الف  :مشخصات فردی:
نام  :بابک

نام خانوادگی  :میرسعید قاضی

متولد  ( 3131 :تهران )

تابعیت  ( :ایرانی)

ب) سوابق علمی:
 - 3سوابق دانشگاهی:
 -3-3كارشناس الكترونیک – فارغ التحصیل سال 3131.
 -3-2كارشناس ارشد مهندسی صنایع ( طراحی سیستم و بهره وري ) – فارغ التحصیل .3131
 - 2سوابق تحصیلی خارج از ایران:
 -2-3دیپلم فنی سیستم ایمنی از  ( CERBERUS-SIEMENSسوئیس ) .
 -2-2دیپلم فنی سیستم ایمنی از مركز آموزشی زیمنس – كالسروهه ( آلمان ) .
 -2-1دیپلم فنی سیستم ایمنی ازكمپانی  ( PHOTAINانگلستان ) .
 -2-3دیپلم فنی سیستم ایمنی ازكمپانی  ( JAMES STUARTانگلستان ) .
 - 1شركت و یاداوري در مجامع علمی:
 -1-3داور اولین كنگره ي مهندسین برق ایران – دانشگاه صنعتی شریف.
 -1-2تدریس سیستمهاي ایمنی و حفاظتی به ارگانهاي ذیل:
 دانشگاه تهران صنایع مس ایران . شركت مشانیر. شركت مپنا . ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی. نیروي دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی. وزارت امور خارجه.-

بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران .

-

بانک ملت .

و ...
-1-1عضویت در كنگره بهره وري ایران .
 - 3تدوین آیین نامه هاي اجرایی و روشهاي طراحی سیستمهاي ایمنی و حفاظتی ارگانهاي ذیل .
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 بانک ملت . بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران . سازمان توسعه برق ایران (وزارت نیرو) . ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) . - 5شركت در اصالال و تالدوین اسالتانداردهاي انیالت و حفاظالت الكترونیالک امالاكن و ابنیاله ( موسساله
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) .
 - 3عمده مشاوره ها و طراحیهاي صورت گرفته.
 -3-3طراحی و اجراي سیستم ایمنی كامل گنجینه اسناد ملی ایران .
 -3-2طراحی و نظارت بر سیستمهاي ایمنی دانشگاه تهران .
 -3-1مشاوره ونظارت وزارت نفت باله ویال ه درزمیناله نیازمنالدیهاي مجتمالع محمالود آبالاد و پا یشالگاه
اصفهان.
 -3-3مشاوره و نظارت بانک صادرات ایران در  5استان .
 -3-5مشاور عالی سازمان توسعه برق ایران در خصوص كلیه نیروگاههاي در دست ساخت كشور.
 -3-3تدوین طر امكان سنجی وزارت نیرو – سازمان توسعه برق ایران جهت استفاده از سیسالتمهاي
دوربین مداربسته و حفاظت پیرامونی .
 -3-3مشاوره و اجراي كلیه سیستمهاي ایمنی و حفاظتی موزه امام علی (ع) .
 -3-8مشاوره و كارشناس داور شركت مشانیر.
 -3-1مشاوره و اجراي سیستمهاي ایمنی و حفاظتی كلیه اماكن شركت سهامی فرش ایران .
 -3-31مشاوره درزمینه اعالم واطفاء حریق اتوماتیک ودوربین مداربسته جهت شعب  ،مخالازن و ابنیاله
بانک ملت.
 -3-33داور حادثه دلخراش تخلیه گاز در بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران .
بدیهی است موارد صورت گرفته تنها به پروژه هاي فوق خالصه نمیگردد.
ج) پروژه هاي جاري :
 - 3طراحی ابنیه و اماكن بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران .
 - 2طراحی و اجراي سیستمهاي اعالم حریق و خروج اضطراري برق منطقه اي استان تهران .
 - 1طراحی و اجراي سیستم ایمنی حریق شبكه خبر انگلیسی ( . ) PRESS TV
 - 3طراحی و نظارت بر سیستمهاي ایمنی و حفاطتی موزه موسیقی.
 - 5همكالالاري در تالالدوین اسالالتانداردهاي امنیالالت و حفاظالالت الكترونیالالک بالالا موسسالاله قلم الالی و موسسالاله
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
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د ) سوابق پروژه هاي انجام شده .
 - 3بانک ملت .
 -3-3قرارداد طراحی سیستم اعالم و اطفاء حریق اتوماتیالک گالاز جهالت مخالازن اصاللی در اسالتان
تهران .
 -3-2قرارداد نظارت بر اجراي مفاد پیمان بند  3-3كه خوشالبختانه بالا موفقیالت تحویالل كارفرمالا
گردید .
 -3-1توافق طراحی و نظارت حریق كلیه ساختمانهاي بانک ملت  ،در ایالن راسالتا باله تالدرین ابنیاله
مربوطه ابالغ ونسبت به طراحی آنها اقدام میشود از قبیل  :سرپرستی خوزستان  ،منطقه  ، 1مجتمالع
فیاض بخش ،حدود  23شعبه ممتاز  ،اداره حقوقی سرپرستی منطقه  3و سایت اداره كل فالن آوري
اطالعات و . ...
 -3-3قرارداد تدوین طر جامع حریق بانک ملت كه در یک مجلد تدوین و تحویل شده است .
 -3-5طراحی سیستم دوربین مداربسته جهت  3311شعبه بانک ملت .
 -3-3نظارت بر اجراي بیش از  311شعبه بانک ملت جهت سیستم مداربسته .

