
 

 پوریا ساسانفررزومه مهندس 
 تحصیالت

 ی انتقال و توزیع از دانشگاه صنعت آب و برق ها شبکه –کارشناسی برق  •
 یریت انرژی الکتریکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانمد  –کارشناسی ارشد مهندسی برق  •

 فعالیتسوابق 
 1383 1382مشتری پیمان پروژه پست های فشار قوی شرکت   مسئولکارشناس   •
 1385 1383رشناس بهره برداری و طراحی شرکت توزیع برق استان کرمانشاه اک •
کارشناس کنترل شبکه و سرپرست کنترل شبکه و کارشناس ارشد کنترل شبکه و رئیس اداره مطالعات و آمار و رئیس   •

 تاکنون  1385نگ فوق توزیع دائم برق منطقه ای تهران دیسپاچی اداره هماهنگی دیسپاچینگ و اتفاقات شبکه
 1384 1383ناظر و طراح شبکه های توزیع برق مهندسین مشاور پاداشن نیرو پاره وقت  •
 1385 1384ناظر و طراح شبکه های توزیع برق مهندسین مشاور نیما پاره وقت  •
 1388 1385کارشناس پروژه های بهره برداری شبکه های توزیع برق مهندسین مشاور آنتکو پاره وقت  •
ساختمان شرکت توسعه سیاحان پروژه شهرک گردشگری سرزمین ایرانیان پاره   تأسیساتبرق و طراح شبکه توزیع  •

 1390 1388وقت 
 1392 1390ساختمان شرکت مهندسین مشاور پی کده پاره وقت  تأسیساتطراح شبکه توزیع برق و  •
 1393 1392یستا پاره وقت ساختمان مهندسین مشاور ز تأسیساتطراح شبکه توزیع برق و  •
 1395 1390جامع علمی کاربردی واحد آگاهان نیرو و مرکز آموزش پاره وقت  دانشگاه رسمد  •

 مقاالت و کتب علمی 
 ( تألیف کاربردی سیستم زمین و همبندی ) هایدستورالعمل مجموعه  •
 نظام مهندسی هایآزمون برقی   تأسیسات کلید واژگان جامع  •
 ( تألیف ) •
 (تألیف برقی ) تأسیساتهندبوک نظارت  •
 الکتریکی )ترجمه(  تأسیساتل و تحلیطراحی  •
 (تألیف مقررات ملی ساختمان )  13شرح تفصیلی بر مبحث  •
 ( تألیف ساختمان )برقی  تأسیسات هایلیست چک  •
 ( تألیف یت طراحی )صالح   –برقی   تأسیساتطبقه بندی شده  سؤاالتتشریح کامل  •
 الکتریکی )ترجمه(  تأسیساتی راهنما –هندبوک اشنایدر   •
 ( تألیف یت نظارت )صالح   –برقی   تأسیساتطبقه بندی شده  تسؤاال تشریح کامل  •
 (تألیف الکتریکی ) تأسیساتجزئیات اجرایی  •
 هاآن بررسی ساختاری هر یك از  هیبرید و كمپكت در شبكه انتقال و فوق توزیع و های پست   کارگیریبه ضرورت  •

 هفتمین كنفرانس تخصصی قدرت



 

هیبرید   هایپست و یك نمونه از  AIS  هایپست ت عملكرد  تحلیل و بررسی هزینه های صرف شده در طول مد  •
 هفتمین كنفرانس تخصصی قدرت

  13نشست  بررسی پیامدهای بهره برداری نادرست از شبکه توزیع تحت پوشش دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس •
 اندیشی در برق منطقه ای تهرانعلمی، هم 

ناشی از ضعف مقره ها در خطوط   هایقطعی کاهش تعداد  بررسی مزایای استفاده از مقره های کامپوزیتی جهت •
 اندیشی در برق منطقه ای تهران علمی، هم   25هوایی شبکه فوق توزیع شرق تهران نشست 

