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 الت یتحص
/   یکیالکتر  یانرژ  هایسیستم تی ر یو مد  ریزیبرنامه شیگراارشد برق  یکارشناس •

 دانشگاه آزاد تهران شمال
/ دانشگاه عالمه   عیانتقال و توز  هایشبکه یکارشناس شیگرا برق یمهندس یکارشناس •

 محدث
 ن یقزو یبرق قدرت / دانشگاه آزاد اسالم شیگرا کیالکتروتکن -برق  یکاردان •

 فعالیت   سوابق
شرکت  -توپخانه تهران  دانیم -و سرپرست اجرا پروژه خانه شهر  یسرپرست دفتر فن •

 1400 -تهران  یفن هیابن
مشاور  ) مال  رانی پروژه ا تیفیبرق در قسمت کنترل ک نیپلیسینظارت د سرپرست •

 (حالتابه 1395)و فن  نشیمشاور ب نیشرکت مهندس (برداریبهره 
 دیورزشگاه شه - ی اماکن ورزش یشرکت توسعه و نگهدار  (ییناظر اجرا)برق  کارشناس •

 (1395-1390تهران ) یرودیش
 ی اماکن ورزش یتوسعه و نگهدار  در شرکت هاورزشگاهبرق  هایپست  ییاجرا  کارشناس •
 33اماکن و ماده  هایپروژه تهران و نظارت بر  مهندسینظام برق سازمان  ناظر •
 استان تهران  نشانیآتشدر  قیاعالم حر  تأسیساتو بازرس  ناظر •

 مقاالت و کتب علمی 
مهندس ساسانفر  یآقا  یبا همکار )ساختمان  یبرق تأسیسات ستیکتاب چک ل تألیف •

 ( 1397 - یر یو دکتر سر 
 -مهندس ساسانفر  یآقا یبا همکار ) یکیالکتر  تأسیسات ییاجرا اتیکتاب جزئ تألیف •

1398 ) 
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 های آموزشی گذرانده شده دوره 
با ارائه ) فیشر  یدانشگاه صنعت (ساعت  90)کارشناس برق   تیترب یدوره تخصص •

 ( مدرک معتبر 
مرکز )  (ساعت  80)ساختمان  یکیالکتر  تأسیساتو نظارت  یطراح یکارگاه تخصص دوره •

 ( انیپارس نیآموزش نو
  ریو صاعقه گ نگیارت ستمیس یطراح یتخصص  ومیسمپوز  نیو دوم نیدر اول شرکت •

 برجسته کشور   دیکشور با حضور اسات
 یکیالکتر  هایسیستم یتخصص ومیدر سمپوز  شرکت •
 (انیپارس نی)مرکز آموزش نو ( استاد رنجبر ) ریدوره ارت و صاعقه گ گذراندن •
 هایپروژه کالیبخش الکتر  جهت نظارت بر نشانیآتش  یو تئور  یدوره عمل گذراندن •

 سازمان آتش 

 های آموزشی برگزارشده دوره 
مهندس ساسانفر  یآقا  یبا همکار )ساختمان  یبرق تأسیسات ستیکتاب چک ل تألیف •

 ( 1397 - یر یو دکتر سر 
 -مهندس ساسانفر  یآقا یبا همکار ) یکیالکتر  تأسیسات ییاجرا اتیکتاب جزئ تألیف •

1398 ) 
 ETAPقدرت با  هایسیستم لیتحل یتخصص افزارنرم  سیتدر  •
 یک یالکتر  تأسیسات 2و فاز  1فاز  یطراح یتخصص هایکالس  سیتدر  •
 ترانسفورماتورها و ژنراتور  نگیز یو سا LVو  MV هایکابل گن یز یکالس سا سیتدر  •
 هاپروژه  یکیبرآورد بار الکتر  سیتدر  •
 رضا پور ساسانفر و  نیاجرا به همراه مهندس - مهندسینظام آزمون  یآمادگ سیتدر  •


