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  )CV( و تخصصی هاي آموزشی و پژوهشی  فعالیت

  
 محسن صناعی:  خانوادگی نام و نام

  مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت هاناماد شفق
  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از قدرت - برق لیسانس مهندسی:  تحصیالت

  آموزش تخصصیوشمند سازي خانگی و صنعتی ، فروش تکنیکال و هآموزش و اجراي : ضمینه تخصصی 
  09126670432: شماره تماس 

  : آدرس پست الکترونیکی
 eng.m.sanaei@gmail.com  

info@msanaei.ir 
info@iranfix.com 

 :آدرس وبسایت 
www.MSanaei.ir  

www.IRANFIX.com 
www.MrGadgets.ir  

 

 مشخصات
 

 
 
 

سال 
  ردیف  پژوهش عنوان  توضیحات  اتمام

ت هاي پژوهشی
 فعالی

در ) دکتر علی بدري: استاد راهنما ( پروژه کارشناسی  1392
  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تنظیم کننده اتوماتیک ( AVRطراحی و ساخت 

رومیزي به همراه فیلتر هاي حفاظتی ضد نویز ) ولتاژ

  و ضد ولتاژ ضربه
1  

1389  
همکاري با تیم دانشجویان مکانیک دانشگاه بیرمنگهام 

ایده پرداز بخش چسبندگی به عنوان مبتکر و (انگلستان 
  )الکترومغناطیسی

  SAND BLASTER   2ساخت روبوت هوشمند 

همکاري با تیم دانشجویان مکانیک واحد بین الملل   1389
  )به عنوان مجري بخش الکتریکی(دانشگاه امیرکبیر 

ساخت ست آموزشی توضیح پدیده ارتعاشات 
  3  عمودي به همراه کنترلر دیجیتال و آنالوگ

انجام پروژه در مرکز مایه کوبی دکتر احسان صناعی و   1391
  مراکز وابسته در شهر زنجان

طراحی و ساخت دستگاه کنترلر هوشمند و اعالم 

  4  قطعی برق سردخانه واکسن
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  )مجري و ایده پرداز(پروژه شخصی   1392
طراحی و ساخت مجموعه آزمایشگاهی پدیده 

  KV 500(  5(صاعقه به صورت قابل ارائه در کالس درس 

1390  
و بهبود ) مهندس ناظمی پور(پروژه درس مدار منطقی 

) مهندس خدادي(یافته در درس آزمایشگاه مدار منطقی 
  در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دي مالتی پلکسر به /ساخت ست آموزشی مالتی

 CPLDوسیله کنترلر منطقی 
6  

1388  
الملل دانشگاه همکاري با دانشجوي مکانیک واحد بین 

به عنوان طراح و مجري بخش الکتریکی و (امیرکبیر 
  )کنترلی

  7  ساخت دستگاه الکتریکی جداساز مشخص مایعات

1392  
برخی پروژه هاي شخصی و برخی همکاري در پروژه هاي 

الکترونیک صنعتی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر 
  شهید رجایی

طراحی و ساخت انواع دیمرهاي هوشمند 

 TCA 785الکترونیکی به وسیله آي سی 
8  

اتمام فاز 
طراحی و 

شروع 
  ساخت

  9  طراحی و ساخت شناور و  زیردریایی تجسس  ایده پرداز ، مبتکر و مجري اصلی تیم

در حال 
  پژوهش

عضو -با حمایت خانم دکتر فریده حمیدي(پروژه شخصی 
  )تربیت دبیر شهیدرجاییهیئت علمی دانشگاه 

  9  طرح پژوهشی ترجمه و تشخیص امواج مغزي 

و  1387
 تکمیل

 تا شده
1390  

  پروژه شخصی
طراحی و ساخت مجموعه کامل دزدگیر خانگی با 

  10  قابلیت وصل انواع سنسور به همراه تلفن کننده 

تا  1393
  پروژه شخصی  کنون

 طراحی و گسترش فرضیه جدید در ارتباط با سیستم

  11  اعصاب بدن

از سال 
  پروژه شخصی  1393

پژوهش و تحقیق و آهنگسازي حول موسیقی 

  12  درمانی

از سال 
  پروژه شخصی  1393

طراحی و تحقیق جامع حول استراتژي هاي ساخت 

  13  برند
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سال 
  14  پژوهش و تحقیق حول تکنیک هاي نفوذ در مشتري  پروژه براي برند شخصی  1394

