
یقورحم لابقا  دیس 

کینورتکلا رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هدنهد  هعسوت 
اب ییانشآ  یگناخ . یتعنص و  نویساموتا  هزوح  رد  هدش  هیبعت  یاه  متسیس  یکینورتکلا و  یاه  رازفا  تخس  عاونا  تخاس  رد  دتمم  هبرجت  لاس  زا 10  شیب  یاراد 

. ناریا قرب  یسدنهم  سارفنک  رد  هلاقم  عارتخا و  تبث  یاراد  یتعنص . لوژام  روسنس و  عون  زا 60  شیب 

اه تراهم  

یراک قباوس 

www.rasamelec.ir ینف -  حارط  لماع و  ریدم 
فده اب  ار  تکرش  نیا  مشاب و  یم  هدرب  مان  تکرش  ماهس  هدمع  کلام  بناجنیا  *

.مدرک سیسات  دوخ  یاه  هدیا  ندرک  یلمع 
دراوم بآ و  نزاخم  یاهاگتسیا  لرتنک  فده  اب  یتارباخم  یاه   RTU حارط - 

هباشم
هدش هیبعت  یهد  تبون  نویساموتا  یاه  متسیس  حارط  - 

یتارباخم هکبش  رتسب  رد  رود  هار  زا   TV یاه لرتنک  حارط  - 
کینورتکلا نایوجرنه  یارب  یشزومآ  یاوتحم  تخاس  - 

صاخ  یماهس  سورام  ماسر  هداد  شزادرپ  تکرش 
روباشین - یوضر ناسارخ  ناریا ،

نونک ات  رویرهش 1395 

قرب یبرم 
( کینکتورتکلا  ) یتعنص قرب  یصصخت  سورد  شزومآ 

ناگیار تروص  هب  نازومآ  شناد  یارب  یکینورتکلا  همانرب  قوف  یاه  سالک  شزومآ 

شرورپ  شزومآ و  ترازو  شناد -  راک و  ناتسرنه 
روباشین - یوضر ناسارخ  ناریا ،

دادرخ 1398 ات  رویرهش 1396 

تقو هراپ  قرب -  تاسیسات  لوئسم 
یاه نکمرگ  بآ  اه و  جیکپ  یکینورتکلا  یاهدرب  ییادز  لاکشا  یبای و  بیع  - 

لاتیجید
نامتخاس یقرب  متسیس  تاریمعت  - 

صاخ  یماهس  داجرف  انرب  شیاسآ  حرط  تکرش 
روباشین - یوضر ناسارخ  ناریا ،

دنفسا 1395 ات  رذآ 1394 

ینف ریدم 
یهاگشیامزآ یتعنص و  یاهروتابوکنا  هدش  هیبعت  درب  حارط  - 

یتارباخ یاه  کر  یرادهگن  ریمعت و  تهج  روتارپا  کمک  هدش  هیبعت  درب  حارط  - 

صاخ  یماهس  ناسارخ  طابترا  کالفا  تکرش 
روباشین - یوضر ناسارخ  ناریا ،

نمهب 1392 ات  نمهب 1390 



Plc logo
    

AVR - ARM یاهرلرتنکورکیم
    

طسوت  PCB کیتامش و یحارط 
Altium و Proteus

    

یطابترا RS485 و یاه  لکتورپ 
SPI و I2c و USB و CAN

    

 - رپتسا وورس -  یاه  روتوم 
AC و DC لیسنارفید

    

لاکیجال تارادم  لیلحت  هیزجت و 
    

لوژام اه و  روسنس  عاونا  یزادنا  هار 
یتعنص یاه 

    

BASIC نابز  - Bascom رازفا مرن 
    

تردق نامرف و  تارادم 
    

ریوصت شزادرپ   - Matlab رازفا مرن 
گنردالب

    

autocad electrical رازفا مرن 
    

گولانآ تارادم  لیلحت  هیزجت و 
    

C نابز  - codevision رازفا مرن 
    

C نابز  - Keil uVision رازفا مرن 
++ C و

    



https://atbox.io/5062392708424
https://atbox.io/5062392708424


یلیصحت قباوس 

کینورتکلا قرب -  یسدنهم  دشرا ، یسانشراک 
اب یزادناریت  شزرو  رد  درکلمع  اقترا  نیرمت و  هناماس  تخاس  یحارط و  همان :  نایاپ 

بلتم رد  ریوصت  شزادرپ  هلیسو  هب  مرگ  هحلسا 

نارهت  تاقیقحت  مولع و  دحاو  یمالسا -  دازآ  هاگشناد 
نمهب 1395 ات  نمهب 1392 

اهدرواتسد

هجرد 2 نامتخاس  راکقرب 
روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  زا 

هرامش 31465288

نابآ 1398 زا 

همانیهاوگ 

CCTV هتسب رادم  نیبرود  یاه  متسیس  بصن 
روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  زا 

هرامش 30400685

دادرخ 1398 زا 

همانیهاوگ 

ICDL
روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  زا 

هرامش 29643746

ید 1397 زا 

همانیهاوگ 

رازاب تاقیقحت  یسانشرازاب و 
ناسارخ یروانف  ملع و  کراپ  زا 

هرامش 710/41356

دادرم 1395 زا 

همانیهاوگ 

یلامریغ ناریدم  هژیو  یرادباسح  تاحالطصا  میهافم و 
ناسارخ یروانف  ملع و  کراپ  زا 

هرامش 9511571014

ید 1395 زا 

همانیهاوگ 

اب یزادناریت  شزرو  رد  درکلمع  اقترا  نیرمت و  هناماس  یملع -  هلاقم 
ریوصت شزادرپ  هلیسو  هب  مرگ  هحلسا 

ناریا قرب  یسدنهم  سارفنک  نیمشش  تسیب و  زا 

هرامش 1198

تشهبیدرا 1397 زا 

همانیهاوگ 

سامت تاعالطا 

E.mahroughi@gmail.com
لیمیا 
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