URRICULUM VITAE

خالصه سوابق علمي واجرائي
نام :عباس

« اطالعات شخصي »
مرتبه علمي  :مهندسي برق (گرایش قدرت)
نام خانوادگي :دلیمي اصل

سوابق تحصیلي
کارداني برق(الکتروتکنیک)
کارشناسي برق(شبکه های انتقال و توزیع)
ارشد (برق قدرت)

اهم سوابق شغلي
مدیر واحد برق شرکت دیزل الکتریک (عسلویه از سال  80الي )82
مدیر واحد برق شرکت کره گیاهي شونیز(مهندس بخیت از سال 82الي )83
معاونت تولید و فني مهندسي شرکت کالن بتن(شمخاني از سال 83الي )89
مدیر برق شرکت ژیان(مهندس عطایي از سال 86الي )88
معاونت تحقیق و توسعه ،کارشناس فني واحد طیور ,سوپروایزردستگاه های جوجه کشي پیترسایم(شررکت توسرعه
مکانیزاسیون از سال92الي )94
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت تولید برق سبز کوثر انرژی (از سال 85الي)86

سوابق آموزشي
دوره بین المللي  s7 300 plcازشرکت قشم ولتاژ(نماینده رسمي شرکت زیمنس آلمان)
دوره صنعتي درجه یک از شرکت فراز صنعت
دوره الکترونیک از سازمان مرکزی فني حرفه ای استان خوزستان
دوره تهویه و برودت از سازمان مرکزی فني حرفه ای استان خوزستان

ایمیلA.Dalimi763@gmail.com:

آدرس:تهران بلوار تعاون نبش آسیای  5پالک 15

تسلط کامل بر زبان عربي
آشنایي کامل به زبان انگلیسي

سوابق اجرائي
پروژه طراحي و ساخت  12تابلوهای برق دیماند وراه اندازی  34عدد الکتروموتوری های  75کیلو وات درمجتمع
کشاورزی  110هکتاری اهواز
پروژه ساخت7عدد تابلو های برق شهرداری خرمشهرشامل( روشنایي و پمپاژ)
اجراء برق پروژه شناور سازی شهید حسني بالغ بر  3شناور 1000تن
اجراء برق پروژه شناور های اداره بندر خرمشهر
اجراء برق پروژه شناور های اداره بندر آبادان
اجراء برق پروژه شناور 1200تن افق خرمشهر
اجراء برق پروژه شناور 900تن اهواز خرمشهر
اجراءبرق پروژه شناور  600تن حکیم خرمشهر
اجراء برق پروژه شناور 2500تن افرا خرمشهر

تولید  115عدد پایه چراغ  3متر  80وات فتو ولتائیک به همراه فنداسیون جهت شرکت ژیان
نصب  10عدد پکیج سیستم روشنایي فتوولتائیک جهت سازمان اقتصادی کوثر
نصب  50عدد صفحه فتوولتائیک جهت سیستم های فلوتر بیسیم کنترل از راه دور جهت بخش خصوصي مشهد
نصب  15پکیج روشنایي فتوولتائیک  80وات جهت بخش خصوصي در لواسان
نصب  15پکیج روشنایي فتوولتائیک  80وات جهت شرکت کالن بتن خرمشهر
نصب  17پکیج روشنایي فتوولتائیک  60وات جهت بخش خصوصي شیالت اهواز
اجراء برق شرکت توسعه مکانیزاسون و صنایع کشاورزی کوثر تهران
اجراء برق شرکت کارتن سازی سامان نور کوثر(تهران)
اجراء پروژه برق و تاسیسات استخر کارگر آبادان(شامل روشنایي و صنعتي)
پروژه برق و تاسیسات استخر کارگرخرمشهر(شامل روشنایي و صنعتي)
پروژه طراحي وساخت تابلو های برق استخر جهان آراء خرمشهر(شامل روشنایي و صنعتي)
پروژنصب و راه اندازی دستگاه های تولید بتن (  ) bachingدرشرکت کارخانه کالن بتن خرمشهر
پروژه طراحي  .نصب و راه اندازی تاسیسات لوله کشي بخار در کارخانه کالن بتن خرمشهر
نصب دستگاه های تولید بخار (  ) boilerدر کاخانه کالن بتن خرمشهر
پروژه راه اندازی برق و نصب دستگاهای تولید بتن (  )bachingدرکارخانه ژیان آبادان
پروژه راه اندازی تاسیسات لوله کشي بخار در کارخانه ژیان آبادان
نصب دستگاه های تولید بخار (  ) boilerدر کاخانه ژیان آبادان
پروژه تاسیسات لوله کشي آب سرد وگرم صنعتي در شرکت ژیان آبادان