ششمین سمینار تخصصی   ANSYSره های كامپوزیتی با کمک نرم افزار مکانیکی وارده به مق  هایتنش شبیه سازی  •
 مقره ها 

تهیه نرم افزار مربوطه دومین کنفرانس ساخت داخل  کت ژنراتورهای نیروگاهی و کسب الگوریتم طراحی باس دا  •
 صنعت آب و برق 

اندیشی کارکنان برق  هم علمی،   31تولید پراکنده نشست   هاینیروگاه در  تجدید پذیرمنابع انرژی   کارگیریبه ضرورت  •
 منطقه ای تهران 

بیست و    شبکه های توزیع برق"  گیرهایبرق م ارتینگ ارائه کارگاه آموزشی "اندازه گیری امپدانس موجی سیست •
 سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق 

 پروژه های اجرایی
 : شرکت مهندسی شفاب کارفرما  –برقی تصفیه خانه فاضالب  تأسیساتقرارداد تهیه مدارک محاسباتی  •
 ورزشی آبنوس برق زیربنایی مرکز تجاری اداری فرهنگی  تأسیساتقرارداد نظارت عالیه  •
 : قرارگاه مهندسی سپاه سیدالشهدا شهرریکارفرما –الکتریکی بیمارستان نبوی شهرری   تأسیساتقرارداد نظارت عالیه  •
: قرارگاه مهندسی سپاه  کارفرما  –الکتریکی ساختمان بسیج اقشار و متخصصین  تأسیساتقرارداد نظارت عالیه  •

 سیدالشهدا شهرری
: کارفرما – کیلوولت شهرک صنعتی دارویی برکت   63خط چهار مداره و پست    کیلومتر 18اث قرارداد نظارت عالیه احد  •

 شرکت سالمت تدبیر البرز 
: شرکت سالمت کارفرما – ساختمان شهرک صنعتی دارویی برکت  تأسیساتقرارداد نظارت عالیه شبکه فشار متوسط و  •

 تدبیر البرز 
:  کارفرما –یه خانه فاضالب شهرک صنعتی دارویی برکت الکتریکی تصف تأسیساتقرارداد نظارت عالیه طراحی و اجرای  •

 شرکت سالمت تدبیر البرز 
 –الکتریکی شهر فرودگاهی بین المللی امام خمینی   تأسیساتقرارداد مشاور طراحی شبکه فشارقوی، فشار متوسط و  •

 : شرکت مشاور طرح نواندیشان کارفرما
الکتریکی ساختمان اداری مفتح به   تأسیساتبهسازی و نوسازی پروژه  –مهر  مشاور و ناظر عالی بانک قرض الحسنه •

 مترمربع   6000 مساحت 
: شرکت  کارفرما –الکتریکی تصفیه خانه فاضالب مجتمع فوالد مبارکه  تأسیساتقرارداد مشاور عالیه طراحی و اجرای  •

 آبسان زالل 
 هیزات تست و بازرسی الکتریکی تج تأمین –ون مهندسی اندرس -قرارداد مشاور دپارتمان برق گروه تجاری •
: کارخانه آرد مروارید، کیفیت آزما اسپادانا، مجتمع های صنعتی و ساختمانی بازرسی سیستم زمین و همبندی پلنت •

 های کشور و...   اداری تجاری الماس هوم سنتر تهران، شرکت فرودگاه



 

الکتریکی ساختمان پروژه های  تأسیسات طراحی و نظارت  –قرارداد مشاور عالی برق شرکت مهندسین مشاور آرانیک   •
 : زیر

