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  ۳۵پالک  ۲۱البرز، نظر آباد، بلوار پاسداران کوچه شقایق 

 مهارت ها

 برق صنعتی و مدار فرمان ساده   85%

 آموزش ایمنی برق   95%

 اجرای سیستم های حفاظت زمین   95%

 برقراری نظام آراستگی   06%

مشاوره در زمینه اصلاح و بهبود    06%

 سیستم های حفاظتی

 دارای روابط عمومی بالا   666%

 اتوکد الکتریکال   06%

 

 میالد فتوت

 ,کارشناس سیستم های حفاظت زمین، HSEکارشناس برق،

 
 

  ۷/۶/۲۵۷۲متولد: 

 وضعیت تأهل: متأهل

 وضعیت سربازی: معاف

 

میالد فتوت هستم عالقه مند به پروژه های ایمنی تخصصی،اتوماسیون و برق صنعتی،ارتینگ و صاعقه 
 گیر و در حال حاضر مدیر عامل تسال صنعت البرز می باشم.

 سوابق تحصیلی   

 کارشناسی ارشد  مهندسی برق

 سیستم های قدرت :گرایش 

 آزاد -تهران جنوب  :موسسه/دانشگاه 

 ۲۵۳۶ورودی سال   

 ۲۶،۶۳ :معدل 

 کارشناسی  مهندسی برق 

 فدرت :گرایش 

 آزاد -تهران جنوب  :موسسه/دانشگاه 

  ۲۵۳۵ -  ۲۵۳۳ 

 ۲۷ :معدل 

 کاردانی  برق

 الکتروتکنیک :گرایش 

 دولتی -شهید بهشتی ) پسران کرج (  :موسسه/دانشگاه 

  ۲۵۳۱ -  ۲۵۳۱ 

 ۲۶ :معدل 

 با حضور موثر در تمامی پروژه ها سوابق کاری   

 مدیر داخلی و مسئول دپارتمان برق

 ایمن بهداد صنعت البرز:شرکت

    ۲۵۳۳اردیبهشت  - ۲۵۳۶بهمن 

 وظایف و دستاوردها 

تست و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی  شرکت صنعت  ■ 

 )مسئول منابع انسانی سرکار خانم مهندس آبستان (  30،39،30پالستیک بانی نو  



 کارشناس ایمنی   06%

 روشهای مختلف ارزیابی ریسک   06%

ارزیابی پوسچر به روش های    06%

 مختلف

 دیگ های بخار    06%

 
 
 
 

 زبان

 انگلیسی

  مهارت خواندن

  مهارت نوشتن

  مهارت شنیداری

  مهارت گفتاری

 

  33ساعت در سال  0برگزاری جلسه آموزشی ایمنی برق تخصصی در شرکت صنعت پالستیک بانی نو به مدت  ■ 

  30مشاوره جهت بهبود وضعیت هارمونیکی شرکت بانی نو  ■ 

و با مدیریت  30اجرای الکترود حفاظتی )احداث چاه ارت( در شرکت سپهر چرم و سپهر بافت خاورمیانه در سال  ■ 

 سرکار خانم مهندس افشار  

  39تا  35مشاور فنی شرکت تجهیزات زمین از سال  ■ 

گ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی  شرکت کیمیا ران  تست و بازرسی فنی سیستم ارتین ■ 

 )مسئول فنی جناب اقای مهندس نقیلی  (  39و  30

تست سیستم حفاظتی و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی   ■ 

                                                                                                                                                             )جناب آقای مهندس طهماسب ویسی   30،39شرکت صنعت محور خودرو 

                                                                                                                                                                  39ساعت جلسه آموزشی ایمنی برق تخصصی در شرکت محور خودرو در سال  0برگزاری  ■ 

  39شرکت فرامین واقع در شهرک صنعتی صفادشت  احداث چاه ارت در  ■ 

تست و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی  شرکت درسا دارو در  ■ 

                                                                                )مسئول ایمنی جناب آقای مهندس هاشمی (                                                                           39سال 

) مدیر فنی جناب آقای 33و   30بهبود و ضعیت کامال آشفته سیستم ارتینگ شرکت نوآور ارتباط صنعت در سال  ■ 

 مهندس کرد ( 

د نواقص سیستم حفاظتی  شرکت تست سیستم  و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبو ■ 

 ساخت ایمپلنت )درین کاشت مانا (  

تست سیستم حفاظتی و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی   ■ 

  30شرکت سایپا یدک تهران در سال 

 ظتی  شرکت شاسیتست و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفا ■ 

 )مسئول ایمنی مهندس امامی( 33و  39سازی ایران در سال 

تست و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی  شرکت سایپا  ■ 

 )مسئول ایمنی مهندس افشار   39ایندامین در سال 

مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی  و  تست سیستم حفاظتی و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین ■ 

همچنین مشاوره جهت ارزیابی خطر احتمالی صاعقه جهت احداث صاعقه گیر در  شرکت افراتاب  در سال 

