
شیاسآ مانهب 
تکرش رد  تاسیسات  کیناکم /  سانشراک 

( هاگورین یمیشورتپ ،  ) نادبریه تیردم 

لدبت _ کیناکم یسدنهم  دشرا  یسانشراک 
نارهت دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  یژرنا 

برغ

یدرف تاصخشم 

لاس  33 : نس

درم : تیسنج

نارهت : تنوکس لحم  رهش 

درجم : لهات تیعضو 

هدش ماجنا  : یزابرس تمدخ 

سامت تاعالطا 

09111403886 : نفلت

09367749344 : لابوم

behnam.asayesh@gmail.com
: لیمیا

دامادریم نارهت -  : تنوکس لحم 

هحفص کنیل  : ندکنیل

یراک هقباس  قوقح و 

لاس  ۱۰ : یراک هقباس  نازیم 

الاب هب  ناموت  نویلیم   25 : قوقح

: هموزر یناسر  تشهبدرا 1401زور   23
: یرراک JV-72434209هسانش 

یلغش قباوس 

یلیصحت قباوس 

( هام نونک (11  ات  ریت 1400  تاسیسات کیناکم /  سانشراک 
( هاگورین یمیشورتپ ،  ) نادبریه تیردم  نارهتتکرش  نارا - 

HVAC Supervisor & Designer
Plumbing & Sewage

( لاس دنفسا 1400 (2  ات  دنفسا 1398  تاسیسات کیناکم /  سانشراک 
( یمیشورتپ زاگ و  تفن ،  ) ناریتس رواشم  نارهتنیسدنهم  نارا - 

HVAC Supervisor & Designer
Plumbing & Sewage

( هام لاس و 8  دنفسا 1398 (2  ات  ریت 1396  ناروان لام  سلطا  هژور  کیناکم  ینف  تسررس 
هناماس هارمه  نارهتایرآ  نارا - 

ناروان لام  سلطا  گنیروتینام  یزاس و  عیمجت  فیعض ، نایرج  یاه  متسیس  هژور 
(EMS  ) نامتخاس یژرنا  یریگ  هزادنا  متسیس  (، BMS  ) نامتخاس تیردم  متسیس 

( هام ریت 1396 (11  ات  دادرم 1395  ( عوبطم هیوهت   ) کیناکم سانشراک 
جوم نارهتاواف  نارا - 

هداد زکارم  قرح  ءافطا  یاه  متسیس  عوبطم و  هیوهت  تاسیسأت  یحارط  رد  راب  تاساحم  یحارط و 
لماع ردم  رتفد  سیئر 

( هام ید 1394 (9  ات  ندرورف 1394  تالآ نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  تسررس 
وکمیرف نارا  یدیلوت  - یتاقیقحت جرکعمتجم  نارا - 

 ...( رسکیم و  ) نتب دیلوت  یتعنص  تالآ  نیشام  تاریمعت ) یرادهگن و   ) تن تسررس 
یتعنص  تالآ  نیشام  یا  هرود  یسرزاب  تن و  یزر  همانر 

تالآ نیشام  یساسا  تاریمعت  لاهروا و 

( هام لاس و 6  دنفسا 1393 (1  ات  رورهش 1392  یتعنص تالآ  نیشام  کیناکم  نیسنکت 
نیپساک ایاپ  نوزقرمیلپ  نارا - 

.کیناکم  دحاو  نیسنکت 
.ردورتسکا هاگتسد  تاریمعت 

( هام لاس و 11  رورهش 1388 (1  ات  رهم 1386  دیلوت دحاو 
چی نوزقسراپ  نارا - 

.هرهم چی و  هروک  یترارح و  تالمع  یراکبآ ، طخ  رد  تیلاعف 
.تالآ نیشام  یا  هرود  یاه  سیورس  تاریمعت و 

1399 - 1400 یژرنا لدبت  _ کیناکم یسدنهم  دشرا -  یسانشراک 
17/00 لدعم :  برغ نارهت  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد 

tel:09367749344
mailto:behnam.asayesh@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/behnam-asayesh-3a6295bb/