 زیربنا )مترمربع(  تعداد طبقات  کاربری  نام پروژه 

 8000 18 تجاری اداری  نیاوران

 6200 17 مسکونی  1کوهستان  – 1نیاوران 

 5550 11 مسکونی  2کوهستان  – 2نیاوران 

 6500  15 مسکونی  الله 

 14500 16 مسکونی  دشتی 

 3500 10 مسکونی  ان شارست 

 25000 15 تجاری اداری  فرمانیه 

 4800 12 اداری سایه 

 1640 8 مسکونی  دربند 

 25000 17 مسکونی  پسیان 

 13500 17 مسکونی  3نیاوران 

 16000 16 مسکونی  آجودانیه

 13000 19 مسکونی  خ بوکان 

 39000 25 تجاری اداری  سعادت آباد 
حفاظت از صاعقه و ارائه طرح اصالح و بهینه سازی مجتمع تجاری عرش ستم بازرسی سیستم زمین، همبندی و سی •

 آجودانیه تهران 
: شرکت فراز اندیشان  کارفرما –مهم و حساس دولتی  هایساختمان قرارداد مشاور عالیه طراحی مدارک محاسباتی  •

 صبا گستر 
: بیمارستان فوق  کارفرما –بیمارستان  اری و الکتریکی ساختمان اد تأسیساتقرارداد مشاور عالیه بازرسی و بازطراحی  •

 تخصصی سرطان کودکان محک
بزرگ ترین بیمارستان در حال  ) 2تختخوابی شریعتی   1000کارگاه پروژه بیمارستان  دفتر فنیسرپرست واحد برق  •

 هزار مترمربع  170ساخت کشور( به زیربنای 
 ان تهران ان استسازمان نظام مهندسی ساختم 2کارشناس طراحی و نظارت پایه  •
 شورای مرکزی نظام مهندسی کشور   -ارتینگ و همبندی  هایدستورالعملعضو کارگروه تدوین  •
 شورای مرکزی نظام مهندسی کشور  -عضو کارگروه تدوین دستورالعمل سیستم حفاظت از صاعقه  •
 شورای مرکزی نظام مهندسی کشور   -دبیر کارگروه تدوین دستورالعمل برق اضطراری و ایمنی  •
شورای مرکزی نظام   -در ساختمان  MVالکتریکی   تأسیساتعضو کارگروه تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای  •

 مهندسی کشور 
شورای مرکزی نظام مهندسی  - LVعضو کارگروه تدوین دستورالعمل طراحی و بهره برداری از تابلوهای الکتریکی  •

 کشور 
 شورای مرکزی نظام مهندسی کشور  -برقی ساختمان  ات تأسیسعضو کارگروه تدوین دستورالعمل تست و تحویل  •



 

 TC99کیلوولت  1الکتریکی با ولتاژ بیش از  تأسیساتشاخه  – NIECکمیته فنی   رئیس •
 95 تابستان  – مدیر اجرایی نخستین سمپوزیوم تخصصی سیستم زمین و صاعقه گیر  •
 95 من به –الکتریکی  تأسیساتمدیر اجرایی و سخنران نخستین سمپوزیوم تخصصی  •
 96تابستان  –مدیر روابط عمومی و سخنران دومین سمپوزیوم تخصصی سیستم زمین و صاعقه گیر  •
شورای مرکزی نظام   -برقی ساختمان  تأسیساتعضو کارگروه خدمات فنی و آزمایشگاه برق و صالحیت اجرای  •

 98اردیبهشت   –ر مهندسی کشو
 : طراحی، اجرا و بهره برداری مراکز داده با عنوان – سازمان برنامه و بودجه  750 عضو کمیته تدوین نشریه   •
  تأسیسات: مشخصات فنی طرح و اجرای با عنوان –سازمان برنامه و بودجه  110دبیر کمیته بازنگری سوم نشریه  •

 1399سال   – هاساختمان الکتریکی 
 تهران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  22آموزش و ترویج کمیسیون مبحث عضو کارگروه  •
 60755 و  4835-4-1عضو کارگروه تدوین استانداردهای ملی ایران به شماره های  •

 وره های آموزشی برگزار شده د
 توزیع برق  هایشرکت  –وزارت نیرو 

 شرکت توزیع برق تهران بزرگ 
 96  ماهدی  –برق  هایپست طراحی و بهره برداری تجهیزات  •
 97یبهشت ارد -بهره برداری از شبکه های توزیع برق  •
 97بهمن  –نقشه خوانی شبکه های توزیع برق   •

