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 الت یتحص

 از دانشگاه صنعت آب و برق عیانتقال و توز  های شبکه  –برق  یکارشناس •
 ریرکبیام یاز دانشگاه صنعت یکیالکتر  یانرژ  تی ر مدی –برق یارشد مهندس یکارشناس •

 تهران 

 فعالیت   سوابق

 1383 1382 مانیپ یشرکت مشتر  یفشار قو یکارشناس مسئول پروژه پست ها •
 1385 1383برق استان کرمانشاه  ع یشرکت توز  یو طراح  یبهره بردار  کارشناس •
 سیکنترل شبکه و سرپرست کنترل شبکه و کارشناس ارشد کنترل شبکه و رئ کارشناس •

و اتفاقات شبکه برق منطقه   نگیسپاچید یاداره هماهنگ سیاداره مطالعات و آمار و رئ
 تاکنون   1385دائم  عیفوق توز   نگیسپاچیتهران د یا
 1383پاره وقت   رویمشاور پاداشن ن نی برق مهندس عیتوز  یو طراح شبکه ها ناظر •

1384 
 1385 1384پاره وقت  مایمشاور ن نی برق مهندس عیتوز  یو طراح شبکه ها ناظر •
مشاور آنتکو پاره   نیبرق مهندس عیتوز  یشبکه ها یبهره بردار  یپروژه ها کارشناس •

 1388 1385وقت 
پروژه شهرک   احان یساختمان شرکت توسعه س ساتیبرق و تأس عیشبکه توز  طراح •

 1390 1388پاره وقت  انیرانی ا نیسرزم یگردشگر 
کده پاره   یمشاور پ نیساختمان شرکت مهندس ساتیبرق و تأس عیشبکه توز  طراح •

 1392 1390وقت 
  1392پاره وقت  ستایمشاور ز  نیساختمان مهندس ساتیبرق و تأس عیشبکه توز  طراح •

1393 
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 1390و مرکز آموزش پاره وقت  رویواحد آگاهان ن یکاربرد یدانشگاه جامع علم مدرس •
1395 

 مقاالت و کتب علمی 

 ( ف ی)تأل یو همبند نیزم  ستمیس یکاربرد یهامجموعه دستورالعمل  •
 ی نظام مهندس یهاآزمون  یبرق ساتی واژگان جامع تأس دیکل •
 ( ف ی)تأل •
 ( ف ی)تأل یبرق ساتی نظارت تأس هندبوک •
 )ترجمه( یکیالکتر  ساتی تأس لیو تحل یطراح •
 ( ف ی ساختمان )تأل یمقررات مل 13بر مبحث  یلیتفص شرح •
 ( ف یساختمان )تأل یبرق ساتیتأس یهاست یل چک •
 ( ف ی)تأل یطراح ت صالحی  – یبرق ساتی شده تأس یکامل سؤاالت طبقه بند حی تشر  •
 )ترجمه(  یکی الکتر  ساتیتأس راهنمای – دریاشنا هندبوک •
 ( ف ینظارت )تأل ت صالحی  – یبرق ساتی شده تأس یکامل سؤاالت طبقه بند حی تشر  •
 (ف ی)تأل یکیالکتر  ساتیتأس ییاجرا اتیجزئ •
  یو بررس عیو كمپكت در شبكه انتقال و فوق توز  دیبر یه یهاپست  یر ی کارگبه ضرورت •

 قدرت یكنفرانس تخصص نیها هفتماز آن  كی هر  یساختار 
 كیو  AIS یهاصرف شده در طول مدت عملكرد پست یها نهیهز  یو بررس لیتحل •

 قدرت یكنفرانس تخصص نیهفتم دیبر یه یهانمونه از پست
فوق  نگیسپاچیتحت پوشش د عینادرست از شبکه توز  یبهره بردار  یامدهایپ یبررس •

 تهران  یدر برق منطقه ا یشیاندهم ،یعلم 13نشست  پارستهران  عیتوز 
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از  یناش یهایجهت کاهش تعداد قطع یتیکامپوز  یاستفاده از مقره ها یایمزا یبررس •
  ،یعلم 25شرق تهران نشست  عیشبکه فوق توز  ییضعف مقره ها در خطوط هوا

 تهران  یدر برق منطقه ا یشیاندهم
با کمک نرم افزار  یتیكامپوز  یوارده به مقره ها یکیمکان یهاتنش  یساز  هیشب •

