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 التیتحص

 ش قدرت یبرق گرا  یمهندس شناسیکار •
 ش کنترل ی برق گرا یمهندس داسی ارشکارشن •
 )مدرک وزارت علوم(  DPM (Doctor of Project Management) دکترا •

 و اجرایی فعالیت وابقس

 ( PLC ونیکاردانان شرق )ترانس فاراتل و اتوماس یتابلوساز  یکارشناس ارشد فن  •
 فشار متوسط( عی توس )خطوط توز نی ب کی شرکت ن یارشد فن  کارشناس •
 شرکت بتن تاوه )برق هوشمند و سنسورها(  طراح مهندس •
 رانشهر یا روگاهی ن قیابزار دق یارشد فن  کارشناس •
 و پست برق(   یروگاه ین یها شرکت نصب گستر توس )پروژه یارشد فن  کارشناس •
 (ت ی پرم مانیکارخانه س)   برق کارخانه ینقشه ها یدر به روز رسان ناظر •
 آباد کاشمر   لی شرکت مخابرات خل  یخط  6000سالن دستگاه  ینگهدار  تیریمد •
 د مشه یندگینما ار، یمجموعه کارخانجات هوا و مشاور یرفنیمد •
 ف یفشار متوسط و فشار ضع  زاتی، تجه نیرو گسترش یرفنیمد •
 آسانبر مهر اوج"  ایآسانسور مشهد "آر ای شرکت آر یرفنیمد •
 خواجه مراد مشهد یتجار  یارت یمجموعه ز  یک یالکتر تأسیساتو مشاور  طراح •
 مشهد  یشرکت برق منطقه ا  خطوط  کیطرح ربات  یرسم  ری غ مشاور •
  ینظام مهندس ساختمان ) یاستاندارد مقررات مل ونیسیکم کالی بخش الکتر مشاور •

 (یخراسان رضو
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  یو دفتر حقوق  انیمهندس غفار یدفتر فن ،یزدی ییمهندس رضا یدفتر فن  مشاور •
 ی مهندس خداورد

 شرکت خاوران گستر  مشاور •
 شرکت مبناتوس  مشاور •
 بهشهر(  عی کارخانجات روغن الدن و روغن بهار )صنا یداده کاو  مشاور بخش •
 قدرت اداره استاندارد کیالکترون یها استاندارد مبدل نیبخش تدو مشاور •
 ز ی شاند دهیپد یمجموعه پارک آب BMS  مشاور •
 BMS  یفن ریمد •
 یسازان انرژ  هوشمند •
 کارخانه رب ُخّرم  برق یفن  مشاور •
 ه یهتل فرمان  یکی الکتر تأسیساتو محاسبه   یطراح مشاور •
 ق یاعالم حر یها ستمیس مشاور •
 انبار و مخازن سوخت شرکت نفت، چابهار  •
 دوغارون و مخازن سوخت  تیو ترانز یکی تراف انهیپا یکی الکتر تأسیسات مشاور •
 و اداره بندر هرمزگان  یران  یکشت صنعت کا ی شرکت را  ق،یاعالم حر یها ستمیس مشاور •