 شرکت توزیع برق استان یزد 
 96خردادماه   –دوره استانداردهای شبکه های توزیع برق  •
 اصول بهره برداری شبکه های توزیع •
 عیب یابی در شبکه های توزیع اصول  •

 شرکت توزیع برق استان قزوین
 ای توزیعدوره تخصصی دیسپاچینگ و اتوماسیون شبکه ه •

 شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی
 دوره تخصصی دیسپاچینگ و اتوماسیون شبکه های توزیع •

 شرکت توزیع برق استان قم 
 دوره استانداردهای شبکه های توزیع برق  •
 ره برداری تجهیزات شبکه های توزیع طراحی و به  •

 شرکت توزیع برق استان مازندران
 96آذرماه   30و  29ساری، فرح آباد  –اک ت سیستم زمین و مقاومت مخصوص خدوره آموزشی اندازه گیری مقاوم •

 شرکت توزیع برق استان مرکزی
 96  ماهدی اراک  –طراحی و توسعه شبکه های توزیع دوره  •
 97مهرماه    5و  4 –شبکه های توزیع برق  برآورد بار الکتریکی •
 98آبان ماه  2 –سیستم زمین شبکه های توزیع برق  •

 استان تهران زیع برقشرکت تو



 

 97آبان  10و  3  –مانور و عملیات در شبکه های توزیع برق  •
 97آذر   8و  1 –مانور و عملیات در شبکه های توزیع برق  •
 97 ماهدی 6آذر و   29و  22 –مانور و عملیات در شبکه های توزیع برق  •
 97بهمن  11و  4 –مانور و عملیات در شبکه های توزیع برق  •
 97  ماهدی 19و  5  –ت و خطوط فشارقوی تجهیزات پسآشنایی با  •

 شرکت توزیع برق استان کرمان
 99شهریور   30و   25و  19 – جبران کننده توان راکتیو هایسیستممحاسبات و تجهیزات  •
 99مهر   23و   15و  9  –آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع برق  •

 شرکت توزیع برق استان هرمزگان
 97آذرماه  22و  21 –ق های توزیع بر  عیب یابی شبکه •

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی 
 99آبان  –مشخصات فنی تجهیزات شبکه های توزیع برق  •
 99آذر  –در شبکه های توزیع برق   هاحریم نایی با انواع آش •

 شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان 
 99آبان  –آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع برق  •

 شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 
 99مهر و آبان   –طراحی و توسعه شبکه های توزیع برق  •

 برق منطقه ای  هایشرکت  –وزارت نیرو 
 رق منطقه ای اصفهان ب

 95 تیرماه   -فشار قوی هایپست تجهیزات  •
 95 /21/5الی  95 / 05/ 13 –فشار قوی  هایست پتجهیزات  •
 95 /07 / 15الی  95 /07 /07  –قوی فشار  هایپست تجهیزات  •

 برق منطقه ای تهران 
 96مهرماه   –انتقال فشار قوی  هایدکل ارتینگ و سیستم حفاظت از صاعقه پست و  •
 89بهمن ماه  –فشار قوی  هایپست تجهیزات  •
 95 /07 / 03 الی  95 /13/06 –بهره برداری   هایعمل دستورال  •
 89بهمن ماه  -زبان تخصصی برق  •
 90 خرداد ماه  –که های فشار قوی  مانور و عملیات شب •
 95 / 06/ 07 الی   95 /11/05 –مانور و عملیات شبکه های فشار قوی   •
 01/10/98الی  98/ 16/09بهره برداری   هایدستورالعمل  •
 10/10/98و   09/98/ 24و  98/ 02/10 فشار قوی  هایپست نقشه خوانی  •
 99شهریور   –فشار قوی دوره آنالین  هایپست تجهیزات  •

