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 الت یتحص

  یروانینوش یمهندس یدانشکده فنمازندران ) قدرت دانشگاه  برق یمهندس یکارشناس •
 ۱۳۷۹بابل( 

  یدانشگاه صنعتمازندران ) قدرت دانشگاه  برق یارشد مهندس یو کارشناس یدکتر  •
 ۱۳۸۷بابل(  یروانیمرحوم نوش

 ۱۳۹۹ دانشگاه تهران تیر یدانشکده مد DBA یدکتر  •
 حقوق یدانشجو •

 فعالیت   سوابق

  ؛ رشته برق،یدادگستر  یو عضو کانون کارشناسان رسم یدادگستر  یکارشناس رسم •
 کارخانجات  تأسیساتو  آالتنیماش

 ۱۴۰۰از  یمهندس مه یکشور رشته ب یمرکز  مهی، بایبیمهخسارت  ابیارز  •
 ۱۳۹۱از  یو پله برق آسانسوراستاندارد در رشته  سازمان یقیحق کارشناس •
  ۱۳۹۲وزارت کار از  ایحرفه بهداشت  ماتیو تعل قاتیبرق مرکز تحق یمنیا مشاور •

 یی اجرا هایپروژه

 زیر:  هایموقعیتدر  مهندسینظام سال سابقه در سازمان  ۲۰

 و نظارت یآموزش، طراح تیبا صالح یبرق تأسیسات ۱ هیهندس پا م •
 ۱۳۹۶-۱۳۹۴ هایسالو خزانه دار   دوره ششم، هفتم و هشتم مدیرههیئت عضو •
ساختمان کشور از سال   مهندسینظام برق سازمان  یگروه تخصص سهیر  هیئت عضو •

۱۳۹۶ 
 ۱۳۹۴آموزش از سال  تهیسازمان در کم مدیرههیئت ندهینما •
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 ساختمان کشور  مهندسینظام سازمان  هایکارگروه عضو  •
o یبرق تأسیسات اجرا تیصالح 
o برق شگاه یآزما یفن خدمات 
o ی شرح خدمات مهندس نیتدو 
o گذاریقیمت  یمبان نیتدو 

سازمان و دفتر  یو گروه تخصص پژوهش، کنترل نقشه، کنترل نظارت تهیعضو ادوار کم •
 ی ندگینما

 شیهما نیهفتم یعلم تهیکم ریو دب ربرق کشو نیمهندس یمل شیهما نیهشتم ریدب •
 برق استان یمل

 قاالت و کتب علمی م

 SPDحفاظت گذرا   زاتیکتاب تجه مؤلف •
مخازن سقف   بر رویصاعقه  غیرمستقیماز اصابت  یمحاسبه اضافه ولتاژ ناش مقاله •

 شناور 
 حفاظت ساختمان در مقابل صاعقه  زانیدر م سکیر  یاب یمالحظات ارز  مقاله •
 ر یپذ آدرسمتعارف و   قیاعالم حر  هایسیستم یاصول طراح مقاله •

 گذرانده شده  شیآموزهای دوره 

 مان یدر موسسه اسمان فراز پ آسانسورانواع  یدوره کامل طراح •
 قابل انفجار  هایمحیطاصول حفاظت در  دوره •
 یکیالکتر  موتورهای یابیعیب  دوره •
 ر یو صاعقه گ نگیارت هایسیستم دوره •
 گیریاندازه زاتی تجه کالیبراسیون دوره •
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 ی حفاظت هایرلهم یش و تنظی آزما دوره •
 PMرانه یشگیپ راتیتعم •
 ق یابزار دق خوانینقشه •
 ی حفاظت هایرله م یو تنظ شی آزما •
 ی ر و نگهدار یو تعم فشارقوی یدهایكل •
 IMS یالگو یالزامات و مستندساز  حی تشر  •
 شارژرها یو باطر  یباطر  •
 یكی فرمان الكتر  یمدارها •
 صنعت نفت و گاز   یاستانداردها میمفاه •
 نگ یتور یو مان یكنترل نظارت هایسیستم •
 یكیحفاظت الكتر  اصول •
 ق در مناطق پر خطر یدق ابزار •

 های اجرایی پروژه

 ۱۳۸۴از سال  رانینفت ا یکارشناس ارشد شرکت مل •
 ۱۳۸۴-۱۳۸۲ (صدرا)  رانی ا ییایدر  عی برق شرکت صنا کارشناس •
 ۱۳۸۲-۱۳۸۰مدارس مازندران  زاتی و تجه یره کل نوساز برق ادا کارشناس •
 س یتت شانی مشاور طرح اند نیبخش برق مهندس ریمد •
  صاعقه ن،یزم هایسیستم نه،یدر زم یبرق تأسیسات  هایپروژه  یو اجرا  نظارت ،یطراح •

طراح تاکنون )  ۱۳۷۹مازندران از  در استان  فیو فشار ضع یمرکز  آنتن ق،یحر  اعالم ر،یگ
 استان مازندران(  یپروژه ادار  ترینبزرگ  یسار  یعمارت شهردار  دهیبرگز  رمانکایو پ
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 برگزارشده  آموزشیهای دوره 

و   میدر مقابل اثرات مستق زاتیو تجه تأسیساتمربوط به حفاظت  آموزشیدوره  •
 دوره  ۹ صاعقه غیرمستقیم

 دوره ۲۰ فیضع انیجر  هایسیستم آموزشی دوره •
 دوره  ۸ قی اعالم حر  ستمیس آموزشی دوره •
 دوره  ۴ یمرکز  آنتن آموزشی دوره •
 دوره ۳ نیاتصال زم هایسیستم گیریاندازه آموزشی دوره •
 دوره ۱۰ بلندمرتبه هایساختمان آموزشی دوره •
 دوره ۴هوشمند  هایساختمان آموزشی دوره •
 دوره  ۴ یکیالکتر  یانرژ  سازیبهینه آموزشی دوره •
 دوره ۱5 مهندسینظام  آزمون آمادگی آموزشی دوره •
 دوره 5 یدادگستر  یرسم یکارشناس آزمون آمادگی دوره •
 دوره  ۶ آسانسور یکیو الکتر  یکیمکان یاصول طراح دوره •