 )مسئول فنی جناب آقای مهندس لشویی( 39،30،33

  30ساعت در شرکت افراتاب در سال  4برگزاری جلسه اموزشی ایمنی تخصصی برق به مدت  ■ 

ت و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی  شرکت داروسازی تس ■ 

 )مسئول ایمنی مهندس افشار   30،33سها در سال 

  33ساعت در شرکت داروسازی سها  در سال  4برگزاری جلسه اموزشی ایمنی تخصصی برق به مدت  ■ 

تست  و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی  و همچنین مشاوره  ■ 

)مسئول 30،39،30جهت ارزیابی خطر احتمالی صاعقه جهت احداث صاعقه گیر در  شرکت روزبه شکالت   در سال 

 فنی جناب آقای مهندس قریشوند و سرکار خانم مهندس دلخوشی( 

  30ساعت در شرکت روزبه شکالت  در سال  4جلسه اموزشی ایمنی تخصصی برق به مدت  برگزاری ■ 

 احداث چاه ارت در شرکت نخ زرین )سوله اجاره ای آقای جانمحمدی واقع در شهرک صنعتی سپهر (  ■ 

بهبود وضعیت سیستم ارتینگ و همچنین شبکه نول و همچنین بهبود وضعیت هارمونیکی شرکت دامداری و  ■ 



 تدریس

 

انشگاهی و هنرستانی دروس برق تدریس د

سیسات الکتریکی ، ماشین قدرت از قبیل تا

،شبکه DCو  AC های الکتریکی

الکتریکی،سیم پیچی و برق دمنهوش

ی ضی مهندسی،ریاضصنعتی،ریا

 کترونیککاربردی،هیدرولیک و نیوماتیک و ال

 صنعتی

 

  30دامپروری بستان در سال 

ارائه مشاوره جهت کاهش مصرفی انرژی با استفاده از سافت استارترها در شرکت دامداری و دامپروری بستان  ■ 

 )جناب آقای مهندس پلنگی و مهندس صفایی ( 

 ساعت در شرکت مانا ماکارون   4برگزاری جلسه آموزشی ایمنی تخصصی برق بمدت  ■ 

 در شرکت ارم سبز واقع در شهرک صنعتی نظراباد  احداث چاه ارت  ■ 

 احداث چاه ارت برای شرکت خوراک دام و طیور شجاعی  واقع در شهرک صنعتی نظراباد   ■ 

 احداث چاه ارت با روش کراسلینکینگ در شرکت صنعتی فوالد فام )اقای مهندس حشمتی (  ■ 

   30در ساکت در سال احداث چاه ارت با روش کراسلینکینگ در شرکت مرغ ما ■ 

  33تا  39ساختمان مسکونی جهت ارائه مستندات به سازمان نظام مهندسی از  46احداث چاه ارت در بیش از  ■ 

  33ساعت در شرکت فوالد فام در سال  4برگزاری جلسه اموزشی ایمنی تخصصی برق به مدت  ■ 

  30شرکت چای احمد  در سال ساعت در  0برگزاری جلسه اموزشی ایمنی تخصصی برق به مدت  ■ 

تست سیستم حفاظتی و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی  و  ■ 

و  30همچنین مشاوره جهت ارزیابی خطر احتمالی صاعقه جهت احداث صاعقه گیر در  شرکت چای احمد در سال 

 مسئول ایمنی سرکار خانم مهندس جمدار (  33

تا کنون از جمله  30صنعت مختلف از سال  06تست هیدرو استاتیک و ضخامت سنجی دیگ های بخار بیش از  ■ 

 محور خودرو ، مانا ماکارون،عرفان دارو،صنایع غذایی بنا، شاسی سازی ایران،روزبه شکالت سایپا یدک و .......... 

                                                                                                                                                                  30تا  30روزبه شکالت ■ 

تست سیستم حفاظتی و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی  و  ■ 

صاعقه جهت احداث صاعقه گیر در  شرکت دامداری زرین هیو یا  همچنین مشاوره جهت ارزیابی خطر احتمالی

 ،مسئول ایمنی سرکار خانم مهندس روستاپور( 30،39رضایی بزرگترین دامداری منطقه در سال 

تست سیستم حفاظتی و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی  و  ■ 

خطر احتمالی صاعقه جهت احداث صاعقه گیر در  شرکت کیمیا بسپار سبز کویر قم در  همچنین مشاوره جهت ارزیابی

                                              ،مسئول ایمنی جناب اقای مهندس محمدپور(                                                                                        33سال 

ست سیستم حفاظتی و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی  و ت ■ 

 30همچنین مشاوره جهت ارزیابی خطر احتمالی صاعقه جهت احداث صاعقه گیر در  شرکت پاکشوما در سال 