 ای باختر برق منطقه 
 97شهریور ماه   7و   6مرداد و  24و  23 –فشار قوی   هایپست طراحی  •
  14و  13امور انتقال همدان  –  IEEE80نی بر استاندارد فشار قوی مبت هایپست طراحی و بهره برداری سیستم زمین  •

 98آذرماه  



 

  19و  18امور انتقال لرستان  –  IEEE80فشار قوی مبتنی بر استاندارد  هایپست طراحی و بهره برداری سیستم زمین  •
 98 ماه دی

 برق منطقه ای فارس 
 استانداردهای صنعت برق در بخش پست  •

 صنایع مادر   -وزارت صنایع 
 یران خودرو شرکت ا
 ETAPهای صنعتی با نرم افزار   دوره های تخصصی طراحی و تحلیل شبکه قدرت پلنت •
 طراحی تخصصی سیستم زمین •
 ساختمانی تهای صنعتی و الکتریکی پلن تأسیساتطراحی  •

 شرکت سایپا 
 دوره طراحی تخصصی سیستم زمین  •
 MV/LVطراحی تابلوهای   •
 انرژی مبانی صرفه جویی و اصول مدیریت  •
 الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی  تأسیساتطراحی  •

 شرکت سیکو 
 99تیرماه  – دوره طراحی سیستم زمین و همبندی در پلنتهای صنعتی  •

 شرکت سیمان تهران 
 فشار متوسط  هایپستدوره طراحی و بهره برداری  •

 شرکت سیمان ساوه 
 دوره طراحی تخصصی سیستم زمین  •

 شرکت شکالت سازی فرمند 
 99مرداد و شهریور ماه  – دوره طراحی سیستم زمین و همبندی در پلنتهای صنعتی  •

 نظام مهندسی ساختمان   هایسازمان  – وزارت مسکن 
 مان نظام مهندسی استان فارس ساز

 98شهریور   28 -سمینار شرح و تفسیر آخرین ویرایش مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان  •
 شهرستان کاشان  - هانسازمان نظام مهندسی استان اصف

 12/10/98 –الکتریکی ساختمان  تأسیساتکارگاه طراحی نظارت و اجرای  •
 سازمان نظام مهندسی استان قم

 و سایزینگ کابلدوره شناخت  •
 سازمان نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان 

 الکتریکی تأسیساتدوره کارگاه طراحی و نظارت   •
 سازمان نظام مهندسی استان خوزستان 

 الکتریکی تأسیساتدوره کارگاه طراحی و نظارت   •
 سازمان نظام مهندسی استان یزد

 99خرداد ماه  – هااختمان سبرقی  تأسیساتمراقبت و نگهداری از  - 22دوره مبحث  •
 سازمان نظام مهندسی و شرکت توزیع استان مرکزی



 

 99خرداد ماه   –الکتریکی  تأسیساتدوره نکات مهم طرح و اجرای سیستم زمین و همبندی  •
 دفتر نمایندگی شهرستان رباط کریم  - سازمان نظام مهندسی استان تهران

 تریکی ساختمان الک تأسیساتدوره کارگاه طراحی نظارت و اجرای  •
 مهندسی استان آذربایجان شرقی   سازمان نظام 

 95 ویرایش  13الکتریکی ساختمان با محوریت مبحث  ساتتأسی سمینار طراحی و نظارت  •
 سازمان نظام مهندسی استان گلستان 

 BS7071و    IEC60060استاندارد  بر اساسالکتریکی ساختمان   تأسیساتهای بازرسی و تحویل  دوره تست •
 ن نظام مهندسی استان بوشهر سازما
 96آذرماه   –الکتریکی ساختمان  تأسیساتوره طراحی و نظارت همبندی د •
  15و  13مباحث  –نظارت و اجرا  -نظارت و طراحی و مهندسان معماری  –آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان برق  •

 98آزمون مهرماه   –
 سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی 

 96 ماهدی 29و   28 –ی ساختمان الکتریک تأسیساتاحی و نظارت دوره طر •
 97آذرماه  15 – هاساختمان برقی  تأسیساتمراقبت و نگهداری از  - 22دوره مبحث  •