  پروژه شخصی  
جامع حول بازاریابی نوین در مکتب فلیپ پژوهش 

  15  کاتلر

  16  پژوهش و تحقیق حول  سیستم ها و آنالیز داده ها  پروژه شخصی  

  پروژه شخصی  
پژوهش حول برندسازي، بازاریابی و تبلیغات مبتنی 

  17  بر اینترنت

 
 
 

 

  ردیف  عنوان

 
ت

فعالی
 

هاي تخصصی
 

  

 مهرآبادبین المللی فرودگاه  1جِت وِي ترمینال : نمونه( BMSسیستم هاي  و ترکیب با انواع طراحی و نصب دوربین مدار بسته

  1  )شرکت پردیس یزد: پیمانکار اصلی -تهران

مرکز واکسیناسیون و مایه کوبی دکتر احسان صناعی و مراکز وابسته : نمونه(هوشمند  اضطراريو نصب سیستم هاي برق طراحی 

  2  )در شهر زنجان

  3  )مطب دندانپزشکی دکتر صباحی در سعادت آباد تهران: نمونه( BMS -طراحی و نصب سیستم هاي هوشمند خانگی

  4  طراحی و ساخت برد مرکزي کنترل کننده خانه هوشمند

  5  طراحی و ساخت سیستم هاي مانیتورینگ و حیاط سنجی براي محیط بانان و جنگلداري

  6  هاي انرژي تجدید پذیرطراحی و محاسبه و نصب سیستم 
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  7  )مراتع و باغات زنجان و طارم: نمونه (طراحی و ساخت سیستم کامال هوشمند کنترل آبیاري 

  8  )تا کنون  1393از سال ( طراحی انواع سناریوهاي هوشمندسازي مراکز 

  MrGadgets (  9طراحی و راه اندازي برند : نمونه( طراحی و راه کارنویسی براي خلق برند 

  MrGadgets.ir , IranFix.com , .... (  10: نمونه( طراحی و کاربري سازي انواع وبسایت 

  کامپیوتر شخصی ، اعم از لپتاپ و دسکتاپ 2500فروش بیش از 

  11  ) 95تا  86از سال ( و انواع سخت افزار 

  12  ) 92و  90در دو بازه زمانی سال (  UPSهمکاري با واحد پشتیبانی و تعمیرات شرکت زنر در تعمیر و چکاپ انواع 

  13  )92سال (همکاري با تیم اجرایی شرکت زنردر اجراي سیستم پنل خورشیدي ایستگاه یک کلکچال تهران 

  14  )92و  90(همکاري با تیم اجرایی شرکت زنر در اجرا و راه اندازي سیستم هاي برق اضطراري مراکز 

  15  )در خیابان طالقانی TRUSTفروشگاه و نماینده مرکزي اسپلیت هاي : نمونه(اجراي تاسیسات الکتریکی داخل ساختمان 

  16  )تا کنون 93( چندین شرکت دیگر شرکت هاناماد و برندینگ و مارکتینگ در و مشاوره کوتاه مدت  مدیر فروش در شرکت آروکو

گروه : نمونه(هاي مختلف دانشجویی در زمینه کنترل و راه اندازي ماشین هاي الکتریکی خاص با تیم  و همکاري پاره وقتمشاوره 
  17  )1391موتورسیکلت الکتریکی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 
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  ردیف  توضیحات

ت در دوره هاي آموزشی و کارآموزي
 شرک

  1  ، و موازي کردن و اتصال هر یک به ژنراتور در شرکت مهندسی زنر AVR، اینورتر و  UPSنصب و تعمیرات انواع 
  2  دوره کامل تعمیرات تخصصیِ  لپ تاپ در شرکت تجارت الکترونیک

  3  دوره کامل آموزشی طراحی و اجراي سیستم هاي بهره برداري از انرژي خورشیدي در آکادمی انرژي هاي نو
  4  اساس آموزه هاي فلیپ کاتلردوره آموزشی بازاریابی نوین ، بر 

  5  عملیِ طراحی و اجراء مدارات فرمان در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نزد مهندس جان آقایی -دوره کامل آموزشی