 -2دانشگاه تهران .
 -2-3تدوین طر جامع حریق دانشگاه تهران جهت كلیه مراكز آموزش عالی .
 -2-2طراحالالی بالالیش از3111111مترمربالالع از امالالاكن دانشالالگاه تهالالران درزمینالاله سیسالالتم اعالالالم
واطفاءحریق.
 -2-1آموزش نیروهاي انتظامات و اعضاء كادر هیئت علمی فعال در شوراي ایمنی دانشگاه .
 -1وزارت نفت و شركت نفت جمهوري اسالمی ایران .
 -1-3طراحی  ،تنظیم اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه سیستمهاي اعالم حریق پا یشگاه اصفهان .
 -1-2طراحی  ،تنظیم اسناد  ،برگزاري مناقصه و انتخاب پیمانكار و راه اندازي سیستمهاي اعالالم و
اطفاء حریق كامل سایت محمودآباد در استان مازندران .
 -3وزارت نیرو .
 -3-3طراحی و اجراي سیستم اعالم حریق ساختمان دیسالپایین

تهالران ( شالركت سالهامی بالرق

منطقه اي استان تهران ) .
 -3-2طراحی و اجراي سیستم اعالم و اطفاء حریق بخش مالدیریت بالرق منطقاله اي اسالتان تهالران
توسط سیستمهاي رادیوئی ( براي اولین بار در ایران ) .
 -3-1طراحی و اجراي سیستم اعالم و اطفالاء حریالق اتوماتیالک سالالن همایشالهاي بالرق منطقاله اي
استان تهران .
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 -3-3قرارداد امكان سنجی استفاده از سیستمهاي دوربالین مداربسالته و حفاظالت پیرامالونی جهالت
كلیه نیروگاههاي كشور  ،سالازمان توسالعه بالرق ایالران و تالدوین  3جلالد اولالین مجموعاله سیسالتم
مداربسته و حفاظت پیرامونی در ایران .
 -3-5برگزاري دوره هاي آموزشالی و تالدریس باله كارشناسالان ارشالد شالركت مشالانیر در زمیناله
مداربسته و اعالم حریق .
 -3-3طراحی سیستمهاي ایمنی و حفاظتی پا یشگاه تهران در خالل توافق  EPCبا شركت مشانیر
.
 -3-3طراحی  ،تنظیم اسناد و برگزاري مناقصه نیروگاه دماوند در زمینه سیستم مداربسته .
 -3-8نظارت عالیه و مشاوره با سازمان توسعه بالرق ایالران بمالدت دو سالال در كلیاله پالروژه هالاي
سیستم مداربسته .
 -3-1طراحی و اجراي فاز تكمیلی سیسالتمهاي اعالالم حریالق و اطفالاء حریالق سالاختمان مركالزي و
ساختمان پشتیبانی .
 -3-31نگهداري سیستمهاي اعالم و اطفاء حریق نصب شده .
 -5سازمان فرهنگی و هنري شهرداري تهران .
 -5-3طراحی و اجراي سیستم  ) SECURITY MANAGEMENT SYS ) SMSمشتمل بالر
سیستمهاي كنترل تردد  ،دوربین مداربسته  ،اعالم حریق آنالوگ هوشمند  ،سیستم ضالد سالرقت و
سیستم كنترل سرقت اشیاء در موزه امام علی (ع) .
 -5-2طراحی و اجراي سیستمهاي اعالم حریق  ،اطفاء حریق و دوربین مداربسته تا ر حركت .
 -3گنجینه اسناد ملی ایران .
طراحی و اجراي كامل نخستین سیستم اعالم حریالق و ایمنالی كامالل در خاورمیاناله از نالوع آنالالوگ
هوشمند با تائید سازمان . UNESCO
 -3حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی .
 -3-3طراحی و اجراي سیستم دوربین مداربسته و سیستم اعالم حریق تا ر اندیشه .
 -3-2طراحی و اجراي سیستم دوربین مداربسته و سیستم اعالم حریق فرهنگسراي هنر .
 -8مصلی بزرگ تهران .
 -8-3طراحی  ،تهیه اسناد و برگزاري مناقصه سیستم هاي اعالم و اطفاء حریق مصلی بطور شامل .
 -8-2طراحی  ،تهیه اسناد مناقصه  ،اصال سیستم وراه اندازي سیسالتم دوربالین مداربسالته مصاللی
تهران.
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 -1شركت سهامی فرش ایران .
 -1-3طراحی و اجراي سیستمهاي اعالم حریق و دوربین مداربسته و ضد سرقت ساختمان مركزي
.
 -1-2طراحی واجراي سیستمهاي اعالم حریالق ودوربالین مداربسالته وضالد سالرقت مالوزه سالازمان
درتهران.
 -1-1طراحی و اجراي سیستمهاي اعالم حریق و دوربین مداربسته و ضد سرقت سالالنهاي شالركت
در نمایشگاه بین المللی .
 -1-3طراحی و اجراي سیستمهاي اعالم حریق و دوربین مداربسته و ضالد سالرقت سالاختمان هالاي
فروشگاه مركزي شركت .
 -1-5طراحی سیستمهاي اعالم حریق  ،دوربین مداربسته و ضد سرقت انبارهالاي شالركت واقالع در
شهرستان كرج .
 -31وزارت امور خارجه جمهوري اسالمی ایران .
 -31-3طراحی  ،اجرا و نگهداري سیسالتم هالاي  SMSكلیاله ابنیاله مربوطاله در انگلسالتان از قبیالل
سیستم اعالم حریق  ،دوربین مداربسته  ،سیستم ضد سرقت و سیستمهاي كنتالرل تالردد و قفلهالاي
ایمنی .
 -31-2طراحی  ،اجرا و آموزش كامل ( در ایران و خارج از ایران) جهت سیستمهاي كنتالرل تالردد
كلیه ابنیه اصلی وزارت امور خارجه .
 -31-1طراحی كلیه سیستمهاي  SMSجهت كنسولگري ایران در فرانكفورت آلمان .
زم به ذكر است موارد فوق صرفاً تعدادي از پروژه هاي این جانب در خالل یند سال اخیر بوده است .

ه) سوابق خارج از ایران .
-3مشاورومجري سیستمهاي ایمنی و حفاظتی دفاتر نمایندگی ایران در لندن .
-2مشاور و مجري سیستمهاي حفاظتی ابنیه وزارت امور خارجه ایران در تهران .
-1مشاوره و اجراي بزرگترین شعبه بانک خصوصی ( )BANK OF BAKUدر جمهوري آذربایجان .
و ...
ي) كتب نگاشته شده
با توجه به مقا ت متعدد منتشر شده ،موارد زیر به صورت خالصه بیان می گردد:
-3تدوین و تحقیق نخستین مكتوب جامع در زمینه دوربین مدار بسته و حفاظت پیرامونی تحت عنالوان
امكان سنجی استفاده از سیستمهاي دوربین مدار بسته و حفاظت پیرامونی جهت سالازمان توسالعه بالرق
ایران در  3جلد .
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-2تدوین و تحقیق نخستین طر جامع شماتیک سیستمهاي اعالم و اطفاء حریق جهت دانشالگاه تهالران
در یک جلد .
-1تدوین و تحقیق نخستین طر جامع شماتیک سیستمهاي اعالم و اطفاء حریالق جهالت بانالک ملالت در
یک جلد .
-3تدوین و تحقیق سیستمهاي اعالم و اطفالاء حریالق بصالورت عمالومی جهالت امالاكن اداري و تجالاري و
مسكونی در یک جلد .
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