یشزومآ یاه  هرود

یجراخ یاه  نابز

طسوتم زا  رتالاب   | یسیلگنا 

اهرازفا مرن 

هتفرشی  |  Solidworks
 

هتفرشی  |  Microsoft Word
 

هتفرشی  |  Microsoft Powerpoint

طسوتم  |  MATLAB
 

طسوتم  |  EES - Engineering Equation Solver
 

طسوتم  |  AutoCad

یتامدقم  |  Ansys
 

طسوتم  |  Revit
 

طسوتم  |  Microsoft Project
 

طسوتم  |  Microsoft Outlook

یتامدقم  |  Production Manager
 

یتامدقم  |  Microsoft Excel
 

یتامدقم  |  Microsoft
 

یتامدقم  |  Catia

یتامدقم  |  SPSS

17/00 لدعم :  برغ نارهت  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد 

1392 - 1395 ( تاشاعترا لرتنک و  ، کیمانید  ) یدرراک یحارط  _ کیناکم یسدنهم  دشرا -  یسانشراک 
16/00 لدعم :  ناتسکات دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد 

1386 - 1390 تادماج _ کیناکم یسدنهم  یسانشراک - 
15/00 لدعم :  ناتسکات دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد 

KNX لکتور یانبم  ر  نامتخاس  یزاس  ۵۲دنمشوه  هرود : لوط 

MEM یسدنهم شزومآ  1397زکرم 

( هژور تیردم   ) PMOتعاس  40 هرود : لوط 

همانسکیماس یهاوگ نودب   1396

( قرح ءافطا  یاه  متسیس  یحارط   ) Fire Fighting Designتعاس  40 هرود : لوط 

ناسراپ 1396نون 

 ...( یناسرآ و عوبطم ، هیوهت  شیامرس ، شیامرگ ،  ) HVACتعاس  150 هرود : لوط 

ناسراپ 1395نون 

( نامتخاس شیامرگ  شیامرس و  یاهراب  تاساحم   ) Carrier HAPتعاس  40 هرود : لوط 

ناسراپ 1395نون 

Surfcam رازفا مرن  کیتسالپ - ) قرزت  یاه  بلاق  تخاس   ) CNCتعاس  30 هرود : لوط 

همانهقرفتم یهاوگ نودب   1394

( یتعنص تاعطق  لیلحت  یحارط و   ) SolidWorksتعاس  ۱۰۰ هرود : لوط 

تراجت ندعم و  تعنص ، 1390ترازو 

( یتعنص تالآ  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  هرود   ) TPMتعاس  20 هرود : لوط 

بان نارتسگ  1389عانص 

( وردوخ تعنص  درادناتسا   ) ISO/TS 16949 : 2009تعاس  20 هرود : لوط 

بان نارتسگ  1389عانص 



یلیمکت یاه  تراهم

(Carrier HAP، DesignBuilder  ) نامتخاس یتدور  یترارح و  یاهراب  تاساحم  یاهرازفا  مرن  رد  لماک  تراهم 

هاگورین یمیشورتپ و  زاگ ، تفن ، یاه  هژور  رد  عوبطم  هیوهت  یسدنهم  کرادم  دیلوت  رد  لماک  تراهم 

اوه یاه  لاناک  هناخروتوم و  شیامرگ و  شیامرس و  یاه  متسیس  یارجا  یحارط و  رد  لماک  تراهم 

یکیناکم تاسیسات  یاهب  تسرهف  ر  قبطنم  دروآر  هرتم و  رد  لماک  تراهم 

عوبطم هیوهت  یسدنهم  اب  طبترم  یاهدرادناتسا  تامازلا و  رد  لماک  تراهم 

یکیناکم تاسیسات  یلیصفت  یحارط  زاف  هیاپ و  یحارط  زاف  کرادم  هیهت  تاساحم و  رد  لماک  تراهم 

(AutoCAD، REVIT  ) نامتخاس تاسیسات  یشک  هشقن  یاهرازفا  مرن  رد  لماک  تراهم 

تاراختفا زاوج و 

کیمداکآ تارجت  اه و  هژور

1390 نارا نامتخاس  یسدنهم  ماظن نامزاس  رد  تیوضع 

1397 ASPE)  American Society Plumbing Engineers  ) تاسیسات نیسدنهم  نمجنا  رد  تیوضع 

1398
هسسوم نامتخاس Carrier HAP و )...  شیامرگ  شیامرس و  یاهراب  تاساحم   ) نامتخاس یکیناکم  تاسیسات  یشزومآ  هرود  سردم 

( نارهت  ) ناسراپ نون  یلاع  شزومآ 

1399
یاهراب تاساحم  یناسرآ ، شیامرس ، شیامرگ و  یاه  متسیس  هناخروتوم ، یحارط  نامتخاس (  یکیناکم  تاسیسات  یشزومآ  هرود  سردم 