ANSYS مقره ها یتخصص ناری سم نیششم 
نرم افزار مربوطه  هیو ته یروگاهین یباس داکت ژنراتورها  ی طراح تمیالگور  کسب •

 کنفرانس ساخت داخل صنعت آب و برق نیدوم
 31پراکنده نشست  دیتول یهاروگاهیدر ن ری پذ دیتجد یمنابع انرژ  یر ی کارگبه ضرورت •

 تهران یکارکنان برق منطقه ا یشیاندهم ،یعلم
شبکه  یرهایگبرق نگیارت ستمیس یامپدانس موج یر ی"اندازه گ یکارگاه آموزش ارائه •

 برق ع یتوز  یشبکه ها یکنفرانس مل نیو سوم ستیبرق" ب عیتوز  یها

 های اجرایی پروژه

  شرکت: کارفرما  –خانه فاضالب  هیتصف یبرق  ساتیتأس یمدارک محاسبات هیقرارداد ته •
 شفاب  مهندسی

 آبنوس  یورزش یفرهنگ یادار  یمرکز تجار   ییربنایبرق ز  ساتیتأس هینظارت عال قرارداد •
 قرارگاه: کارفرما  – یشهرر  ینبو مارستانیب یکیالکتر  ساتیتأس هینظارت عال قرارداد •

 ی شهرر  دالشهدایسپاه س مهندسی
 – نیاقشار و متخصص جیساختمان بس یکیالکتر  ساتیتأس هینظارت عال قرارداد •

 ی شهرر  دالشهدایسپاه س مهندسی قرارگاه: کارفرما
شهرک   لوولتیک 63خط چهار مداره و پست  لومتریک 18احداث  هینظارت عال قرارداد •

 البرز  رتدبی سالمت شرکت: کارفرما –برکت  ییدارو یصنعت
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  ییدارو یساختمان شهرک صنعت ساتیشبکه فشار متوسط و تأس هینظارت عال قرارداد •
 البرز  رتدبی سالمت شرکت: کارفرما –برکت 

خانه فاضالب شهرک  هیتصف یکیالکتر  ساتیتأس یو اجرا یطراح هینظارت عال قرارداد •
 البرز  رتدبی سالمت شرکت: کارفرما –برکت  ییدارو یصنعت

شهر  یکیالکتر  ساتیفشار متوسط و تأس ،یشبکه فشارقو یمشاور طراح قرارداد •
 شان نواندی طرح مشاور شرکت:  کارفرما – ینیامام خم یالملل نیب یفرودگاه

  ساتیتأس یو نوساز  بهسازی پروژه –بانک قرض الحسنه مهر   یو ناظر عال مشاور •
 مترمربع 6000مفتح به مساحت   یساختمان ادار  یکیالکتر 

خانه فاضالب مجتمع  هیتصف یکیالکتر  ساتیتأس یو اجرا یطراح هیمشاور عال قرارداد •
 زالل آبسان شرکت:  کارفرما –فوالد مبارکه 

تست و   زاتی تجه نتأمی  –اندرسون  یمهندس -یمشاور دپارتمان برق گروه تجار  قرارداد •
 ی کیالکتر  یبازرس

  د،ی: کارخانه آرد مروار ی و ساختمان یصنعت  یپلنت ها یو همبند نیزم ستمیس یبازرس •
الماس هوم سنتر تهران، شرکت فرودگاه  یتجار  یآزما اسپادانا، مجتمع ادار  تیفیک

 کشور و... یها
  ساتیو نظارت تأس طراحی  – کیمشاور آران نیبرق شرکت مهندس یمشاور عال قرارداد •

 : ر یز  یساختمان پروژه ها یکیالکتر 

 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 
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 3500 10 مسکونی  شارستان 

 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   ستمیو س یهمبند ن،یزم ستمیس یبازرس •
 تهران  هیعرش آجودان یمجتمع تجار  یساز  نهیبه

  – یمهم و حساس دولت یهاساختمان  ی مدارک محاسبات یطراح هیمشاور عال قرارداد •
 صبا گستر  شاناندی فراز شرکت: کارفرما

و  یساختمان ادار  یکیالکتر  ساتی تأس یو بازطراح یبازرس هیمشاور عال قرارداد •
 سرطان کودکان محک یفوق تخصص  مارستانبی: کارفرما – مارستانیب

