ثطوَ تؼبلی
" ًوبیَ پرضٌلی"
مشخصات فردي :
ًبم  :ػلی
ًبم پذر  :هحوْد
غوبرٍ غٌبضٌبهَ
3336 :

ًبم خبًْادگي  :خطرّی
تبریخ تْلذ 1364/66/31 :
هحل صذّر  :کبغور

ُوراٍ69153337975 :
m.alikhosravi90@yahoo.com

65155435191
تلفي :
پطت الکترًّیکی:

آدرش هٌسل :خراضبى رضْی -غِرضتبى ثردضکي
سابقً تحصيلي :
همطغ تحصیلي
لیطبًص :هکبًیک

هحل تحصیل
هحل تحصیل  :داًػـگبٍ آزاد هػِذ

ضبل فبرؽ
التحصیلي
1396

سابقً کار :
سال

مالحظات

سمت
کبرغٌبش فٌی ًوبیٌذگی ایراى خْدرّ

1396

18هبٍ

هطئْل فٌی هجتوغ هؼبدى هص تکٌبر
هطئْل ًگِذاری ّتؼویرات هجتوغ هؼبدى
هص ًطین(غرکت کْهَ هؼذى پبرش)

1393
98

6ضبل
تبکٌْى

مٍارتٍای ورم افساری :
ميسان تسلط

وام ورم افسارٌا

خْة
خْة

ًرم افسارُبي ػوْهي ثطتَ office
( AUTO CADتخصصی)
زباوٍاي خارجی :
ًبم زثبى
خبرجَ
اًگلیطی

وُشته

خُاوذن

مكالمً

عالي خوب متوسط ضعيف عالي خوب متوسط ضعيف عالي خوب متوسط ضعيف
*

*

1

*

دوره های گذرانده شده :
ردیف
1

عىُان دَري (فىی َ حرفً ای)
نگهداری و تعميرات

3

ُیذرّلیک ّ پٌْهبتیک

3

هکبًیک هبغیي ُبی
راُطبزی(تیراژٍ)

4

جْغکبری e3

5

تؼویرات خْدرُّبی دّ گبًَ ضْز

6

ایوٌی کبرخبًَ

ضبیر هِبرتِب:
 )1اجرای اًْاع ثرًبهَ ُبی ًگِذاری ّ تؼویرات()RCMّTPM،EM،PM
 )3اجرای هْفك ًظبم آراضتگی()S5در هؼبدى
 )3اجرای ًرم افسار ًت ّ هذیریت آى()CMMS PM WORKSدر هجتوغ هص ًطین
 )4اجرای کذیٌگ کلیَ تجِیسات
 )5اجرای ػالیوٌت تخصصی ضیطتوِبی دّار ّ هبغیي آالت صتؼتی
 )6تحلیل ریػَ ای ػلل خراثی( )RCFAثب ًرم افسار
 )7اجرای پبیپیٌگ فلْتبضیْى
 )8هذیریت ًیرّی اًطبًی
 )9کبرغٌبش ًصت پرّژٍ الکترّهْتْر  7هگبّاتی ثرای ضٌگ غکي اج هیل غرکت
اپبل پبرضیبى
 )16هٌِذضی هؼکْش ضلْلِبی فلْتبضیي طرح ضبال ثب ًرم افسار اتْکذ ّ
ضبلیذّرکص
ً )11صت ّ تؼویر اًْاع گیرثکص ُب ّ الکترّهْتْرُب ثب رػبیت اضتبًذارد ُبی
اًطجبق ّ ُن هحْر ضبزی
 )13هذیر پرّژٍ طرح تْضؼَ هجتوغ هص تکٌبر
 )13اجرای تؼویر اضبضی دضتگبُبی خردایع،ثبلویل ّ پوپِبی اضالری
 )14طراحی ّ ًصت کلیَ تجِیسات ّ دضتگبُِبی ّاحذ خردایع ّ کبرخبًجبت
فلْتبضیْى هْاد هؼذًی ثب ظرفیت 3666تي در رّز
 )15کبر ثب اثسار دلیك هکبًیک
 )16ارائَ گسارغِبی هذیریتی
ػالیك:
)1هْضیمی
ّ)3رزظ
)3هػبّرٍ در زهیٌَ ًت
)4تحمیك در جِت ثِیٌَ کردى خطْط تْلیذ در صٌؼت
)5تحمیك در هْرد ػلن هتبلْژی ّ هْاد

3

