
  

 بسمه تعالی 

  کاريرزومه 

  علی حسینیان: نام خانوادگی و نام

  متاهل  کرجاز 1357: متولد 

  : مدارك تحصیلی 

  گرایش اتوماتیک و کنترل تولید  کارشناسی ارشد رشته مکاترونیک_1

  :مدارك مهارتی در رشته هاي_2

  اي کرجاز سازمان فنی و حرفه  1و2درجه plcبرق صنعتی و ساختمان _2-1

  آشنایی کامل به کامپیوتر_2-2

  از سازمان فنی و حرفه اي کرج 47974به شماره  آموزشی داراي کارت مدیریت   _2-3

ASNTاز   UT-PT-VTگواهینامه بازرسی جوش  _2-4

  

:آموزشیسوابق 

نندبه عنوان مربی در آموزشگاه هاي آزادفنی و حرفه اي کرجسال   12حدود  _1 ما

  سینا پارسمجتمع آموزشی  تخصصی  –فن آوران مجتمع آموزشی 

تعاونی  2به مدت  _2   فن آوران علم گسترآموزشی  سال مدیرعامل شرکت 

آزاد درهنرستان غیر  ينیروplcمربی برق و به عنوان  1384از سالفعالیت _3
نتفاعی دکتر حسابی   فردیس کاوشگرانو  ا

بی - 4   مدیر هنرستان دکتر حسا

لبرز_5 ا ابالغ سازمان فنی و حرفه اي  عضو شورا مربیان برق استان  استناد    به 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


  

.که تدریس داشته ام هاییدرسعنوان

در زمینه برق صنعتی و تابلو سازي و مهارت هاي فنی و حر فه اي

و تکنولوژي مربوطه برق صنعتی تحلیل مدار ومدار هاي فرمان و قدرت  و کنترل ابزار دقیق و  

plc logo _ S 7300 _S7 400

Simatic manager _plc omrom _HMI_

  

  :سوابق تدریس در دانشگاه 

  استاد مدعو در دانشگاه آزاد واحد تھران شمال مقطع کارشناسی_ 1

  کارشناسی و کاردانیمقطع استاد مدعو در دانشگاه آزاد واحد شھریار_ 2

  سما اندیشھ مقطع کاردانی–استاد مدعو در دانشگاه آزاد _ 3

  

  دارمکه تدریسهاییدرسعنوان

  -الکتریکی  تحلیل مدار -تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها –مبانی مهندسی برق 

  مکانیک کاربردي  –ماشین هاي الکتریکی -کنترل صنعتی   –دقیق ابزارکنترل 

  آزمایشگاه 

  –آز ماشین هاي الکتریکی  –آز مبانی مهندسی برق  -آز دیجیتال   –آز مدار الکتریکی 

  الکتریکیآز مدارفرمان و ماشین - plcآز  –آزکنترل صنعتی 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


  : سوابق اجرایی 

لیت شرکت نام شرکتردیف لیت  فعا   مسو

و سرپرست   خدمات فنی  پیمانکاري عسگري  1 دازيمسئول  ن ا ه    را

  
2  

شرکت تعاونی فن آوران 
  علم گستر کرج

  مدیر عامل  آموزشی

خدمات فنی   پیمانکاري داریوش مرادي  3
  مترو

ازرسی ب و  جرا  ا   کارشناس 

خدمات فنی به   شرکت پیشتازان صنعت  4
شرکت هاي دارویی

پروژه  يراهمدیر  ونگهدار دازي  ن ا

شیرآالت تولید   شرکت وگ بی همتا  5
صنعتی

مسئول تعمیر و نگهداري برق کارخانه و دستگاه ها

  
6  

  شرکت بین المللی آرشیدا
  سالمت

تولید لوازم آرایشی 
بهداشتی

  

مسئول تعمیر و نگهداري برق طراح پلت فرم سیستم برق و 
  کارخانه و دستگاه ها

  اتوماسیون صنعتی اتاق بازرگانیعضو افتخاري و مشاور   نظارت و خدمات  اتاق بازرگانی استان البرز  7

رد  ا مو ه ذکر است در  ب به همکاري هستم  7و6و5الزم    مشغول 

  :و ارائه مقاله  فعالیت هاي پژوهشی

  شرکت ایران خودرو-کنترل جوش هاي نقطه اي در بدنه خودرو_1

  شهر  مجلسیدانشگاه آزاد اسالمی -بهینه سازي در نیرو گاه هاي خورشیدي براي بازدهی باال_ 2

با استفاده از   FDMبررسی پارامترهاي موثر بر استحکام مکانیکی در  نمونه سازي به روش _3
  دانشگاه اقبال الهوري مشهد–شبکه عصبی مصنوعی

با استفاده از شبکه   FDMبررسی پارامترهاي موثر بر زبري سطح  در  نمونه سازي به روش _4
  مالک اشتردانشگاه صنعتی -عصبی مصنوعی

  
ali_h_f_gh@yahoo.com پست الکترونیکی :
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