 و اختراعات  کتب علمی، مقاالت

 ساختمان  یمقررات مل 13مبحث  یراهنما •
 ساختمان  یمقررات مل تیبا محور ف یضع ان یجر  یکیالکتر   تأسیسات •
 ( 92 شیرایو 15مبحث   یر یتصو ی)راهنما یو پلکان برق  آسانسورها •
 بداند یکیالکتر   تأسیساتمهندس برق از  دیبا آنچه •
 ی برق  تأسیساتنظارت  هندبوک •
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 از آزمون برق خوانده شود قبل •
 ی برق  تأسیساتو نظارت  محاسبات •
 ی دادگستر  یآزمون کارشناس ی ها سؤال  مجموعه  •
 تأسیسات در  قیاعالم حر  ی ها ستمی اجرا و نظارت س   ،یطراح •
 یو همبند نی زم ستمیس •
 ها  در ساختمان یو همبند نی زم ستمی س ی کاربرد نکات •
 و یاکت  یلترها یبدون وقفه و ف هیتغذ منابع •
 کارخانجات رب تأسیساتآالت و  نیماش برق، •
 یکیالکتر  تأسیسات  لیو تحل یطراح •
 تأسیسات  یطرح و اجرا  ،ی مقررات مل 13بر مبحث  یلیتفص شرح •
 ی ح یبرق و پاسخنامه تشر  ینظام مهندس یها آزمون مجموعه  •
 یو نورپرداز  ییروشنا یو اجرا در مهندس نظارت  ،یطراح •
 1/2/3 جلد –بداند(  دیبرق با سنیتکن کی)آنچه  یکیالکتر   تأسیسات •
 ی برق تأسیساتواژگان جامع  دیکل •
 نظارت برق  ستیل چک •
 برق آزمون  دواژگان یکل •
 کارخانجات و ساختمان  یکیالکتر  تأسیساتمبحث  ، یرسم یکارشناس ی کامل آزمون ها حیتشر  •
 ساختمان  یمقررات مل 13  شده مبحث یو طبقه بند ی کاربرد نکات •
 هوشمند یها  ساختمان •
 برق  تأسیسات یشده طراح یطبقه بند یآزمون ها حیتشر  •
 ی برق  تأسیساتو آزمون نظارت  درس •
 ساختمان  یبرق  تأسیسات ستیل چک •
 در ساختمان ها  ی برق  تأسیساتمربوط به اجرا و نظارت  مسائل •
 ی کیالکتر  تأسیساتجامع  هندبوک •
 2 و 1جلد  110 هینشر  یر یتصو یراهنما •
 اجرا  نیو حفاظت کار در ح  یمن یساختمان ا ی ت ملمقررا 12مبحث  یلیتفص شرح •
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 ی ساختمان آسانسورها و پلکان برق ی مقررات مل 15مبحث  یلیتفص شرح •
 از ساختمان  یساختمان، مراقبت و نگهدار  ی مقررات مل 22مبحث  یلیتفص شرح •
 ی برق  تأسیسات ی دوره ا یبازرس •
 ی و همبند نیزم  ستمی س یر یتصو یراهنما •
 نظارت برق  یپلکان یآزمون ها یح یتشر  حل •
 برق  یطراح یپلکان یآزمون ها یح یتشر  حل •
 ی ساختمان تأسیساترشته  یکارشناس رسم ی آزمون ها دهیبرگز سؤاالت حیو تشر  نامه درس •
 ی برق   تأسیسات پی ت ییاجرا اتیجزئ 393 هینشر  یر یتصو یراهنما •
 ی و صنعت ی ساختمان یدر کارگاه ها یمنیا هندبوک •
 هوشمند  یساختمان و ساختمان ها یبرق   تأسیسات •

 اختراعات 

 IBFS ها مخترع طرح ترمز هوشمند در بزرگراه  •
 ل ینور اتومب ستم یمخترع طرح اعالم نقص در س •
 بانگکوک  Smart Grid2014 یالملل نی( در کنفرانس بExcellent Paperمقاله ) نیرتبه برتر  کسب •
 91-92در سال  ینمونه دانشگاه خوارزم استاد •
 برق  نی از انجمن مهندس یموفق و اثرگذار در جامعه مهندس ی دانشجو ر ی لوح تقد یدارا •

 مقاالت

 کشور پرتغال  Power eng2009 روگاه ین لر یخطا در بو صیو تشخ ین یب شیپ یالملل  ن یب مقاله •
 ا یتالیبخار، ا روگاهی خطا در ن یساز  ه یو شب یمدل ساز  یالملل  ن یب مقاله •
 Smart grid2014 ،ی ر سنسو  یدر شبکه ها یانرژ  یساز  نهیبه  یالملل  ن یب ژورنال  •
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 های آموزشی گذرانده شده  دوره

 ونیزی و تلو ویراد  راتی و تعم  PLC یها دوره •
 VOIP & IPTV و ی ت  یو آ وتریدوره کامپ  •
 مشهد یدوره برق هوشمند نظام مهندس نیاول •
 خانه هوشمند  یعمل - یدوره تئور  •
  ،یدیبا سلول خورش   ییآشنا یدر ساختمان و کارگاه عمل  یانرژ  ن ینو یها یدوره فناور  •