)بزرگ   2 یعتیشر  یتختخواب  1000 مارستانیکارگاه پروژه ب یواحد برق دفتر فن سرپرست •
 ربعهزار مترم 170 یربنای در حال ساخت کشور( به ز  مارستانیب نیتر 

 ساختمان استان تهران  یسازمان نظام مهندس 2 هیو نظارت پا یطراح کارشناس •
 ینظام مهندس یمرکز  یشورا - یو همبند نگیارت یهادستورالعمل  نی کارگروه تدو عضو •

 کشور 
نظام  یمرکز  یشورا -حفاظت از صاعقه  ستمیدستورالعمل س نی کارگروه تدو عضو •

 کشور  یمهندس
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 ینظام مهندس یمرکز  یشورا - یمنیو ا یدستورالعمل برق اضطرار  نیکارگروه تدو ریدب •
 کشور 

در   MV یکیالکتر  ساتیتأس یو اجرا یدستورالعمل طراح نی کارگروه تدو عضو •
 کشور  ینظام مهندس یمرکز  یشورا -ساختمان 

  - LV یکیالکتر  ی از تابلوها یو بهره بردار  یدستورالعمل طراح نی کارگروه تدو عضو •
 کشور  ینظام مهندس یمرکز  یشورا

 یشورا -ساختمان  یبرق ساتیتأس لیدستورالعمل تست و تحو نی کارگروه تدو عضو •
 کشور   ینظام مهندس یمرکز 

 99TC لوولتیک 1از  شیبا ولتاژ ب یکیالکتر  ساتتأسی شاخه – NIEC یفن تهیکم سیرئ •
 95 تابستان – ریو صاعقه گ نیزم ستمیس  یتخصص ومیسمپوز   نینخست ییاجرا ریمد •
 95 بهمن – یکیالکتر  ساتیتأس یتخصص  ومیسمپوز  نیو سخنران نخست ییاجرا ریمد •
 ریو صاعقه گ نیزم ستمیس یتخصص ومیسمپوز  نیو سخنران دوم یروابط عموم ریمد •

 96 تابستان –
 یبرق ساتی تأس یاجرا تیبرق و صالح شگاهیو آزما یکارگروه خدمات فن عضو •

 98 بهشتاردی –کشور  ینظام مهندس یمرکز  یشورا -ساختمان 
اجرا و بهره  ،طراحی: عنوان با –سازمان برنامه و بودجه  750 هینشر  نیتدو تهیکم عضو •

 مراکز داده یبردار 
  فنی مشخصات: عنوان با –سازمان برنامه و بودجه  110 هیسوم نشر  یبازنگر  تهیکم ریدب •

 1399 سال –ها ساختمان  یکیالکتر  ساتیتأس یطرح و اجرا
ساختمان   یسازمان نظام مهندس 22مبحث  ونیسیکم جی کارگروه آموزش و ترو عضو •

 استان تهران 
 60755و  4835-4-1 یبه شماره ها رانیا یمل یاستانداردها نی کارگروه تدو عضو •
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 های آموزشی برگزارشده دوره 

 برق  عیتوز  هایشرکت  – رویوزارت ن

 برق تهران بزرگ  عیتوز  شرکت •
o 96 ماهدی –برق  یهاپست  زاتی تجه یو بهره بردار  یطراح 
o 97 بهشتیارد -برق  عیتوز  یاز شبکه ها یبردار  بهره 
o 97  بهمن –برق  عیتوز  یشبکه ها یخوان نقشه 
 زد یبرق استان  عیتوز  شرکت •
o 96 خردادماه –برق  عیتوز  یشبکه ها یاستانداردها دوره 
o عیتوز  یشبکه ها یبهره بردار  اصول 
o عیتوز  یدر شبکه ها یابی بیع اصول 
 ن یبرق استان قزو عیتوز  شرکت •
o عیتوز  یشبکه ها ونیو اتوماس نگیسپاچید یتخصص دوره 
 ی برق استان خراسان شمال عیتوز  شرکت •
o عیتوز  یشبکه ها ونیو اتوماس نگیسپاچید یتخصص دوره 
 برق استان قم عیتوز  شرکت •
o برق عیتوز  یشبکه ها یاستانداردها دوره 
o  ع یتوز  یشبکه ها زاتی تجه  یو بهره بردار  یطراح 
 برق استان مازندران  عیتوز  شرکت •
o ساری –و مقاومت مخصوص خاک   نیزم ستمیمقاومت س یر یاندازه گ یآموزش دوره،  

