
 

 شرح فعاليت کارشناس برق

 

 بابک نظرپرور نام :

  دکتری برقمدرك تحصيلي : 

  برق : تحصيلي رشته

 3109سال  -اميرکبير فارغ التحصيل : دانشگاه

 

 

 : و دانشگاهي سوابق تحصيلي 

 3131عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق از سال  -

 3109عضو دفتر بازرسي و نظارت سازمان مرکز دانشگاه آزاد اسالمي از سال  -

 (3109-دکتری برق بيوالکتریک )صنعتي اميرکبير -

 (3131-ارشد برق بيوالکتریک )صنعتي اميرکبير کارشناسي -

 (3139-کارشناسي برق قدرت )صنعتي شریف -

 

 فعاليت :خالصه 
 

  (3132تا 3139) سال 2شرکت ترادیس به مدت همکاری با 

 یو پي اس کارشناس طراح  -

 

  (3131تا 3132سال) 2شرکت فاراتل به مدت همکاری با 

 line-interactiveمدیر پروژه یو پي اس های  -

 

  (3131تا  3132سال ) 2به مدت  سي تکهمکاری با مهندسين مشاور 

 متر مربع  999/6 - شهر جدید اندیشه  موزهدو  فاز یک وطراحي  -

 –  خوراك پرداز هزاردشت هشتگرد کارخانهطراحي فاز یک و دوتاسيسات زیربنایي  -

 متر مربع999/39

 ارهکت 19-طراحي فاز یک و دو پارك اداری شهر جدید اندیشه  -

 

  (3135تا  3131سال ) 3به مدت  هوارسان صنعت  شرکت همکاری با 

 مسئول نظارت بر اجرای برق فروشگاه شهروند شهرری -

 

  (3136-3131سال ) 2مهندسين مشاور آرشيکام و آرتابين به مدت همکاری با 

 واحد مسکوني(195مسئول نظارت بر اجرای برق برجهای مسکوني خيام ) -

واحد  13ی برق مجتمع مسکوني کارکنان شرکت هواپيمایي آسمان )مسئول نظارت بر اجرا -

 مسکوني(

 
 



 

  3131آباد از سال همکاری با مهندسان مشاور 

 نفره شهر رشت6999دو سالن ورزشي طراحي فاز  -

 طراحي فاز یک و دو سالن ورزشي آتش نشاني رشت -

 نطراحي فاز یک و دو شعبه مرکزی و مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گيال -

 طراحي فاز یک و دو کتابخانه مرکزی شهر رشت  -

 )سالن تئاتر،کنسرت( شهر رشت  تاالر مرکزی دو  یک وطراحي فاز  -

 طراحي فاز یک و دو مجموعه فرهنگي آستارا )سالن چند منظوره( -

 طراحي فاز یک و دو مجموعه فرهنگي نوسازی مدارس رشت )سالن چند منظوره( -

 نگي صندوق بازنشستگان رشتطراحي فاز یک و دو مجموعه فره -

 تختخوابي فوق تخصصي قائم رشت  299طراحي فاز یک و دو بيمارستان  -

 علوم پزشکي گيالنرضوانشهر -تختخوابي رودبار 12طراحي فاز یک و دو بيمارستانهای   -

 علوم پزشکي گيالن شهریور رشت31کودکان تختخوابي  06 طراحي فاز یک و دو بيمارستان  -

 دو دانشکده هنر و معماری دانشگاه گيالن طراحي فاز یک و -

 دو دانشکده علوم پایه دانشگاه گيالن  یک و طراحي فاز -

 دو دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه گيالن طراحي فاز یک و -

 دو ساختمان کالسهای دانشگاه گيالن طراحي فاز یک و -

 خوابگاه دانشگاه گيالن 2طراحي فاز یک و دو ساختمان  -

 ازیک و دو ساختمان مدیریت بحران رشتطراحي ف -

 هکتار 31-ک و دو سایت تفریحي  صدف آستارا ی طراحي فاز -

 مترمربع 999/35تختي( رشت -طراحي فاز یک و دو مجتمع تجاری  اداری توسکا )صيقالن -

 مترمربع 999/39تختي( رشت -طراحي فاز یک و دو مجتمع تجاری اداری سپيدار )صيقالن -

 در دست طراحي-مجتمع تجاری  مسکوني سرمایه گذاری سپه الهيجان طراحي فاز یک و دو -

 در دست طراحي-طراحي فاز یک و دو مجتمع تجاری سرمایه گذاری سپه گلسار رشت -

 مترمربع 999/19-نگين رامسر طراحي فاز یک و دو برج مسکوني  -

 متر مربع 999/59 -برج مسکوني زیتون رشتطراحي فاز یک و دو  -

 در دست طراحي–دو کارخانه صنعتي نوید طراحي فاز یک و  -

 3131ت و ناظر عالي مهندسين مشاور آباد از سال مدیر بخش تاسيسا -

 
 

  (3109تا  3136سال )1به مدت بنياد جانبازان استان تهران  نتعاوني مسکهمکاری با شرکت 

 واحد مسکوني(239) 2مسئول نظارت بر اجرای برق برجهای مسکوني قائم فاز -

 واحد مسکوني(12بر اجرای برق برج مسکوني نرگس ) مسئول نظارت -

 

  (3136تا  3135سال )3به مدت پژوهشکده سوانحي طبيعي همکاری با 

 طراحي فازیک و دو ساختمان مدیریت بحران زاهدان،قزوین و ایالم  -

 
 

 



 

  3131جامع تکنيک از سال همکاری با مهندسان مشاور 

 کودکان اروميه  یک و دو بيمارستان تخصصي سرطانيطراحي فاز  -

 طراحي فاز دو مرکز درمان ناباروری ابن سينا  -

 

  3109آزمایش همکاران از سال همکاری با مهندسان مشاور 

 متر مربع )ادامه دارد( 999/19 –دو هتل الروضتين کربال یک و طراحي فاز  عضو تيم -

 دارد(متر مربع )ادامه  999/119 –طراحي فاز یک و دو پروژه ستاره پارس  عضو تيم -

متر  999/35 –طراحي فاز دو ساختمانهای خدماتي شهر آفتاب )نمایشگاه بين المللي(  عضو تيم -

 مربع

 متر مربع 999/359 –طراحي فاز دو مجتمع تجاری اداری لتمال کن  عضو تيم -

 متر مربع 999/319 –طراحي فاز دو بخش سرویس آپارتمان پدیده شاندیز  عضو تيم -

 متر مربع 999/19 –برج اداری مرکزی دیوان عدالت اداری تهران عضو تيم طراحي فاز دو   -

 متر مربع  09999 -مجتمع تجاری مسکوني آرمان مشهد  فاز دو طراحيعضو تيم  -

 
 

 
 



 

 