 کانون مهندسین شهرستان تنکابن  –سازمان نظام مهندسی استان مازندران 
 96بهمن  5و  4تنکابن   –اک دوره آموزشی اندازه گیری مقاومت سیستم زمین و مقاومت مخصوص خ •
 – BS7071و   IEC60060استاندارد  بر اساسالکتریکی ساختمان   تأسیساتبازرسی و تحویل  هایتست دوره آموزشی  •

 97مهرماه   27و  26تنکابن 
 هشتمین همایش ملی مهندسین برق – سازمان نظام مهندسی استان مازندران

بابلسر   – BS7071و    IEC60060استاندارد  بر اساسی ساختمان الکتریک تأسیساتبازرسی و تحویل  هایتست دوره  •
 بهمن ماه  24و  23

 سازمان نظام مهندسی استان چهارمحال و بختیاری 
 24و  BS7071 – 25و    IEC60060 استاندارد بر اساسالکتریکی ساختمان  تأسیساتبازرسی و تحویل  هایتست دوره  •

 96اسفند ماه 
 97تیرماه  15و   14 –الکتریکی ساختمان  تأسیساتدوره طراحی و نظارت  •

 سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی 
  BS7071 – 20و    IEC60060استاندارد  بر اساسالکتریکی ساختمان  تأسیساتبازرسی و تحویل  هایتست دوره  •

 97اردیبهشت ماه 
  BS7071و   IEC60060ستاندارد ا بر اساسالکتریکی ساختمان   تأسیساتبازرسی و تحویل  هایتست اه آموزشی کارگ •

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق مشهد  – 97تیرماه  22 –
 سازمان نظام مهندسی استان لرستان 

 97تیرماه  1خرداد و  31  –الکتریکی ساختمان  تأسیساتدوره طراحی  •
 98اه مهرم -الکتریکی با نرم افزار اتوکد مقدماتی  تأسیسات هایپالن ترسیم کارگاه طراحی و  •

 سازمان نظام مهندسی استان اردبیل
 98مرداد   24 – 13سمینار شرح و تفسیر آخرین ویرایش مبحث   •

 سازمان نظام مهندسی استان ایالم 



 

 98مرداد   17 – 13سمینار شرح و تفسیر آخرین ویرایش مبحث   •
 شاخه غرب   –انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران 

 کرمانشاه  - 97مرداد  30 –الکتریکی ساختمان   تأسیساترت سمینار نکات مهم در طراحی و نظا •
 صنایع دفاعی و هسته ای

 شرکت کیفیت آزما اسپادانا )وزارت دفاع(
 طراحی تخصصی سیستم زمین •

 صنایع نظامی پارچین 
 فشار قوی هایپست تجهیزات  •
 ایمنی برق صنعتی  •

 نیروگاه اتمی اراک 
 ایمنی برق صنعتی  •

 صنعت پتروشیمی 
 مروارید عسلویه  پتروشیمی

 ایمنی برق صنعتی   •
 BS7071, IEC60060 -0استاندارد   بر اساسالکتریکی  تأسیساتطراحی و بازرسی  •

