اطالعات شخصی
نام  :حسن

نام خانوادگی  :نصر آزادانی

تاریخ تولد 1431 :

محل تولد  :اصفهان

تلفن 33144333143 :
آدرس الکترونیکی nasr@shanir.ir :
سوابق تحصیلی


کارشناسی ارشد مهندسی قدرت از دانشگاه علم و صنعت ایران

1431



کارشناسی مهندسی قدرت از دانشگاه شهید چمران اهواز

1431

سوابق اجرائی


مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور شایان نیرو آریا (شانیر)



رئیس هیات مدیره و معاون فنی و اجرائی شرکت مهندسی طرح های برقی
اصفهان (مطبا)

 1413تا کنون
1411-1411



مدیر و کارشناس مسئول واحد پست ها در شرکت مهندسین مشاور دانشمند

1431-1411



کارشناس مطالعات سیستم شرکت برق منطقه ای اصفهان

1434-1431

سوابق علمی و تحقیقاتی


عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر

 1431تا کنون



مدرس پاره وقت دانشگاه های صنعتی اصفهان و آزاد نجف آباد

1431-1431



انجام پروژه تحقیقاتی جایابی بهینه  PMUدر شبکه انتقال برق اصفهان و تشکیل
ساختار حفاظتی شبکه انتقال و فوق توزیع در نرم افزار Digsilent



1431-1431

ارائه  1مقاله علمی در کنفرانسهای داخلی و خارجی
مهارتها



مدیریت پروژه های برق به صورت  EPCیا مجزا



توانایی انجام مطالعات سیستم



انجام محاسبات ،تهیه طرح و نقشه های سیستم های حفاظت و کنترل (بخش  (LVو تجهیزات( بخش (HV



شناخت کامل اسناد مناقصه و قراردادی در بخش های بازرگانی  ،فنی و مالی در پروژه های احداث و بهره
برداری برق و صنایع



مدیریت و توانایی اجرا  ،تست و راه اندازی پروژه های پست ها و خطوط فشار قوی



مدیریت و کارشناسی عملیات نگهداری و تعمیرات در شبکه انتقال و فوق توزیع برق



شناخت و توانایی پیاده سازی مبانی مدیریت دارائی های سازمان )(Asset Management



توانایی انجام مطالعات سیستم حفاظت  ،هماهنگی و تنظیم رله ها

دورهها
دوره های آموزشی طی شده :


حفاظت و اتوماسیون فشار قوی GE/SPAIN -



حفاظت دیستانس  -مجتمع سازندگی و آموزش وزارت نیرو



نرم افزار مطالعاتی سیستم (سبا) – سازمان برق ایران



سیستم تضمین کیفیت – شرکت مهندسی مشاور دانشمند

توانایی ارائه دوره های آموزشی :


حفاظت سیستم های قدرت



طراحی پستها و خطوط فشار قوی



بررسی سیستم های قدرت الکتریکی



مبانی مدیریت دارائیها و نگهداری و تعمیرات