 BIOMASS  روگاهین  ،یباد نیتورب 
 ی دکتر مختار  یو ارتباطات آقا یابیدوره بازار •
 )مشهد، مازندران، تهران، هنگ کنگ( Dialux و  ییروشنا یدوره طراح  •
 "فیشر یدوره کاربرد کنترل در صنعت در "دانشگاه صنعت •
دوره   نیبلندمرتبه و همچن  یها در ساختمان BUSDUCT شرفتهیو پ  یدوره مقدمات •

 (یمشهد، مالز کابل ) 
 ی کی لکترا یو باالبرها یبرق  یها آسانسورها و پله شرفتهیدوره پ •
 نو ها یانرژ  یور  بهره شرفتهیو پ  یدوره مقدمات •
 م یس یشبکه ب یها ستمیدوره س •
 انجمن شرکت برق  ری ارت و صاعقه گ یها ستمیدوره س •
 یصوت  یها ستمیدوره س •
 مشهد، کاشان، امارات( )  قیحراعالم  یدوره دتکتورها و آشکارسازها •
 اداره استاندارد  یک ی الکتر تأسیساته دور •
در دانشگاه آسانسور   کیدرولیه یآسانسورها  ییو محاسبه و نکات اجرا یدوره طراح  •

 ( ای ری)فراز صنعت آ
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و بهداشت کار   یحفاظت فن  ماتیو تعل  قاتیدر برق در مرکز تحق یمنیا یدوره تخصص •
 یخراسان رضو

 ی مدرن در ساختمان" با پروفسور محمود گالبچ یدوره "معمار  •
مدار بسته و درب اتومات و   نیساختمان )دورب  یحفاظت  یها  ستمیس یدوره کارگاه •

 ضد سرقت( ستمیس
 وتر یافزار کامپ  مونتاژ سخت دوره •
  یها حافظه و حفظ فرمول  تیتقو یها کیحافظه و مدرس تکن  تی تقو یها دوره •

 و ...  کی زیف  ،یاضیر
  نیاتصال به زم یها  ستمیس یر یو اندازه گ  یبررس یروش ها  یدوره تخصص  نیچند •

 ا ی تالیا QCBشرکت  
 سنتر(  تایمراکز داده )د نیاتصال به زم یها ستمیس  یتخصص دوره •
 در مناطق مستعد خطر  یو همبند  نگیارت یحرفه ا دوره •

 ها عضویت 

دوره )  یرضوساختمان خراسان  یبرق سازمان نظام مهندس یگروه تخصص ری عضو و دب •
 ششم(

 92تا  90 سال  یسازمان نظام مهندس  هی بخش نظارت عال ناظر •
 91سال  ینظام مهندس  یدانشگاه در مجمع عموم دیو سخنران قشر اسات ندهینما •
مجمع   یو منش  91سال  یدوم نظام مهندس یو ناظر مجمع عموم سهیرئ  هیئت عضو •

 94سال 
 ی نظام مهندس  یشرکت تعاون یمجمع عموم  سهیرئ  هیئتو عضو   سیرئ بینا •
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  یو فناور   وتریبرق، کامپ  یمهندس  یداوران و سرپرست داوران کنگره مل تهیکم عضو •
 ام یاطالعات دانشگاه خ 

 مشهد ینظام مهندس یآموزش" شرکت تعاون تهی"کم  سهیرئ  هیئت عضو •
 یخراسان رضو  یبرق نظام مهندس  یگروه تخصص  ریو دب سهیرئ  هیئت عضو •
 یاستاندارد ساختمان در خراسان رضو کمیسیون عضو •
 ی آموزش و نرم افزار نظام مهندس ونیس یکم عضو •
 GHP-CHP-CCHPنو  یها یو توسعه انرژ  یساز  نهیشرکت به رهی مد هیئت عضو •
 ی دانشگاه خوارزم  وتریگروه رشته کامپ  معاون •
 ی مصالح ساختمان  تی فی استاندارد و ک  ونیس یکم رئیس بینا •
مبدل  یها سامانه یمنیالزامات ا نی استاندارد در تع  نیتدو یفن ونیس یکم عضو •