 پتروشیمی جم عسلویه 
 97اسفند  22و  MV/LV –  21طراحی تابلوهای   •

 : زشیآمو مؤسسات
 شرکت هفت شهر برق هفتواد

 96اسفند  –فشار ضعیف و متوسط   هایکابل کارگاه سایزینگ   •
 96اسفند  –مرطوب   هایمحیط الکتریکی  تأسیساتکارگاه طراحی و نظارت  •
• Workshop   تهران( )  نیقزوپروژه خ   – 97اردیبهشت  – الکتریکی ساختمان  تأسیساتعملی تست و نظارت 
• Workshop   پروژه مرزداران )تهران(   – 97خرداد  -الکتریکی ساختمان  تأسیساتعملی تست و نظارت 
• Workshop   تهران( ) هیاقدسپروژه   – 97مرداد   26و  11 – الکتریکی ساختمان  تأسیساتتست و نظارت عملی 
 96تیرماه  7  -پیش ساخته هایپستو  LV/MVبازدید آموزشی از کارخانه ساخت تابلوهای  •
 95 مهرماه   –موزشی از کارخانه ساخت تجهیزات ارتینگ و حفاظت از صاعقه بازدید آ •
 97تیرماه  –پیش ساخته   هایپستو  LV/MVاخت تابلوهای بازدید آموزشی از کارخانه س •

 شرکت نیرو گسترش نارین )نیرگن(
 ( 99)فروردین : کارگاه طراحی و نظارت تابلوهای فشار ضعیف ساختمان برگزاری وبینار آموزشی •
 (99ملی ساختمان )فروردین   مقررات  13: آشنایی با نکات مهم مبحث برگزاری وبینار آموزشی •
 ( 99بلندمرتبه )فروردین  هایساختمان : طراحی باسداکت در وبینار آموزشیبرگزاری  •
 ( 99الکتریکی ساختمان )فروردین  تأسیسات: طراحی و نظارت برگزاری وبینار آموزشی •
 (99برقی ساختمان )اردیبهشت  تأسیسات: تهیه دفترچه های محاسباتی طراحی ینار آموزشیبرگزاری وب •
 (99هوشمند )اردیبهشت  هایساختمان : نکات کلیدی در طراحی و نظارت  برگزاری وبینار آموزشی •
  -خاورمیانه   الکتریکی بزرگترین مجتمع تجاری تأسیسات: جزئیات اجرایی نصب و راه اندازی برگزاری وبینار آموزشی •

 ( 99برق )اردیبهشت  هایپست : بخش اول



 

 99آذر  –بلندمرتبه   هایساختمان لکتریکی ا  تأسیساتساعت وبینار آموزشی کارگاه طراحی  24برگزاری  •
 مجتمع فنی عالی نوین پارسیان 

 دوره  Etap – 15طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار  •
 دوره  MV-LV –  22طراحی تابلوهای   •
 دوره   10 –سیستم زمین و حفاظت صاعقه طراحی تخصصی  •
 دوره  21  -الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی تأسیساتطراحی  •
 دوره  12 – برقی ساختمان  تأسیساتآزمون ورود به حرفه مهندسان آمادگی  •
 دوره  7  –الکتریکی ساختمان  تأسیساتکارگاه طراحی و نظارت  •
 دوره  2 –الکتریکی جریان ضعیف  تأسیساتطراحی و نظارت  •
 98آزمون اسفند  –برقی ساختمان صالحیت نظارت و طراحی  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
 99آزمون مهر   –برقی ساختمان صالحیت نظارت و طراحی  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •

 مجتمع فنی تهران 
 1393پاییز  – Etapو تحلیل شبکه با نرم افزار  طراحی •
 1392زمستان   -الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی تأسیساتطراحی  •

 هان مجتمع اصف –مرکز آموزشی صنعت آب و برق 
 99مهر    –آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع برق  •

 خانه عمران تهران 
 96آزمون پاییز  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
 97آزمون اردیبهشت  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
 برقی ویژه مهندسین عمران و معماری  اتتأسیس •
 بخش برق  –معماری داخلی  •
 97آزمون بهمن  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تأسیساتورود به حرفه مهندسان آمادگی آزمون  •
 98آزمون مهر  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •

