٍ داًـگبُ صاّذاى

 سعويش دػشگبُّبي ELECTROFOREZ ٍ GC-MASS ٍ CHNدظٍّـگبُ ؿيوي ٍ هٌْذػي ؿيوي ايشاى سعويش فشػشٌذُ ٍ گيشًذُ  UHF/VHFدسيبيي ؿشکز ثٌبدس ٍ کـشيشاًي ًَؿْش ساُ اًذاصي ٍ سعويش ػيؼشن کٌششل آػبًؼَس کـشي ػبسٍيي ؿشکز کـشيشاًي چوْشي اػالهي ايشاى ساُ اًذاصي  TEM PHILIPS CM200ؿشکز کفب ثب ثبصػبصي ثشد اصلي کٌششل دػشگبُ سعويش ثشد کٌششل اػشخ هَسَسّبي Theta , 2Thetaدػشگبُ  XRDدظٍّـگبُ ؿيوي ٍ هٌْذػي ؿيوي ايشاى سعويش دػشگبُ  )Perkin Elmer( ICP-OESهشکض هشبلَسطي ساصي سعويش دػشگبُ  AFMدظٍّـکذُ هيشاص فشٌّگي  ،داًـگبُ اصفْبى ٍ داًـگبُ اهبم خويٌي قضٍيي سعويش ٍ کبليجشاػيَى دػشگبُ GD-OES سعويش دػشگبُ  Petroxyدششٍؿيوي جن ًصت ٍ ساُاًذاصي دػشگبُ  Zeta Potential Analyzerداًـگبُ صٌعشي اهيش کجيش سْيًِ ،صت ،ساُاًذاصي ٍ کبليجشاػيَى اًَاع آًبليضٍسّبي گبص اص کوذبًيّبي ABB , EMERSON , SERVOMEX سعويش اًَاع دػشگبُّبي آًبليض غجبس SICK DUST HUNTER سعويش هذل ّبي هخشلف آًبليضٍس گبص  ABB , EMERSON , SERVOMEXؿشکز فَالد خشاػبى ،فَالد آليبطي يضد ،ؿشکز ليبى اکؼيظىثَؿْش ٍ دششٍؿيوي جن

هؼئَليز ّبي اجشايي
-

هذيش فٌي ؿشکز آسال سجْيض آصهب

-

هذيش فٌي ؿشکز الَا صٌعز هْش

-

هذيش فٌي کبسگضاس اجشايي سعويش ٍ ًگْذاسي ؿجکِ آصهبيـگبّي فٌبٍسيّبي ساّجشدي ًْبد سيبػز جوَْسي

هْبسر ّب ٍ عاليق
 داساي هذسک  Comprehensive Project Managementاص هَػؼِ هذيشيز دشٍطُ آسيبًب آؿٌبيي ثب ثشًبهِ ًَيؼي اًَاع هيکشٍکٌششلشّبي هَجَد … ARM , AVR , آؿٌبيي ثب صثبى ثشًبهِ ًَيؼي S7 PLC آؿٌبيي ثب صثبىّبي ثشًبهِ ًَيؼي ٍيظٍال اص قجيل VB , VC++ , MASM , PASCAL ثشًبهِ ًَيؼي ثشاي ساُاًذاصي اًَاع کبسرّبي دادُ ثشداسي ػشيع عشاحي ،سجضيِ ٍ سحليل ٍ عيت يبثي هذاسار ديجيشبل ٍ آًبلَگ آؿٌبيي ثب اًَاع ػيؼشنّبي کٌششل سَسثيي گبصي -آؿٌبيي ثب ػيؼشنّبي ًبٍثشي ٍ ساداسي ؿٌبٍسّبي سجبسي

