رزومه فنی  -ﷴ رضا بهنود
کارشناس اتوماسيون صنعتی )الکترونيک(  -کارشناس مديريت صنعتی
سوابق کاری در سه قسمت اتوماسيون شرکت زيمنس )برنامه نويس  ،(PLCبرنامه نويسی  WEB , .NETو تضمين کيفيت به اين شرح می باشد:

Siemens Automation Expert - ASP.NET MVC Web Developer - Android/IOS Developer - ISO Auditor

سوابق کاری:
1

اپراتوري  PCS7و پشتيبان فني اتاق كنترل مركزي در شرکت سيمان اردستان به مدت  8سال

2

کارشناس تضمين کيفيت در شرکت سيمان اردستان به مدت  3سال با مدارک مميزی کيفيت و محيط زيست از Tuv Nord Iran

3

کارشناس  ITدر بخش  R&Dشرکت سيمان اردستان به مدت  6ماه
تجارب ،پروژه ها ،تاليفات:

4

تاليف کتاب "راهنمای کامل و کاربردی  "Wincc flexibleبا همکاری انتشارات قديس ) -(Sabcoتهران  400 – 1393صفحه که هم اکنون در
برخی از مراکز فنی و حرفه ای تدريس می شود به شماره شابک 9786006450568

5

در حال تاليف کتاب راهنمای جامع  TIA Prortalبا همکاری نشر قديس

6

تاليف کتاب برنامه نويسی پازلی اندرويد برای همه انتشارات قديس  170 - 1395صفحه

7

در حال تاليف کتاب کليد  7روزه برنامه نويسی پايگاه داده در 2017Visual Studio

8

اجرای پروژه خط شستشو ...در يکی از صنايع نظامی بوسيله PLCهای  1500به همراه اتاق کنترل و مانيتورينگ

9

طراحی ،برنامه نويسی و اجرای سيستم اتاق کنترل مرکزی معادن پروده طبس

10

اجراي مانيتورينگ اتاق كنترل سالن رنگ بهمن خودرو با همکاری تيم مهندسی شرکت طنين کنترل

11

راه اندازي برنامه نويسي و مانيتورينگ كوره های القائئ در هوا فضا اصفهان

12

برنامه نويسی رايانه ای پايگاه داده و  PLCجهت خودکار سازی سيستم بارگيری فله ای در سيمان بوسيله کارت های هوشمند و شارژ حساب مشتريان
در شرکت سيمان

13

برنامه نويسي و راه اندازي دستگاه های گريس پاش در فوﻻد آران و بيدگل

14

راه اندازي آسياب مركزي و درايوهاي مربوط به آن در كارخانجات مختلف

15

برنامه نويسي و توليد كنتورهاي مجازي انرژي و همكاري در ايجاد سيستم پايش انرژي سيمان تحت pcs7

16

آمارگري انرژي سيمان بر مبنای ISO50001:2011

17

برنامه نويسی کنتورهای نرم افزاری انرژی و اسکريپت نويسی در سرورهای  PCS7برای استخراج ديتای انرژی به صورت گزارشات روزانه و
ماهيانه

18

برنامه نويسي وتوليد پايگاه داده اكسس جهت ايجاد گزارشات مفصل انرژي ماهيانه و ساليانه انرژي سيمان

19

اجراي شبكه محلي و  Wanدر ارگان های اداری

20

تدريس برنامه نويسي  PLCهای زيمنس  PCS7 ، TIA Portal ،و مانيتورينگ به صورت خصوصی و گروهی

21

تدريس رباتيك با پکيج  Ki Robotکره براي نوجوانان  11دوره نمايندگی شرکت نوآوران خﻼق صدرا اصفهان و آراد