                                                                                                 ،مسئول ایمنی جناب اقای مهندس خمسه (                                         

نماینده و شماور فنی شرکت سالمت گوشت ماهی جهت بررسی چالش  های ارتینگ و سیستم دیگ بخار   از  ■ 

                                                                                                                                     33سال 

  33احداث چاه ارت در شرکت سالمت گوشت ماهی )مدیر کارخانه مهندس جنابی ( سال  ■ 

تست سیستم حفاظتی و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی   ■ 

 )مسئول ایمنی سرکار خانم مهندس باقری 30لباس رزا در سال شرکت سوسیس و کا

تست سیستم حفاظتی و بازرسی فنی سیستم ارتینگ و همچنین مشاور جهت بهبود نواقص سیستم حفاظتی   ■ 

                                                                                                          )مسئول ایمنی سرکار خانم مهندس باقری                                                      39شرکت جم ساز در سال 

 صنعت مختلف در سطح کشور   666وبیش از  30تا  35مترو شهر جدید تحت نظارت سپاسد  ■ 

  PHA-AEPتجزیه و تحلیل پروژهای ساختمانی با استفاده از روش یکپارچه  ■ 

مسئول قرار داد ها،جذب بازار ،آموزش کارشناسان سنجشگر و  تعیین متریال الزم طبق استاندارد متد های سایت  ■ 



ahso  وhsahs   جهت سنجش عوامل زیان آورفیزیکی و شیمیایی  محیط کار 

نماینده رسمی تعمیرات و فروش  شرکت تولید دیگ های بخار و ماشین االت صنعتی شرکت نوین بخار و نوین  ■ 

 افروز قزوین  

صنعت  666پروژه بازرسی فنی و تعمیرات آسانسور صنعتی و ساختمانی ،لیفتراک،جرثقیل  بیش از  HSEمسئول  ■ 

صنعتی ایران،تکساز پلیمر ،بانی نو،حالوت پردیس،ارکان  مختلف از جمله چای احمد،محور خودرو،سایپا،پمپ های

 سازان و............... 

 مدیر عامل

 تسال صنعت سپهر)مسئولیت محدود(:شرکت

    ۲۵۳۳آغاز همکاری از فروردین 

 دوره ها و گواهینامه ها   

 اتوکد الکتریکال

 ساعت  46مجتمع فنی تهران شعبه حافظ بمدت :موسسه

    ۲۵۳۳بهمن 

 برق صنعتی و مدار فرمان ساده

 ساعت  666مجتمع فنی تهران شعبه حافظ بمدت :موسسه

    ۲۵۳۶شهریور 

 برق صنعتی و مدار فرمان اتوماتیک 

 ساعت  96مجتمع فنی تهران شعبه حافظ بمدت  :موسسه

    ۲۵۳۶ذر آ

 ساعت ( 46اصول ایمنی و بهداشت محیط کار) 

مرکز تحقیقات وزارت کار )مدرک پایه جهت صدور جواز فعالیت در زمینه فعالیت مشاورین ایمنی :موسسه
 مورد تایید وزارت کار(

    ۲۵۳۷مهر 

 ساعت ( 60شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ) 

مرکز تحقیقات وزارت کار)مدرک پایه جهت صدور جواز فعالیت در زمینه فعالیت مشاورین ایمنی :موسسه
 مورد تایید وزارت کار(

    ۲۵۳۷مرداد 

 ساعت ( 60ایمنی برق )  

مرکز تحقیقات وزارت کار)مدرک پایه جهت صدور جواز فعالیت در زمینه فعالیت مشاورین ایمنی :موسسه
 مورد تایید وزارت کار(

    ۲۵۳۱تیر 

 ساعت  96آموزش عمومی وتخصصی در حوزه ایمنی  بمدت 

 QM ACADEMY:موسسه

    ۲۵۳۶تیر 

 ساعت کار آموزی40۱

 سایپا:موسسه

    ۲۵۳۵مرداد 

 ساعت کار آموزی 046



 مانا ماکارون:موسسه

    ۲۵۳۱خرداد 

 MT,VT,PTبازرسی جوش 

 , و رادیو گرافی(UT,RTکارن):موسسه

    ۲۵۳۱بهمن 

 ساعت  690تربیت کارشناس تابلوهای  الکتریکی بمدت 

 جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف:موسسه

    ۲۵۳۳شهریور 

LDAI 

 مجتمع فنی تهران شعبه کرج :موسسه

    ۲۵۳۶تیر 

 تحقیقات   

 جوان سازی عایق کابل    

 شبکه هوشمند الکتریکی 

 ت اطمینانابلیق 

 دینامیک سیستم های قدرت 

 رله و حفاظت 

 عایق و فشار قوی 

 محاسبه و طراحی سیستم های صاعقه و محافظ زمین 

 سیستم قدرتمطالعات  

 هاپروژه   

 کارشناس ایمنی  

 شرکت تولید فراورده های ژنتیکی بهنود ژن  :کارفرما / درخواست کننده 

 ۲۵۳۱مهر  :تاریخ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