 موسسه آموزشی آزمون تاپ 
 97آزمون اردیبهشت  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تأسیساتمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان آ •
 97آزمون بهمن ماه  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
 97اسفند  7بهمن الی   9 –برقی ساختمان   أسیساتتکارگاه کنترل مدارک طراحی  •
 98خرداد  7الی  بهشتی ارد 3 –برقی ساختمان  تأسیساتاه تهیه دفترچه محاسبات و گزارش فاز یک کارگ •
• Workshop   پروژه ماهان شهران )تهران(   – 98اردیبهشت   -الکتریکی ساختمان  تأسیساتعملی تست و نظارت 
 98اردیبهشت  -الکتریکی با نرم افزار اتوکد مقدماتی  تأسیسات هایپالن کارگاه طراحی و ترسیم  •
 98آزمون مهر  – 1ختمان )طراحی و نظارت( کد برقی سا  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
 98آزمون مهر  – 2برقی ساختمان )طراحی و نظارت( کد  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
• Workshop   پروژه اداری بانک قرض الحسنه مهر   –  98آبان  -الکتریکی ساختمان  تأسیساتعملی تست و نظارت

 )تهران(
 99فروردین  –بلندمرتبه   هایساختمان الکتریکی   تأسیساتار آموزشی کارگاه طراحی ساعت وبین 24برگزاری  •
 99آزمون مهر  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •



 

 99آزمون اسفند  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
 موسسه رسانه تصویری نماتک  

 www.namatek.com  – 98اسفندماه  –الکتریکی  تأسیساتتهیه بسته آموزشی جامع 
  – 1400اردیبهشت  –تهیه بسته آموزشی جامع طراحی تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط 

www.namatek.com 
 گروه آموزشی دکتر خلوتی  –موسسه سرا 

 99خرداد ماه  – هاساختمان برقی  تأسیساتمراقبت و نگهداری از  - 22دوره مبحث 
 خانه مهندسان کرمانشاه 

 97آزمون بهمن ماه  –ان )طراحی و نظارت( برقی ساختم تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
 جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 96مهرماه   – الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی تأسیساتطراحی  •
 MEMمرکز آموزش مهندسی 

 97آبان ماه  -تهیه بسته آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  •
 سندیکای تابلوسازان برق 

 MV/LVطراحی تابلوهای   •
 اصفهان  -ارتباطات  آذین
 برقی ساختمان  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •

 کیامان دانش 
 طراحی شبکه توزیع  •

 موسسه آموزشی نوآور )انتشارات نوآور( 
 97آزمون بهمن ماه  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
 98آزمون مهر  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تأسیساتمهندسان آمادگی آزمون ورود به حرفه   •
 98زمون اسفند آ –برقی ساختمان صالحیت نظارت و طراحی  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
دوره   – 99آزمون مهر   –برقی ساختمان صالحیت نظارت و طراحی  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •

 ن آنالی
دوره   – 99آزمون مهر   –برقی ساختمان صالحیت نظارت و طراحی  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •

 حضوری 
 –  99آزمون مهر  –برقی ساختمان صالحیت اجرا و طراحی معماری  تأسیسات آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان •

 دوره حضوری 
 99آزمون اسفند  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تتأسیساآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •

 راهبران پتروشیمی 
 98اردیبهشت   29و   BS7071, IEC60060 -0  – 28استاندارد   بر اساسالکتریکی  تأسیساتطراحی و تست  •
 98تیرماه   16و  15 –طراحی و اندازه گیری مقاومت سیستم زمین و مقاومت مخصوص خاک  •

 ز : تبریموسسه مهندسان برتر
آزمون مهرماه  – 15و  13مباحث  –اجرا  –ن و عمرا –نظارت و اجرا  –آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری   •
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 98آزمون مهر  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
 انجمن مهندسان معمار تهران 

 98آزمون مهرماه  – 15و  13مباحث  –نظارت و اجرا  -معماری آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
 استان بوشهر  –توسعه و آینده نگری   هایپژوهش و  مرکز آموزش

 98آزمون مهر  –برقی ساختمان )طراحی و نظارت(  تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •
 98آزمون اسفند  –حیت نظارت و طراحی برقی ساختمان صال تأسیساتآمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان  •

 موسسه آموزشی آگاهان نیرو 
 99مهر   –سیستم زمین در شبکه های توزیع برق  •