 96آذرماه  30و  29فرح آباد 
 یبرق استان مرکز  عیتوز  شرکت •
o 96 ماهدی اراک –دوره  عیتوز  یو توسعه شبکه ها یطراح 
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o 97 مهرماه 5 و 4 –برق  عیتوز  یشبکه ها یکیبار الکتر  برآورد 
o 98 ماه  آبان 2 –برق  عیتوز  یشبکه ها نیزم ستمیس 
 برق استان تهران  عیتوز  شرکت •
o 97 آبان 10 و 3 –برق  عیتوز  یدر شبکه ها اتیو عمل مانور 
o 97 آذر 8 و 1 –برق  عیتوز  یدر شبکه ها اتیو عمل مانور 
o 97 ماهدی 6 و آذر 29 و 22 –برق  عیتوز  یدر شبکه ها اتیو عمل مانور 
o 97 بهمن 11 و 4 –برق  عیتوز  یدر شبکه ها اتیو عمل مانور 
o 97 ماهدی 19 و 5 – یپست و خطوط فشارقو زاتی با تجه ییآشنا 
 برق استان کرمان  عیتوز  شرکت •
o 99 ورشهری 30 و 25 و 19 – ویجبران کننده توان راکت یهاستمیس  زاتیو تجه محاسبات 
o 99  مهر 23 و 15 و 9 –برق  عیتوز  یشبکه ها یبا استانداردها ییآشنا 
 برق استان هرمزگان  عیتوز  شرکت •
o 97 آذرماه 22 و 21 –برق  عیتوز   یشبکه ها یابی بیع 
 یغرب جانیبرق استان آذربا یروین عیتوز  شرکت •
o 99 آبان –برق  عیتوز  یشبکه ها زاتی تجه یفن مشخصات 
o 99 آذر –برق  عیتوز  یدر شبکه ها هام یبا انواع حر  ییآشنا 
 برق شمال کرمان  یروین عیتوز  شرکت •
o 99 آبان –برق  عیتوز  یشبکه ها یبا استانداردها ییآشنا 
 برق استان البرز  یروین عیتوز  شرکت •
o 99 آبان و مهر  –برق  عیتوز  یو توسعه شبکه ها یطراح 

 یبرق منطقه ا هایشرکت  – روین وزارت

 اصفهان  یمنطقه ا برق •
o 95 رماهیت -یفشار قو یهاپست  زاتی تجه 
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o 21/5/95 الی  13/05/95 – یفشار قو یهاپست  زاتی تجه 
o 15/07/95 الی  07/07/95 – یفشار قو یهاپست  زاتی تجه 
 تهران  یمنطقه ا برق •
o 96 مهرماه – یانتقال فشار قو یهاحفاظت از صاعقه پست و دکل ستمیو س نگیارت 
o 89  ماه بهمن – یفشار قو یهاپست  زاتی تجه 
o  03/07/95 الی  13/06/95 – یبهره بردار  یهادستورالعمل 
o 89بهمن ماه  -برق  یتخصص زبان 
o 90 ماه خرداد – یفشار قو یشبکه ها اتیو عمل مانور 
o 07/06/95 الی 11/05/95 – یفشار قو یشبکه ها اتیو عمل مانور 
o  01/10/98 یال 16/09/98 یبهره بردار  یهادستورالعمل 
o 10/10/98و  24/09/98و  02/10/98 یفشار قو یهاپست یخوان نقشه 
o 99 ورشهری – نیدوره آنال یفشار قو یهاپست  زاتی تجه 
 ر باخت یمنطقه ا برق •
o 97ماه  ورشهری 7 و 6 و مرداد 24 و 23 – یفشار قو یهاپست  یطراح 
o بر استاندارد  یمبتن یفشار قو یهاپست نیزم ستمیس یو بهره بردار  یطراحIEEE80 

 98 آذرماه 14 و 13 همدان انتقال امور –
o بر استاندارد  یمبتن یفشار قو یهاپست نیزم ستمیس یو بهره بردار  یطراحIEEE80 