 آن  زاتیقدرت و تجه کیترونکال
 گاز و دتکتورها  یاستاندارد سنسورها نیتدو یفن ونیس یکم عضو •
رشته برق  ) یدادگستر  یمهندسان برق و کانون کارشناسان رسم  یانجمن صنف عضو •

 کارخانجات( 
سازمان نظام   یمرکز  یبرق شورا یکارگروه تخصص نیزم ستمیس  یفن ونیس یکم عضو •

 ساختمان  یمهندس
سازمان نظام   یمرکز  یبرق شورا یکارگروه تخصص یاصل  یهمبند یفن ونیس یکم عضو •

 ساختمان  یمهندس
سازمان نظام   یمرکز  یبرق شورا یکارگروه تخصص یاضاف  یهمبند یفن ونیس یکم عضو •

 ساختمان  یمهندس
 یمرکز  یبرق شورا یکارگروه تخصص  نی زم  ستمیس یر یاندازه گ یفن ونیس یکم عضو •

 ساختمان   یسازمان نظام مهندس 
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  یمرکز  یبرق شورا  یکارگروه تخصص ق یاعالم حر یها ستمیس  یفن ونیس یکم عضو •
 ساختمان   یسازمان نظام مهندس 

 ی خراسان رضو ینظام مهندس ینقشه ها  یبررس ونیس یکم عضو •
خراسان و   ینظام مهندس قیدستورالعمل مشترک اعالم حر نیمشاوران تدو تهیکم عضو •

 استان یسازمان آتش نشان 
 یو حرفه ا یسازمان فن نیزم ستمیس یستگیاستاندارد آموزش شا نیتدو تهیکم عضو •

 کشور 
  یسازمان فن یتابلو بانک خازن  یطراح  یستگیاستاندارد آموزش شا نیتدو تهیکم عضو •

 کشور  یو حرفه ا
  یمشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فن یشرکت ها ییکارفرما یانجمن صنف  مشاور •

 ی منیو ا
 ی مرکز  یساختمان در شورا ینگهدار  تیریو مد  یبازرس  ستیچک ل نیتدو تهیکم عضو •
 مستضعفان  ادی شرکت فوالد شرق بن  یآزمون استخدام سؤاالت نیتدو تهیکم عضو •
  یفن ی)دانشکده ها  یبرق تأسیسات یرشته کارشناس یسرفصل ها نیتدو تهیکم عضو •

 وزارت کار( 

 های آموزشی برگزارشده   دوره

  نی مهندس هیارتقاء پا یها عباسپور تهران( در دوره دیشه برق ) استاد دانشگاه صنعت   •
 شرکت برق 

  ینظام مهندس ی)سازمان ها  یو مقررات مل یبرق نظام مهندس یها دوره مدرس •
  ل،یاردب ،یغرب جانی آذربا ،یشرق   جانیآذربا زد،ی البرز، فارس، خوزستان،  ،یخراسان رضو
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  راحمد،یو بو هیمازندران، کهگلو الن،یقم، گلستان، گ ،یمال کرمانشاه، سمنان، خراسان ش
 . نیرفسنجان و قزو  ،لرستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان

دانش   ستا،یبهتا، چ  ،یاز جمله خانه عمران مشهد و خراسان شمال یآموزش مؤسساتو 
دانش اهواز، مهندسان   نیصدر اهواز، گام نو اهواز و نو  فیشر ن،یام موسسه گستران،

تهران، آزمون تاپ تهران، کاشانه تهران،   انیپارس  نیخانه عمران تهران، نو تهران،
نظام   یندگینما راز،یش  میاصفهان، نس کواصفهان، فن فراز اصفهان، متا  سیپرد

.  کرمان نیآبت ه،یخشت اول اروم  ز،ی سرا گرگان، مهندسان برتر تبر شابور،ین  یمهندس
 قم( یقائم  زد،ی  یر یصنعت بندرعباس، وز  کایرا

