
 1 

 بسمه تعالي

ومهزر  
 

 : مشخصات فردي -1

 

 حمید ایل بیگي قلعه نينام و نام خانوادگی: 

 01/06/1366تاریخ تولد:  تربت حیدریهمحل تولد: 

  متاهل     مجردوضعیت تاهل:   

 معاف موقت     ئم     معاف دا      پایان خدمت    وضعیت نظام وظیفه:

 09366638988-05152233042- 9پالک -هارمچمیالن -98بلوار امام رضا -تربت حیدریهشهرستان نشانی و تلفن تماس: 

 hamid.il@yahoo.comپست الکترونیکی:  www.poweriau.blogfa.com-www.bidariandishe-nasr.blogfa.comنشانی وب سایت :

 

 : سوابق تحصیلی -2

کشور/ شهر محل  معدل

 تحصیل

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل نام واحد آموزشی

 از تا

نترلک-لوژی برقمهندسي تکنو ابزار دقیق 90 93 دانشگاه آزاد اسالمي ایران/تربت حیدریه 15.23  لیسانس 

16. 60 الکتروتکنیک-برق  88 90 دانشگاه آزاد اسالمي ایران/تربت حیدریه   فوق دیپلم 

1برق ساختمان درجه   82 84 هنرستان دارالفنون ایران/تربت حیدریه 13.45  دیپلم 
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 .: سوابق حرفه اي  -3

 نام سازمان / شرکت

 مدت همکاری

مجموع  تا از مشاورهپروژه/پاره وقت/ تمام وقت/  مکان ارائه گواهي سابقه کار دارید؟ا سمت

 ماه سال ماه سال به ماه

 تمام وقت  بلي                     خیر  کارشناس فني و برق  9 7 1396 11 1395 شرکت رادوار توس

 تمام وقت بلي                     خیر  کنترلبرق /  کارشناس 19 4 1395 9 1393 ربتشرکت کیمیا دان ت

 پاره وقت بلي                     خیر  اپراتور آماد و پشتیباني 18 6 1393 1 1392 ناحیه سپاه زاوه

 پاره وقت بلي                     خیر  تاسیسات بیمارستان/برق 5 12 1392 7 1392 بیمارستان نهم دی

 پاره وقت بلي                     خیر  برق و الکترونیک مسول انبار 10 5 1390 7 1389 دانشکده سما

 مهارت درزبان خارجی:  -4

 Reading Writing Speaking خارجي زبان

 متوسط خوب  متوسط انگلیسي

 ضعیف  خوب  متوسط  عربي

 :هاي تخصصی مهارت  -5

 میزان تسلط مهارتنام 

ICDL 2و1درجه   گواهینامه    ربردی تحت ویندوز،آشنا به بعضي از سیستم عامل ها،تسلط به نرم افزارهای کاMicrosoft officeسلط کامل به مجموعه نرم افزارهای ت  

V.B گواهینامه برنامه نویسي   تسلط نسبي به برنامه نویسي  

) 504 absolutely Essential Word Part A & B گواهینامه )   مکالمه تسلط نسبي به کلمات ،گرامر، 

 وها  و سنسورهااسیون صنعتي و انواع ولشرکت زیمنس،آشنایي به سخت افزار و نرم افزار و اتوم wincc , plc step7سال کار با   3 آشنایي و کار با PLCو اتوماسیون

 matlab,c#.،microcontroler 8051نرم افزارهایي نظیر  آشنایي با آشنایي با نرم افزارهای تخصصي  

یي کامل با تابلوهای برق و مدار فرمانآشنا  تسلط نسبتا خوب با انواع تابلو برق و بانکهای خازني و انواع موتورهای تک فاز و سه فاز و مدارات فرمان 

 کار با  سیستمهای گرمایشي و سرمایشي تسلط نسبي  آشنایي با چیلرها و کمپروسورها 

 ه برنامه نویسيتسلط نسبي ب آشنایي با برنامه نویسي اندروید

  وقت نیمه    تمام وقت:  به صورت همکاري تقاضاي  نحوه -6