22

تدريس برنامه نويسی رايانه برای کودکان بر مبنای دوره  Scratchاز دانشگاه MIT

23

تدريس برنامه نويسی اندرويد برای دانشجويان بر مبنای دوره  Scratchاز دانشگاه MIT

24

تدريس کنترل ماشين آﻻت بوسيله کنترلر Arduino

25

آشنايی با فروش و تامين موردی تجهيزات اتوماسيون صنعتی و ابزار دقيق برای کارخانجات مختلف

26

پايگاه داده آنﻼين اطﻼعات محيط زيستی تحت وب سيمان

27

طراحی  ،برنامه نويسی و اجرای نرم افزار پايگاه داده جهت گزارش گيری از داده های سيستم انرژی شرکت سيمان

28
29

طراحی  ،برنامه نويسی و اجرای سامانه  Web Applicationبه نام  QEHSE Officeجهت اتوماسيون سازی سيستم تضمين کيفيت بر مبنای
ISO14001:2015 , Ohsas18001:2007 9001:2015در شرکت سيمان
طراحی و اجرای  IO Firewallبرای استخراج داده از سيستم  PCS7به صورت کامﻼ امن در برابر ويروس های صنعتی و ذخيره داده در فضای
پايگاه داده در اينترنت

30
31
32
33
34
35

طراحی  ،برنامه نويسی و اجرای سامانه  Web Applicationبه نام صندوق ارتباط مدير عامل با مشتريان جهت اتوماسيون سازی سيستم تضمين
کيفيت بر مبنای ايزو  10002در شرکت سيمان
طراحی  ،برنامه نويسی و اجرای سامانه  Web Applicationبه نام سامانه فيش حقوقی صبا در شهرداری های مختلف
طراحی  ،برنامه نويسی و اجرای سامانه  Web Applicationبه نام سامانه محاسبه عوارض انواع ساختمان ،خودرو و اصناف برای مخاطبين
اينترنتی در شهرداری های مختلف
برنامه نويسی سيستم پايش قيمت کاﻻ و خدمات در سطح شهر بوسيله مردم و نقشه های آنﻼين با رنگ بندی نواحی قيمتی
طراحی و برنامه نويسی سيستم اشتراک اطﻼعات خط توليد تحت وب به صورت ايزوله از شبکه صنعتی بوسيله اشتراک ديتا تحت پروتکل  HTMLبا
PLC1200 Web Server
طراحی سيستم  BMSصنعتی برای اماکن نيمه صنعتی و کارگاه ها ،بوسيله  PLCهای زيمنس تحت کنترل در بستر اينترنت به نام PLCBMS

36

تاليف مقاله در ماهنامه صنعت سيمان با عنوان "استقرار الکترونيکی استانداردهای  ISOو سيستم يکپارچه  ، IMSمزايا و فرصت ها" در شماره  239مرداد
1397

37

تاليف مقاله در ماهنامه صنعت سيمان با عنوان "انتقال امن داده های به صورت يک سويه از سيستم های اسکادای صنعتی" در شماره  237خرداد
1397

38
39

برنامه نويسی و ايجاد سيستم اتوماسيون آمارگيری توليد شرکت سيمان اردستان بوسيله تکنولوژی  ASP.NET MVCو Entity Framework

اخذ تاييديه امنيت اطﻼعات سيستم خوانش داده ها از اسکادا از مرکز پدافند سايبری آپا دانشگاه صنعتی شريف
مدارك فنی
(Cisco certified Network Associate Exam 640-802, 40 h)CCNA
(elmosanet esfahan, 24 h)Wincc Advanced
مدرک مميزی داخلی سيستم مديريت کيفيت  ISO9001:2015از Tuv nord Iran
مدرک مميزی داخلی سيستم مديريت محيط زيست  ISO14001:2015از Tuv nord Iran
مزايای درخواستی
حداقل ماهيانه  45000000﷼
اطﻼعات تماس:
تلفن همراه و تلگرام mrbehnood@ - 09130343407 :
ایمیلMohammadReza.Behnood@gmail.com :

