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دپارتمان آموزش شرکت پارسیان سروپایش
(تنها آموزشگاه تخصصی درایو  ،اینورتر  ،سرو و سافت استارت در ایران)



نام و نام خانوادگی  :صدرا قربانیان



تاریخ تولد  :سال 0631



مقطع و رشته تحصیلی  :کارشناس برق – کنترل



محل تحصیل  :دانشگاه شیراز



تخصص فنی  :برنامه نویسی  PLCو درایوهای  ، Universalاجرای پروژه های اتوماسیون

صنعتی و سولوشنهای انواع درایو Servo ، DC ، AC


وبسایت تخصصی سوابق و پروژه ها http://www.sgtrol.com :



کارشناس فنی بخش برنامه نویسی و اجرای پروژه در شرکت سیستم کنترل دوار (

نماینده انحصاری محصوالت شرکت کنترل تکنیک ) به مدت یک سال  :از  0683تا 0686


مدیر فنی ( و عضو هیئت مدیره ) در شرکت کنترل و پردازش هوشمند مجری پروژه های

اتوماسیون صنعتی به مدت چهار سال  :از  0684الی 3109


مدیر پروژه و کارشناس آموزش و عضو هیئت مدیره در شرکت پارسیان سروپایش

نماینده رسمی محصوالت شرکت اشنایدر الکتریک  ،کنترل تکنیک و سانترنو از سال  0631تاکنون


مدیر فنی و عضو هیئت مدیره شرکت کنترل پردازش هوشمند

مدل درایو

نام دوره

نام شرکت

نام برند

Uni Drive V3

برنامه نویسی

مجتمع فوالد گیالن

Uni Drive SP

برنامه نویسی

شرکت یاتاقان بوش ایران

Uni Drive SP

برنامه نویسی

شرکت جهان صادرات

زیمنس

PLC S7

برنامه نویسی

شرکت پتروشیمی ماهشهر

شبکه های صنعتی

Network

Profibus

شرکت پتروشیمی ماهشهر

کنترل تکنیک
( امرسان )

 اجرای پروژه های حرفه ای درایوهای مدل  Uni Drive SPکنترل تکنیک  ،اجرای پروژه های
اتوماسیون صنعتی با  PLCهای زیمنس  S7-200 , 300 , 400و  S5در صنایع پتروشیمی  ،فوالد و . . .
 برنامه نویسی حرفه ای انواع  PLCهای اروپایی و آسیایی و درایوهای یونیورسال
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نام برند

مدل درایو

سمت اجرایی

نام شرکت

کنترل تکنیک

UniDrive SP

برنامه نویس

ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

شرح پروژه  :اتوماسیون دستگاه سوراخکاری بدنه موتور و برنامه نویسی و اتوماسیون درایو مربوط به
کنترل دستگاه رایز  602به همراه استخراج و اصالح برنامه PLC-S7-400
نام برند

مدل

سمت اجرایی

نام شرکت

زیمنس

S7 - 300

طراح و مجری

متروی تبریز

شرح پروژه  :طراحی و اجرای کامل سیستم تهویه تونل متروی تبریز
نام برند

مدل درایو

سمت اجرایی

نام شرکت

زیمنس

S7 - 200

طراح و ناظر

مشارکت تابلیه ایران شهر

شرح پروژه  :طراحی نقشه و برنامه نویسی  PLCهای مربوط به کنترل دور فن در  ADITو CP
مدل درایو

توان درایو

سمت اجرایی

نام شرکت

Uni Drive V3

315 KW

برنامه نویس

مجتمع فوالد گیالن

شرح پروژه  :برنامه نویسی درایوهای یونیورسال  V3جهت کنترل دور و سنکرون سازی موتور پوشرهای
انتقال اسلب به داخل کوره به صورت  Position Controlو Digital Lock
پروژه های اتوماسیون صنعتی در صنعت پتروشیمی
برنامه نویسی  PLCو اجرای سیستمهای کنترل مکانیزه در شرکتهای بزرگ
پتروشیمی از جمله پتروشیمی ماهشهر  ،امام خمینی  ،تندگویان و . . .

تنظیم  :واحد برنامه ریزی آموزش
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