  6  نظریان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نزد مهندس در LSعملیِ کار با اینورتر درایو هاي  -دوره کامل آموزشی
عملیِ طراحی و تعمیر و ترمیم سیم پیچی ماشین هاي الکتریکی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نزد  -آموزشیدوره کامل 

  7  مهندس خدادادي

  8  دوره کامل و تخصصی تربیت مدرس و آموزش تکنیکال در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

  Delft  9در واحد مجازي دانشگاه  Human Resource Strategic Mng. & Labor Relationدوره میکرو مستر 

  Delft  10در واحد مجازي دانشگاه  Solar Energy دوره میکرو مستر

  11  دکتر محمود معظمی نزددوره تخصصی نفوذ در مخاطب 
  12  می ظنزد دکتر محمود مع) گلوگاه هاي فروش(دوره تخصصی فروش 

  13  پیانو و تنبوردوره کامل آموزش تئوري موسیقی و سازهاي 
 
 
 

 ردیف  یا سمینار نام درس مقطع توضیحات زمان

سوابق آموزش
س

ی و تدری
  

بهمن و اسفند 
1390  

استاد مهندس  )TA(دستیار و تدریس یار 
  1  آزمایشگاه عایق ها و فشار قوي  کارشناسی  قیطرانی در دانشگاه شهیدرجایی

اردیبهشت 
1392  

دکتر سمینار کالسی در درس رله و حفاظت 
  SCADA 2معرفی   کارشناسی  مطیع بیرجندي در دانشگاه شهید رجایی

 93از سال 
  تاکنون

به صورت برگزاري کارگاه هاي آموزشی فنی 
در شرکت ایرانفیکس و ضمن خدمت در 

  وزارت آموزش و پرورش زنجان
کارگاه آموزشی هوشمند سازي   گوناگون

  3  ساختمان از مبتدي تا حرفه اي

صورت کارگاه آموزشی در دانشگاه   به  1392پاییز
کارگاه آموزشی سنسور و طراحی   کارشناسی  شهیدرجایی

  3  سیستم

به صورت کارگاه آموزشی در دانشگاه    1392پاییز
کارگاه آموزشی مکاترونیک و ایده   کارشناسی  شهیدرجایی

  4  سازي روبات 

بهمن و اسفند 
1389  

به صورت کارگاه آموزشی در دانشگاه 
کارگاه آموزشی اندازه گیري و ابزار   کارشناسی  شهیدرجایی

  5  دقیق

به صورت کارگاه آموزشی در دانشگاه   1392پاییز
  شهیدرجایی

کارگاه آموزشی کارآفرینی و آشنایی با   کارشناسی
  بازارها

6  
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  ردیف  عنوان  توضیحات

توانمندي به کارگیري نرم افزارهاي تخصصی
 

مربوط به برق
 

  

  Citect SCADA 1  نرم افزار کنترل و مانیتورینگ جامع

  CPLD  MAX Plus II  2برنامه ریزي کنترلرهاي منطقی  نرم افزار

  Proteus 7.6 3  نرم افزار طراحی و شبیه سازي مدارهاي الکتریکی

  LOGO LOGO Soft Comfort 4نرم افزار برنامه ریزي 

  Auto CAD 5  طراحی نقشهنرم افزار 

  ESS (Electromechanical System Simulator) 6  کنتاکتوري- نرم افزار طراحی و تست مدارات فرمان رله 

 
 

 مطالعات و زمینه هاي مورد عالقه  عنوان
ادغام سیستم هاي مختلف و تولید کاربري جدید از  - سلول سوختی -مکاترونیک -انرژي هاي نو -و هوشمندسازي کنترل صنعتی  

 - BLDC - BMS - CCTVکنترل ماشین هاي  -الکترونیک قدرت -آزمایشگاه تست و تایید عایق و فشار قوي -)Combination(آنها
MATV - FACP -  سیستم هاي برق اضطراري وUPS - SCADA - DCS - هاله هاي -مارکتینگ و فروش-برند سازي-ادغام تکنولوژي

  امواج بدن و مغز-انرژي

 

 1390از سال 
دروس هنرستانیِ برق صنعتی و   هنرستان  در هنرستان ها رسمیتدریس   تاکنون

  7   ساختمان

 1388سال از 
دبیرستان و   تدریس خصوصی و نیمه خصوصی  1393 تا

  8  ریاضیات دبیرستان و هنرستان  هنرستان