 98 ماهدی 19 و 18 لرستان انتقال امور –
 فارس  یمنطقه ا برق •
o صنعت برق در بخش پست  یاستانداردها 

 مادر   عیصنا - عیصنا وزارت

 خودرو  رانیا شرکت •
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o با نرم افزار  یصنعت یشبکه قدرت پلنت ها لیو تحل یطراح یتخصص یها دوره
ETAP 

o نیزم ستمیس یتخصص یطراح 
o ی و ساختمان یصنعت یها پلنت یکیالکتر  ساتیتأس یطراح 
 پایسا شرکت •
o ن یزم ستمیس ی تخصص یطراح دوره 
o یتابلوها یطراح MV/LV 
o ی انرژ  تی ر یو اصول مد ییصرفه جو یمبان 
o ی و ساختمان یصنعت یها پلنت یکیالکتر  ساتیتأس یطراح 
 کو یس شرکت •
o 99 رماهتی – یصنعت یها پلنتدر  یو همبند نیزم ستمیس یطراح دوره 
 تهران  مانیس شرکت •
o فشار متوسط یهاپست  یو بهره بردار  یطراح دوره 
 ساوه مانیس شرکت •
o ن یزم ستمیس ی تخصص یطراح دوره 
 فرمند  یشکالت ساز  شرکت •
o 99ماه  ورشهری و مرداد – یصنعت پلنت هایدر  یو همبند نیزم ستمیس یطراح دوره 

 ساختمان  ینظام مهندس هایسازمان –مسکن  وزارت

 استان فارس  ی نظام مهندس سازمان •
o  28 -ساختمان  یمقررات مل زدهمیمبحث س شیرای و نی آخر   ریشرح و تفس ناریسم 

 98 وریشهر 
 شهرستان کاشان  -استان اصفهان  ی نظام مهندس سازمان •
o 12/10/98  –ساختمان  یکیالکتر  ساتیتأس ینظارت و اجرا یطراح کارگاه 
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 استان قم  ی نظام مهندس سازمان •
o کابل نگیز یشناخت و سا دوره 
 و بلوچستان  ستانیاستان س ی نظام مهندس سازمان •
o یکی الکتر  ساتیو نظارت تأس یکارگاه طراح دوره 
 استان خوزستان  ی نظام مهندس سازمان •
o یکی الکتر  ساتیو نظارت تأس یکارگاه طراح دوره 
 زدیاستان  ی نظام مهندس سازمان •
o 99 ماه خرداد –ها ساختمان  یبرق ساتی از تأس یمراقبت و نگهدار  - 22مبحث  دوره 
 یاستان مرکز  عیو شرکت توز  ی نظام مهندس سازمان •
o خرداد – یکیالکتر  ساتیتأس یو همبند نیزم ستمیس ینکات مهم طرح و اجرا دوره  

 99 ماه
 میشهرستان رباط کر  یندگیدفتر نما -استان تهران  ی نظام مهندس سازمان •
o ساختمان  یکیالکتر  سات یتأس ینظارت و اجرا یکارگاه طراح دوره 
 یشرق جانیاستان آذربا ی نظام مهندس سازمان •
o شی رای و 13مبحث   تیساختمان با محور  یکیالکتر  ساتیو نظارت تأس یطراح ناریسم 

95 
 استان گلستان ی نظام مهندس سازمان •
o ساختمان بر اساس استاندارد  یکیالکتر  ساتیتأس لیو تحو یبازرس  یتست ها دوره

60364IEC  7671وBS 
 استان بوشهر ی نظام مهندس سازمان •
o 96 آذرماه –ساختمان   یکیالکتر  ساتیتأس یو نظارت همبند یطراح دوره 
o یو مهندسان معمار  طراحی و نظارت – آزمون ورود به حرفه مهندسان برق  یآمادگ -  

 98 مهرماه آزمون – 15 و 13 مباحث –نظارت و اجرا 
 یغرب  جانیاستان آذربا ی نظام مهندس سازمان •
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o 96 ماهدی  29 و 28 –ساختمان   یکیالکتر  ساتیو نظارت تأس یطراح دوره 
o 97 آذرماه 15 –ها ساختمان  یبرق ساتی از تأس یمراقبت و نگهدار  - 22مبحث  دوره 
 شهرستان تنکابن نمهندسی کانون –استان مازندران  ی نظام مهندس سازمان •
o تنکابن –و مقاومت مخصوص خاک   نیزم ستمیمقاومت س یر یاندازه گ یآموزش دوره 