و    عیوزارت نفت، گاز، صنا یدر سازمان ها یکی الکتر تأسیسات یها دوره مدرس •
 آموزش و پرورش  ،یو بنادر، بهداشت و درمان، آموزش عال  ی معادن، راه و شهرساز 

)صنعت   کیپارت الست  یها ( مجموعه شرکتIT) یت یو مشاور بخش آ مدرس •
 ( یخودروساز 

مشهد،   یمنتظر  دیشه   یاز جمله دانشکده فن یآموزش عال  مؤسساتانشگاه و د مدرس •
  یع(، دانشگاه صنعت آب و برق مشهد، جهاد دانشگاهرضا )امام  یالملل نیدانشگاه ب

مهندسان مشهد و خاوران،   یمشهد، موسسه آموزش عال نیمشهد، دانشگاه امام حس
خراسان، دانشگاه آزاد  یصنعت ا،ی ریآ فراز صنعت نالود،ی سلمان، آستان قدس، تعاون، ب

 ک ی توس، پارت الست ،یواحد گناباد، سما مشهد، خوارزم  یاسالم
 ارشد موسسه "ماهان"  یکنکور کارشناس های کالس مدرس •
و   یذهن  یرساز ی)تصو  یپوگراف یو روش تا MSMIبه روش  IELTSلغت   504مدرس  •

 ( یکمک از زبان فارس
مشهد و دانشگاه  یدر دانشگاه فردوس ینظام مهندس هیارتقا پا یها دوره مدرس •

 خانه عمران  ،ی، خاوران، خراسان، خوارزمBMS  ای 2و   1برق هوشمند سجاد  یصنعت



 

 

www.namatek.com 
 

10 

 و مخابرات شرق(  رویانتقال ن  یدر شرکت مهام شرق )شرکت مهندس سیتدر  یهمکار  •
 و کابل   BUSDUCT یهادوره  مدرس •
 یها مجوز شرکت  دی"تمد یو معادن خراسان شمال  عیدوره آسانسور اداره صنا مدرس •

 "یآسانسورساز 
 " ایریدانشگاه آسانسور مشهد "فراز صنعت آ مدرس •
و   ینظارت، اجرا، نرم افزار، کارگاه عمل  ،ی)طراح  یک یالکتر تأسیساتدوره جامع  مدرس •

 ( د یبازد
 رنگ نور  یو بهداشت نور و روان شناس ییروشنا   یو مهندس ینورپرداز  یها دوره مدرس •
 HSEدوره  مدرس •
خانه هوشمند   یس ینو ویو سنار یسیو برنامه نو یکش میس یعمل  یها دوره مدرس •

Smart Home   وBMS و LMS 
 ی ار یچهارمحال و بخت ی( در نظام مهندسنگ ی)ارت نیزم  ستمیدوره س مدرس •
  هیدریبجنورد، تربت ح زد،ی  ینظام مهندس هیشمند در ارتقا پادوره ساختمان هو سیتدر •

 ن یو قزو
 در فوالد هرمزگان  یو استاندارد مل ی دوره آسانسورها مطابق مقررات مل  سیتدر •
 تربت جام یعمران و معمار  یدر کنفرانس مل  یدوره نورپرداز  سیتدر •
 در خانه عمران تهران  یبرق   تأسیسات یدوره ها مدرس •
 مشهد(  یفاراب مارستانیب) ی درماندر اماکن  یک یالکتر تأسیسات سیتدر •
 ماهشهر )خوزستان(  ریغد یمی و پتروش المیا شگاهیپاال سیتدر •
 برق، مازندران  یمل  شی در هما قیاعالم حر یها ستمیس مدرس •
 تهران  ق،یحر یمل شیدر هما  قیاعالم حر یها ستمیدوره س مدرس •
 راز یش  ق،یحر یمل شیدر هما  قیاعالم حر یها ستمیدوره س مدرس •
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 اهواز نیرام روگاهی ن F&G مدرس •
 ساختمان )کشور(  ینظام مهندس یمرکز  یآزمون در شورا یآمادگ یدوره ها مدرس •
 مس سرچشمه کرمان  یو همبند نیزم  ستمیدوره س مدرس •
 اداره بندر بوشهر  یکی الکتر تأسیسات دوره  مدرس •
 مشهد  یشرکت برق زاهدان، گرگان و انجمن صنف  نیزم  مستیدوره س مدرس •