نارهت ینف  عمتجم  نامتخاس Carrier HAP و )...  شیامرگ  شیامرس و 

1399 سراپ یزاجم  شزومآ  زکرم  یتعنص  یاه  پمپ  تاریمعت  یرادهگن و  یشزومآ  هرود  سردم 

1396
لماعریغ دنفادپ  نامزاس  امرفراک : .یژرنا  یداصتقا و  تاضحالم  اب  یترارح  یتدور و  یاه  متسیس  باختنا  هژور  .عوبطم  هیوهت  رواشم 

حلسم یاهورین 

1397 ( اگوت  ) انپم نیروت  تخاس  یسدنهم و  تکرش  امرفراک : .یرادا  نامتخاس  .عوبطم  هیوهت  حارط 

1398 نکسم یراذگ  هیامرس  تکرش  امرفراک : .نارهت  کیپملا  هدکهد  سیدر  هقبط  هژور 27   A جر هناخروتوم  یارجا  هرواشم و 

1399 ناجنز ریفس  یرگشدرگ  یحیرفت ، یراجت ، عمتجم  هژور  .عوبطم  هیوهت  حارط 

1399 نوماه هژیوآ  تکرش  راکنامی  نارا  زاگ  یلم  تکرش   : امرفراک .رتنساتید  هعسوت  حرط  هژور  .عوبطم  هیوهت  حارط 

1399
: راکنامی .ورین  سدق  یسدنهم  تکرش  امرفراک : (. Admin  ) یلصا نامتخاس  سبط ، یتاواگم  هاگورین 325  هژور  .عوبطم  هیوهت  حارط 

تعنص دشر  تکرش 

1395 ناملآ  ZENITH تکرش هباشم  هنومن  ینامیس   لودج  کولب و  دیلوت  هاگتسد  تخاس  و  سوکعم ) یسدنهم   ) یحارط

1400
.انی تخاس  حرط و  تکرش  امرفراک : سراف .) ناتسا   ) درمال (. EPC  ) کانبات یزاسادج  دحاو  یزادنا  هار  ثادحا و  هژور  .عوبطم  هیوهت  حارط 

سراف یمیشورتپ  تکرش  راکنامی :

1400
تیردم تکرش  راکنامی : .دلوم  مشق  امرفراک : (. EPC  ) مشق داگراساپ  یتاواگم  یبیکرت 500  لکیس  هاگورین  هژور  .عوبطم  هیوهت  حارط 

نادبریه

1400
تکرش راکنامی : .سراپ  سیدر  زمره  ریق  تکرش  امرفراک : (. MC  ) ساعردنب رد  ریق  یزاس  هریخذ  دیلوت و  هناخراک  عوبطم .  هیوهت  حارط 

ناریتس رواشم  نیسدنهم 



تالاقم اه و  باتک

نم ی  هرابرد

1400 ناریتس رواشم  نیسدنهم 

1399
نیسدنهم تکرش  رواشم : .یج  تفن  شیالاپ  تکرش  امرفراک : (. MC  ) راهباچ رد  ریق  یزاس  هریخذ  دیلوت و  هناخراک  عوبطم .  هیوهت  رواشم 

ناریتس رواشم 

1399
نیسدنهم تکرش  رواشم : .یج  تفن  شیالاپ  تکرش  امرفراک : (. MC  ) ساعردنب رد  ریق  یزاس  هریخذ  دیلوت و  هناخراک  عوبطم .  هیوهت  رواشم 

ناریتس رواشم 

1399
تکرش رواشم : .اسآ  دیما  ورتپ  امرفراک : کساج .) تفن  هریخذ  هاگتسیا   ) کساج هروگ -  تفن  لاقتنا  هلول  طخ  هژور  عوبطم .  هیوهت  رواشم 

ناریتس رواشم  نیسدنهم 

1399
نیسدنهم تکرش  راکنامی : .همشچرس  سم  تکرش  امرفراک : (. EP  ) ساعردنب دیسا  یزاس  هریخذ  هاگتسیا  هژور  .عوبطم  هیوهت  حارط 

ناریتس رواشم 

1399
تکرش رواشم : .نارا  زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  امرفراک : (. MC  ) جومرخ زاگ  راشف  تیوقت  هاگتسیا  هژور  .عوبطم  هیوهت  رواشم 