 96 بهمن 5 و 4
o ساختمان بر اساس   یکیالکتر  ساتیتأس لی و تحو یبازرس یهاتست  یآموزش دوره

 97 مهرماه 27 و  26 تنکابن –7671BSو  60364IECاستاندارد 
 برق نیمهندس یمل شیهما نهشتمی–استان مازندران  ی نظام مهندس سازمان •
o ساختمان بر اساس استاندارد  یکیالکتر  ساتیتأس لیو تحو یبازرس  یهاتست  دوره

60364IEC  7671وBS – ماه بهمن 24 و 23 بابلسر 
 ی ار یاستان چهارمحال و بخت ی نظام مهندس سازمان •
o ساختمان بر اساس استاندارد  یکیالکتر  ساتیتأس لیو تحو یبازرس  یهاتست  دوره

60364IEC  7671وBS – 25  96اسفند ماه  24و 
o 97 رماهتی 15 و 14 –ساختمان   یکیالکتر  ساتیو نظارت تأس یطراح دوره 
 ی استان خراسان رضو ی نظام مهندس سازمان •
o ساختمان بر اساس استاندارد  یکیالکتر  ساتیتأس لیو تحو یبازرس  یهاتست  دوره

60364IEC  7671وBS – 20 97ماه  بهشتیارد 
o ساختمان بر اساس   یکیالکتر  ساتیتأس لیو تحو یبازرس یهاتست  یآموزش کارگاه

برق   یالملل نیب شگاهینما نیزدهمسی – 97 رماهیت 7671BS –22و  60364IECاستاندارد 
 مشهد

 استان لرستان  ی نظام مهندس سازمان •
o 97 رماهتی 1 و خرداد 31  –ساختمان  یکیالکتر  سات یتأس یطراح دوره 
o یبا نرم افزار اتوکد مقدمات یکیالکتر  ساتیتأس یهاپالن م یو ترس یطراح کارگاه - 

 98مهرماه 
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 ل یاستان اردب ی نظام مهندس سازمان •
o  98 مرداد 24 – 13مبحث  شیرای و نی آخر   ریشرح و تفس ناریسم 
 المیاستان ا ی نظام مهندس سازمان •
o  98 مرداد 17 – 13مبحث  شیرای و نی آخر   ریشرح و تفس ناریسم 
 غرب  شاخه – رانیا کیبرق و الکترون نیمهندس انجمن •
o 97 مرداد 30 –ساختمان  یکیالکتر  ساتیو نظارت تأس ینکات مهم در طراح ناریسم -  

 کرمانشاه 

 یو هسته ا یدفاع عیصنا 

 آزما اسپادانا )وزارت دفاع( تیفیک شرکت •
o نیزم ستمیس یتخصص یطراح 
 ن یپارچ ینظام عی صنا •
o ی فشار قو یهاپست  زاتی تجه 
o ی برق صنعت یمنیا 
 اراک  یاتم روگاهین •
o ی برق صنعت یمنیا 

 ی میپتروش صنعت

 هیعسلو دیمروار  یمیپتروش •
o  یبرق صنعت یمنیا 
o بر اساس استاندارد  یکیالکتر  ساتی تأس یو بازرس یطراحBS7671, IEC60364-6 
 ه یجم عسلو یمیپتروش •
o یتابلوها یطراح MV/LV – 21  97اسفند  22و 
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 :یآموزش مؤسسات

 هفت شهر برق هفتواد شرکت •
o 96 اسفند –و متوسط  فیفشار ضع یهاکابل  نگیز ی سا کارگاه 
o 96 اسفند –مرطوب  یهاط یمح یکیالکتر  ساتیو نظارت تأس یطراح کارگاه 
o Workshop 97 بهشتاردی  –ساختمان  یکیالکتر  سات یتست و نظارت تأس یعمل  – 

 )تهران( نیقزو خ پروژه
o Workshop پروژه – 97خرداد  -ساختمان  یکیالکتر  سات یتست و نظارت تأس یعمل 

 ( تهران) مرزداران
o Workshop 97 مرداد 26 و 11  –ساختمان  یکیالکتر  سات یتست و نظارت تأس یعمل  – 