 ای فنی دیدهباز

سد دز،  الم،یا شگاهیپاال ران،ی خانگ شگاهیپاال د،یخط تول  ای تأسیساتموتورخانه ها و  •
  روگاهی مشهد، ن روگاهی توس، ن روگاهیمارون، ن  روگاهیخوزستان، ن ذهیا 3سد کارون 

  روگاهی گناباد، ن روگاهی مشهد، ن یفردوس روگاهی منتظر قائم کرج، ن روگاهی مشهد، ن یعتیشر
  نالود،ی ب یباد  روگاهی (، ننییپا تی ظرفمشهد )  یآب روگاهیمشهد، ن  ومسی با روگاهی قائن، ن

بجنورد،   مانیمشهد، کارخانه س مانیمشهد، کارخانه س یمسافربر  انهیپا CHP روگاهین
  لوولتیک 400شادمهر، پست  لوولتیک 400پست   رجند،یگندم ب  لویگندم مشهد، س  لویس

  رانیا تأسیساتمشهد،  کوه سنگیع(، پست برق رضا )امام   لوولتیک  63 توس، پست 
  یوصال، مجتمع تجار   یالماس شرق، مجتمع تجار  یمال، مشهد مال، مجتمع تجار 

  راز،ی فارس ش  جیخل یسنتر اصفهان، مجتمع تجار  یتیس یمجتمع تجار  ،یفردوس
هتل   ،یشیهتل درو ،ییهتل قصرطال ه،یدر یتربت ح مایمرکز صداوس یمخابرات  ستگاهیا

  نفت نیترانسفو، بزرگتر انیک  ز،یشاند دهیمشهد، پد ییکفاالرضا، برج ققنوس  نهیمد
  تیترانز انهیمشهد، پا رضا شهرشهر، مخزن آب  رانیولت ا لویک  230پست  ران،یکش ا

آسانسور    شرو،یپ  ژ،یخراسان، آئ یمقصود، تابلوساز  ینیخوزستان، چ شکریدوغارون، ن 
  ه،یدریقند تربت ح  کارخانه مان،ی، کارخانه قند فرNECآسانسور   ا،ی آرارات، آسانسور آر
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نور، چراغ   یماز  یچراغ ساز  زد،ی شگامانی پ  یچراغ ساز  زد،یلنا  یتابلوساز  کا،ی پول زدی
امواج  وایش  یک ی الکترون ینورسازان، رله ها یچراغ ساز  زد،یباسداکت لنا  یساز 

  یکی الکتر یها نی ماش  زد،ی  یاصفهان، پارک علم و فناور  یاصفهان، پارک علم و فناور 
  مواد شوینده ،یآبعل  یپگاه مشهد، آب معدن ر یکارخانه ش نالود،یخودرو ب  رانیا کو،جم

کابک،   یمواد گوشت س،یآل ییسرخس، مواد غذا یمشهد، نان رضو یبارفتن، نان رضو
 روگاهی ن ،یفاراب  مارستانیناظران مشهد، ب مارستانیاصفهان، ب یویکل مارستانیب

مشهد،   5سنتر برق  تایمشهد، د یا منطقهبرق   یدیخورش روگاهی بجنورد، ن یدیخورش 
توس،   یتوس، مرکز مخابرات انقالب مشهد، خودروساز  یسالن مخابرات شهرک صنعت

ع(،  رضا )امام  مارستانی ب یطبقات  نگی کابل افشارنژاد، کابل مشهد، کابل کوثر، پارک
  ن،شهر، برج آلبا نیپل معلق مشگ  نیزم ستمیو س تأسیساتآزادشهر،  زهیمکان  نگیپارک

،  KLامارات، برج  فهیبرج خل  الد،ینمک آبرود، برج آلتون، برج م نیتله کاب  تأسیسات 
برق   ی(، برج مراقبت پرواز فرودگاه مشهد، موتورخانه و پست هاKLCCپتروناس )برج 
 خروشان  یموج ها نیسرزم


