
 

 

 اطالعات شخصی  

 نیستانکی کالنترنام خانوادگی :   مسعود نام : 

  شمیران  محل تولد :       1411تولد :  تاریخ

 33141133131 تلفن : 

 matbaco.kalantar@gmail.comآدرس الکترونیکی : 

 سوابق تحصیلی

  1431 شهر خمینی واحد اسالمی آزاد دانشگاهکارشناسی مهندسی قدرت از 
 اجرائی سوابق

 تاکنون 1433 مدیره و مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات شرکت شانیر تعضو هیأ 

  تا کنون 1411 عضو هیأت مدیره و مدیر پروژه شرکت مهندسی طرحهای برقی اصفهان 

 1433-1411 معاون مالی و بازرگانی شرکت مهندسی طرحهای برقی اصفهان 

  تا کنون 1413  عضو هیأت مدیره و مسئول پروژه شرکت مهندسین مشاور شایان نیرو آریا 

  1411-1431 و کارشناس مسئول شرکت مهندسین مشاور دانشمند کارشناس 

 سوابق علمی و تحقیقاتی

  1413-1411  اسالمی خمینی شهر مدرس پاره وقت دانشگاه آزاد 

 هامهارت

  مدیریت پروژه های برق به صورتEPC یا مجزا 

 های پروژه قراردادی و مناقصه اسناد تدوین و تهیه در تسلط EPC انتقال خطوط و ها پست 

 های پروژه در ساختمانی و الکتریکی بخش های فعالیت با آگاهی و آشنایی EPC خطوط و قوی فشار های پست 

 زمانبندی برنامه نیاز مورد WBS تهیه بر تسلط و انتقال

 های پروژه پیشرفت های گزارش تهیه بر تسلط و پروژه کنترل مباحث اصول با آشنایی EPC فشار های پست 

 کارفرما  مدنظر های فرمت براساس انتقال خطوط و قوی

 پیمان چارچوب در مربوطه نیاز با مطابق پروژه برای کیفی و کمی تحلیلی، مختلف های گزارش تهیه بر تسلط 

 پروژه  منافع حصول و موارد تشریح بمنظور

 ساختمانی عملیات وضعیت صورت ریزمتره تهیه با آشنایی و الکتریکی بخش های وضعیت صورت تهیه بر تسلط 

  انتقال خطوط و قوی فشار های پست های پروژه در

 آنان بین الزم هماهنگی و نظم ایجاد و سرپرستی تحت کارکنان وظایف اجرای حسن بر نظارت و هدایت بر تسلط 

 شده محول وظایف بموقع و مطلوب انجام از اطمینان حصول منظور به

 

 

 



 

 

  

 هادوره

 

 دوره های آموزشی طی شده :

  حفاظت و اتوماسیون فشار قویGE/SPAIN 

  انتقال  های شبکه از حفاظت 

 ها  طرح اجرای و تهیه بر مدیریت و مشاور مهندسی خدمات 

 اسنادی اعتبارات LC  

 اداری مکاتبات و نگارش آئین 

 کیفیتسیستم تضمین  داخلی ممیزی (ISO 9001) 
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