 )تهران(   هاقدسی پروژه
o یاز کارخانه ساخت تابلوها یآموزش دیبازد LV/MV 7 - ساخته شیپ یهاو پست 

 96 رماهیت
o 95 مهرماه –و حفاظت از صاعقه  نگیارت زاتیاز کارخانه ساخت تجه یآموزش دیبازد 
o یاز کارخانه ساخت تابلوها یآموزش دیبازد LV/MV ساخته  شیپ یهاو پست– 

 97 رماهتی
 (رگنی)ن نیگسترش نار  روین شرکت •
o  ساختمان   فی فشار ضع یو نظارت تابلوها ی: کارگاه طراحی آموزش ناریوب یبرگزار

 ( 99 نی)فرورد 
o  ساختمان   ی مقررات مل 13با نکات مهم مبحث  یی: آشنای آموزش ناریوب یبرگزار

 ( 99 نی)فرورد 
o  ( 99 نیبلندمرتبه )فرورد یهاباسداکت در ساختمان  ی: طراحی آموزش ناریوب یبرگزار 
o  ( 99 نیساختمان )فرورد یکیالکتر  ساتی و نظارت تأس ی: طراحی آموزش ناریوب یبرگزار 
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o  ساختمان   یبرق ساتیتأس یطراح یمحاسبات یدفترچه ها هی: تهی آموزش ناریوب یبرگزار
 ( 99 بهشتی)ارد

o  هوشمند  یهاو نظارت ساختمان  یدر طراح یدی: نکات کلی آموزش ناریوب یبرگزار
 ( 99 بهشتی)ارد

o  یکیالکتر  ساتیتأس ینصب و راه انداز  ییاجرا اتی: جزئی آموزش ناریوب یبرگزار  
 ( 99 بهشتیبرق )ارد یهابخش اول: پست  - انهیخاورم یمجتمع تجار  نیبزرگتر 

o  یهاساختمان  یکیالکتر  ساتیتأس یکارگاه طراح  یآموزش ناریساعت وب 24 یبرگزار 
 99 آذر –بلندمرتبه 

o ان یپارس ن ینو یعال یفن مجتمع 
o شبکه با نرم افزار لیو تحل یطراح Etap - 15 دوره 
o یتابلوها یطراح MV-LV - 22 دوره 
o دوره  10 –و حفاظت صاعقه  نیزم ستمیس یتخصص یطراح 
o دوره 21 - یو ساختمان یصنعت پلنت های یکیالکتر  ساتیتأس یطراح 
o دوره  12 – ساختمان   یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ 
o دوره  7 –ساختمان  یکیالکتر  ساتیو نظارت تأس یطراح کارگاه 
o دوره  2 – فیضع انیجر  یکیالکتر  ساتی و نظارت تأس یطراح 
o نظارت و   تیساختمان صالح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ

 98 اسفند  آزمون – یطراح
o نظارت و   تیساختمان صالح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ

 99 مهر آزمون – یطراح
 تهران  یفن مجتمع •
o شبکه با نرم افزار  لیو تحل یطراحEtap – 1393 زپایی 
o 1392زمستان  -یو ساختمان یصنعت پلنت های یکیالکتر  ساتیتأس یطراح 
 اصفهان  مجتمع –صنعت آب و برق  یآموزش مرکز •
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o 99 مهر –برق  عیتوز  یشبکه ها یبا استانداردها ییآشنا 
 عمران تهران  خانه •
o و نظارت(  یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 96 زپایی آزمون
o و نظارت( یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ –  

 97 بهشتاردی آزمون
o یعمران و معمار  نیمهندس ژهیو یبرق ساتیتأس 
o  برق بخش – یداخل یمعمار 
o و نظارت(  یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 97 بهمن آزمون
o و نظارت(  یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 98 مهر آزمون
 آزمون تاپ یآموزش موسسه •
o و نظارت(  یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 97 بهشتاردی آزمون
o و نظارت(  یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 97 ماه بهمن آزمون
o 97اسفند  7 الی بهمن 9 –ساختمان   یبرق ساتیتأس یکنترل مدارک طراح کارگاه 
o 3 –ساختمان   یبرق ساتیتأس کی دفترچه محاسبات و گزارش فاز  هیته کارگاه 

 98خرداد  7 یال بهشتاردی
o Workshop 98 بهشتیارد -ساختمان  یکیالکتر  سات یتست و نظارت تأس یعمل  – 

