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وضعیت سربازی: پایان خدمت

حسین نیکخو
کارشناس انرژی های تجدیدپذیر

 

nike.hoss@yahoo.com

(+۹۸)۹۱۵۸۱۰۰۸۶۶

خراسان رضوی، مشهد

مهارت خواندن

مهارت نوشتن

مهارت گفتاری

مهارت شنیداری

انگلیسی

 

کارشناس انرژی های تجدید پذیر با بیش از ده سال سابقه فعالیت و قریب به بیست سال
تدریس در دوره های آموزشی فنی در دانشگاه و موسسات آموزشی دیگر

کارشناسی ارشد برق
گرایش: کنترل

دولتی موسسه/دانشگاه: فردوسی 
خراسان رضوی، مشهد

معدل : ۱۶

کارشناسی برق
گرایش: قدرت

خراسان رضوی، گناباد
معدل : ۱۷

آغاز همکاری از فروردین ۱۳۸۰

وظایف و دستاوردها

کارشناس انرژی های تجدیدپذیر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

خراسان رضوی، مشهد

آغاز همکاری از ۱۳۹۳

وظایف و دستاوردها

مدرس
دانشگاه

خراسان رضوی، مشهد

۱۳۹۵ - ۱۳۹۰

وظایف و دستاوردها

پیمانکار
شرکت توزیع برق خراسان

خراسان رضوی، مشهد

زبان

درباره من

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

آموزش تحقیق و پژوهش در حوزه انرژی های نو ، اتوماسیون خانگی و الکتریکال

تدریس در دانشگاه های غیر انتفاعی و جامع علمی و کاربردی خراسان در حوزه های برق و انرژی

پیمانکار اجرایی شبکه های برق رسانی فشار ضعیف و فشار متوسط

https://cvbuilder.me/


۱۳۸۶ - ۱۳۸۵

وظایف و دستاوردها

کارشناس دفتر فنی
پتروشیمی برزویه

بوشهر، عسلویه

۱۳۸۷ - ۱۳۸۶

وظایف و دستاوردها

کارشناس دفتر فنی
پاالیشگاه

خراسان رضوی، مشهد

۱۳۸۹ - ۱۳۸۸

وظایف و دستاوردها

کارشناس دفتر فنی
معدن مس

کرمان، شهر بابک

۱۳۹۰ - ۱۳۸۹

وظایف و دستاوردها

کارشناس دفتر فنی و اجرایی
نیروگاه

خراسان رضوی، مشهد

۱۳۹۱ - ۱۳۹۰

وظایف و دستاوردها

کارشناس دفتر فنی و اجرایی
کارخانه سیمان

خراسان رضوی، مشهد

تیر ۱۳۹۸

اصول مخابرات ماهواره ای

مرداد ۱۳۹۸

آشنایی با اصول عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک

اردیبهشت ۱۳۹۸

سیستم های برق و الکترونیک خودروهای هیبرید

اردیبهشت ۱۳۹۸

شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای مقدماتی

آذر ۱۳۹۷

اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی

مهر ۱۳۹۷

ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی

مهر ۱۳۹۷

کارآفرینی

نصب و راه اندازی تجهیزات برق و کنترل پتروشیمی اروماتیک برزویه

نصب و راه اندازی تجهیزات برق و کنترل پاالیشگاه هشتم بندرعباس واحد نیروگاهی

نصب و راه اندازی تجهیزات برق و کنترل مجتمع فراوری مس میدوک

نصب و راه اندازی تجهیزات برق و کنترل نیروگاه شریعتی مشهد واحد سیکل ترکیبی

نصب و راه اندازی تجهیزات پست برق و برق رسانی مجتمع کارخانه سیمان سه هزار تنی مشهد

دوره ها و گواهینامه ها



آبان ۱۳۹۷

تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن

اردیبهشت ۱۳۹۷

پداگوژی مربی گری

آذر ۱۳۹۶

مقدماتی بر فیلم سازی

تیر ۱۳۹۶

بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت

فروردین ۱۳۹۶

مدار مجتمع خطی

شهریور ۱۳۹۵

برنامه نویسی لوگو

مرداد ۱۳۹۵

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی

مهر ۱۳۹۰

طراحي مدرن برق ساختمان (خانه هوشمند )

اردیبهشت ۱۳۹۵

تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته 2(مجازی غیرحضوری)

بهمن ۱۳۹۱

حفاظت و کنترل پیشرفته ماشینهای الکتریکی

آبان ۱۳۹۱

الکتریکال اتوکد

شهریور ۱۳۹۱

انرژی های تجدید پذیر 2

بهمن ۱۳۹۰

آشنایی با نرم افزار متلب

آبان ۱۳۸۹

آشنائي با شبكه هاي صنعتي

مهر ۱۴۰۰

مونیتورینگ صنعتی SCADA و HMI در کنترل صنعتی و مکاترونیک

مرداد ۱۴۰۰

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار Factory i/o سطح دو

فروردین ۱۴۰۰

eplan.P8 آشنائي با نرم افزار

دی ۱۳۹۹

مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

مهر ۱۳۹۹

فن بیان ویژه تدریس

شهریور ۱۳۹۹

WINCC FLEXIBLE كاربردي

مرداد ۱۳۹۹

اتوماسیون صنعتی با نرم افزار Factory i/o سطح یک

تیر ۱۳۹۹

In Design صفحه آرایی با نرم افزار
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