ناریتس رواشم  نیسدنهم 

1399
تکرش رواشم : .نارا  زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  امرفراک : (. MC  ) شخپآ زاگ  راشف  تیوقت  هاگتسیا  هژور  .عوبطم  هیوهت  رواشم 

ناریتس رواشم  نیسدنهم 

1399
رواشم نیسدنهم  تکرش  راکنامی : .هنارک  رتسگ  انب  تکرش  امرفراک : (. EP  ) ساعردنب تفن  هریخذ  هاگتسیا  هژور  .عوبطم  هیوهت  حارط 

ناریتس

1400 ( هنوفار  ) ال یمیش  لالز  تکرش  امرفراک : .تشدافص  یتعنص  کرهش  یتشادهب  هدنیوش و  داوم  دیلوت  هناخراک  .عوبطم  هیوهت  حارط 

1400 نادبریه تیردم  تکرش  راکنامی : .نامرک  رجف  یمیشورتپ  امرفراک : (. EPC  ) لاتِسَا یلپ  یمیشورتپ  هژور  .عوبطم  هیوهت  حارط 

1396 یعونصم شوه  لرتنک و  هنیمز  رد  هلاقم  هیارا 

1396 یناغان یمیهارا  نامی  رتکد  یرامعم ،  نارمع و  نیسدنهم  هژیو  نامتخاس  یکیناکم  تاسیسات 

1398
یناغان یمیهارا  نامی  رتکد  هبترم ، دنلب  یاه  نامتخاس  یتشادهب  ) تاسیسات   ) نامتخاس یکیناکم  تاسیسات  یحارط  یدرراک  عجرم 

1398 یناغان یمیهارا  نامی  رتکد  اه ، ) نومزآ هعومجم   ) مود دلج  یکیناکم ، تاسیسأت  یسدنهم  ماظن  یاه  نومزآ  تالاوئس  لماک  حرشت 

1398
یمیهارا نامی  رتکد  اه ، ) نومزآ هعومجم   ) موس دلج  یکیناکم ، تاسیسأت  یسدنهم  ماظن  یاه  نومزآ  هدش  یدنب  هقبط  تالاوئس  حرشت 

یناغان

1399 یناغان یمیهارا  نامی  رتکد  اه ،) نومزآ  هعومجم   ) لوا دلج  یکیناکم ، تاسیسات  یسدنهم  ماظن  یاه  نومزآ سرد  حرش و 

1399 ینامتخاس تاسیسأت  هتشر  یرتسگداد  یمسر  یسانشراک  یاه  نومزآ هدیزگر  تالاؤس  حرشت  همانسرد و  باتک 

1399 یتعنص یاه  پمپ  عاونا  یبای  بیع  یرادهگن و  تاریمعت ، باتک 

1400 لصا یمساق  نیمار  رتکد  ردلی -  نازد  رازفا  مرن  رد  نامتخاس  یژرنا  راب و  تاساحم  یدرراک  یاه  هژور 

(1400  ) یژرنا لدـبت  کیناکم  یـسدنهم  دـشرا  یـسانشراک  و  ( 1395  ) یدرراک یحارط  کیناکم  یـسدنهم  دـشرا  یـسانشراک  لصحتلا  غراـف 
.تسا نامتخاس  رد  یژرنا  تیردم  لرتنک 2 . یسدنهم  یکیناکم ، تازیهجت  یزاسلدم  یحارط و  . 1 هنیمز :  رد  نم  کیمداکآ  صصخت  .متسه 

لاعف نامتخاس  یزاس  دنمشوه  لرتنک و  قیقدرازا ، عوبطم ، هیوهت  نامتخاس ، یکیناکم  تاسیسات  هنیمز  رد  لاس  تدم 6  هب  رضاح  لاح  رد 
هنیمز .ما  هتـشاد  ار  ینوکـسم و ...  یرادا ، یراـجت ، یاـه  ناـمتخاس  عاوـنا  یکیناـکم  تاسیـسات  یارجا  تراـظن و  یحارط ، هبرجت  متـسه و 

.تسا نم  یتآ  یاه  همانر  زا  هزوح  نا  میهافم  شرتسگ  یژرنا و  تیردم 



www.jobvision.ir
.تسا نم  یتآ  یاه  همانر  زا  هزوح  نا  میهافم  شرتسگ  یژرنا و  تیردم 

https://jobvision.ir
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