 ( تهران) شهران ماهان پروژه
o یبا نرم افزار اتوکد مقدمات یکیالکتر  ساتیتأس یهاپالن م یو ترس یطراح کارگاه - 

 98 بهشتیارد
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o و نظارت( کد   یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ
 98 مهر آزمون – 1
o و نظارت( کد   یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ

 98 مهر آزمون – 2
o Workshop پروژه – 98آبان  -ساختمان  یکیالکتر  سات یتست و نظارت تأس یعمل 

 بانک قرض الحسنه مهر )تهران(  یادار 
o  یهاساختمان  یکیالکتر  ساتیتأس یکارگاه طراح  یآموزش ناریساعت وب 24 یبرگزار 

 99 نفروردی –بلندمرتبه 
o و نظارت(  یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 99 مهر آزمون
o و نظارت(  یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 99 اسفند آزمون
 نماتک  یر یرسانه تصو موسسه •
o 98 اسفندماه – یکیالکتر  ساتیجامع تأس یبسته آموزش هیته – www.namatek.com 
o و فشار متوسط  فیبرق فشار ضع یتابلوها یجامع طراح یبسته آموزش هیته– 

 www.namatek.com – 1400 بهشتاردی
 ی دکتر خلوت آموزشی گروه –سرا  موسسه •
o 99 ماه خرداد –ها ساختمان  یبرق ساتی از تأس یمراقبت و نگهدار  - 22مبحث  دوره 
 مهندسان کرمانشاه خانه •
o و نظارت(  یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 97 ماه بهمن آزمون
 ف یشر  یصنعت یدانشگاه جهاد •
o 96 مهرماه – یو ساختمان یصنعت پلنت های یکیالکتر  ساتیتأس یطراح 
 MEM  یآموزش مهندس مرکز •



 

 

www.namatek.com 
 18 

o 97آبان ماه  -برق  یآزمون نظام مهندس یآمادگ یبسته آموزش هیته 
 تابلوسازان برق یکایسند •
o یتابلوها یطراح MV/LV 
 اصفهان -ارتباطات  نیآذ •
o ساختمان  یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ 
 دانش امانیک •
o ع یشبکه توز  یطراح 
 نوآور )انتشارات نوآور( یآموزش موسسه •
o و نظارت(  یتمان )طراحساخ یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 97 ماه بهمن آزمون
o و نظارت(  یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 98 مهر آزمون
o نظارت و   تیساختمان صالح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ

 98 اسفند  آزمون – یطراح
o نظارت و   تیساختمان صالح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ

 ن آنالی دوره – 99 مهر آزمون – یطراح
o نظارت و   تیساختمان صالح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ

 حضوری  دوره – 99 مهر آزمون – یطراح
o اجرا و   تیساختمان صالح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ

 حضوری دوره –  99 مهر آزمون – یمعمار  یطراح
o و نظارت(  یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 99 اسفند آزمون
 ی میپتروش راهبران •
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o بر اساس استاندارد یکیالکتر  ساتی و تست تأس یطراح BS7671, IEC60364-6  – 28  
 98 بهشتیارد 29و 

o 16 و 15 –و مقاومت مخصوص خاک   ن یزم ستمیمقاومت س یر یو اندازه گ یطراح  
 98 رماهتی

 ز ی مهندسان برتر: تبر  موسسه •
o اجرا – عمران و  – اجرا و نظارت – یآزمون ورود به حرفه مهندسان معمار  یآمادگ –  

 98 مهرماه آزمون – 15 و 13  مباحث
o و نظارت(  یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 98 مهر آزمون
 مهندسان معمار تهران  انجمن •
o 15  و 13 مباحث –نظارت و اجرا  - یآزمون ورود به حرفه مهندسان معمار  یآمادگ –  

 98 مهرماه آزمون
 بوشهر استان – یگر ن ندهیتوسعه و آ یهاآموزش و پژوهش مرکز •
o و نظارت(  یساختمان )طراح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ–  

 98 مهر آزمون
o نظارت و   تیساختمان صالح یبرق ساتیآزمون ورود به حرفه مهندسان تأس یآمادگ

 98 اسفند  آزمون – یطراح
 رویآگاهان ن یآموزش موسسه •
o 99 مهر  –برق  عیتوز  یدر شبکه ها نیزم ستمیس 


