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 الت یتحص

 تهران  قاتی: دانشگاه علوم و تحقلی محل تحص - برق قدرت یدکترا رشته مهندس •
 اصفهان  ی: دانشگاه صنعتل یمحل تحص  - برق قدرت یارشد رشته مهندس یكارشناس •
 رازیدانشگاه ش راز،ی: شلیمحل تحص -  قدرت - برق یرشته مهندس  یكارشناس •

 فعالیت   سوابق

سال   3گروه برق ) ریمد - تاکنون( - 1381دانشگاه آزاد همدان ) یعلم ئتیعضو ه •
 ( ر یاخ

  یکیالکتر  ساتیتأس  یو كارشناس طراح ری ( مد1381 - 1379تکادو ) یمهندس شركت •
 دپارتمان برق  عی صنا

 عیصنا  یکیالکتر  ساتیتأس یو كارشناس طراح ری( مد1382 - 1381) ایسا شركت •
 دپارتمان برق 

 یکیالکتر  ساتیتأس ی( كارشناس طراح1384 - 1382جامع کار سپاهان ) شركت •
  تیفیدپارتمان مطالعات شبکه و ک ریمد -  (1387 - 1381مهندسان مشاور بهراد ) شركت •

 یکیتوان الکتر 
 ره یمد ئتیعامل و عضو ه ری ( مد1398 - 1387توان ) نهیبه کتای شركت •
و توسعه  یابیبازار  ریو مد رهیمد ئتیتاکنون( عضو ه - 1399توان ) نهیبه کتایشركت   •

 بازار 
 یآموزش هیپا یو دارا 1 هیپروانه اشتغال به كار پا یساختمان و دارا ینظام مهندس عضو •

 ی نظام مهندس
 همدان  عیشرکت توز  قاتیتحق تهیکم عضو •
 دانشگاه آزاد همدان ینیکار آفر  یمرکز  یشورا عضو •
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 مقاالت و کتب علمی 

 طرح های پژوهشی 
 HVDCدر خطوط  c لتریف ی طراح یطرح پژوهش •
 . دانشگاه آزاد همداننیو ساخت شناور بدون سرنش یطراح •
توان:   تیفیك یپارامترها یر یاندازه گ یبرا نهیانتخاب نقاط به یهمکار طرح پژوهش •

 مازندران  یشرکت برق منطقه ا
)مترو( مشهد بر   یحمل و نقل شهر  ستمیمطالعات اثرات س یوهشهمکار طرح پژ •

 خراسان(  یتوان )شرکت برق منطقه ا تیفیشبکه برق ازلحاظ ك
)شرکت برق  یو پربار  یتوان كم بار  تیف یك یپارامترها لیتحل یهمکار طرح پژوهش •

 مازندران(  یمنطقه ا
  دیتول یبرا یو باد یدیخورش یاستفاده از انرژ  یسنج لیپتانس یهمکار طرح پژوهش •

 (النیبرق استان گ یرو ین عیبرق )شرکت توز 
تلفات و طول  یها بر رو کیجامع اثرات هارمون یمطالعه و بررس یهمکار طرح پژوهش •

 تهران بزرگ(  برق یرو ین عی)شرکت توز  عیتوز  یعمر ترانسفورمرها
آب و فاضالب استان همدان )شرکت  ساتی در تأس یانرژ  یز یمم یهمکار طرح پژوهش •

 آب و فاضالب استان همدان(
با راه  سهینرم و كنترل دورها در مقا ی اثر راه اندازها یبررس  یطرح پژوهش یمجر  •

)شرکت آب و  ساتیاز تأس  ینگهدار  تیر یو مد یستاره و مثلث در بهره بردار  یاندازها
 فاضالب استان همدان(

استان  یتوان در مناطق صنعت تیفیك یشاخص ها یسبرر  یطرح پژوهش یمجر  •
برق استان  یروین عی مناطق )شرکت توز  نیهمدان و ارائه راهکار بهبود شاخص ها در ا

 همدان(
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 ینمونه با كاربر  یدر ساختمان ها یکیالکتر  یبار و انرژ  تیر یمد  یطرح پژوهش یمجر  •
 برق استان همدان( یروین عی( )شرکت توز یستاد یساختمان دولت 4) یادار 

)شركت معدن سرمک و  عی جهت صنا یانرژ  یز یانجام پروژه مم یطرح پژوهش یمجر  •
 برق استان همدان یروین عیكاغذ( شرکت توز  انایشركت دا

 ینمونه با كاربر  یدر ساختمان ها یکیالکتر  یبار و انرژ  تیر یمد  یطرح پژوهش یمجر  •
 برق استان همدان( یروین عی( )شرکت توز یستاد یساختمان دولت 7) یادار 

و  نایشركت آرد س)  عی جهت صنا یانرژ  یز یانجام پروژه مم یطرح پژوهش یمجر  •
 (برق استان همدان یروین عیشرکت توز و  كردسا  انیشركت ك

شهرستان و   یدر برق بخش تجار  ییصرفه جو لیبرآورد پتانس  یطرح پژوهش یمجر  •
برق  یرو ین عیشرکت توز  یواحد تجار  تی شاخص برحسب مساحت و نوع فعال هیته

 استان همدان
استان لرستان و  عیتوان شبکه توز  تیفیك یمطالعه شاخص ها  یطرح پژوهش یجر م •

 یدر جهت بهبود آن ها و بررس ییمربوطه و ارائه راهکارها یآن ها با استانداردها
رزونانس و فرورزنانس  یها دهیدر مقابل پد یر یپذ بیآس زانیشبکه ازنظر م  تیوضع

 برق استان لرستان یروین عیشرکت توز 
برق  یرو ین عیسوم شرکت توز  کیهارمون لتر یو ساخت ف یطراح  یطرح پژوهش یمجر  •

 استان لرستان 
 مقاالت 

جهت پست برق    ویجبران ساز پس یر، امکان سنج ،یم ع، مهر  ان،یع، عباس ،یموذن •
نو   یها دهیا یکنفرانس مل نیذوب آهن اصفهان پنجم 650نورد  8RP  لوولتیك 6/7

 1395برق، اصفهان،  یدر مهندس
قدرت  یتلفات و طول عمر ترانسفورمرها یمورد یم، بررس ،یاحمد ان،یر، تراب ،یمهر  •

 یالملل نیکنفرانس ب  نیو هشتم ستیب یک یهارمون طیدر شرا عیدر چند پست فوق توز 
 7. 6812برق، تهران، 
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مغان و ارائه  لوولتیك 230ورود خودكار راكتور  لیدل یر، بررس یمهر  ،یمختار  ،ینالیم •
  ف،یشر  یکنترل قدرت، دانشگاه صنعت یها ستمیکنفرانس حفاظت و س یراهکار عمل

 1390تهران، 
 تیفیك لیع، گزارش و تحل ،یع، طون  ا،یج، شمس ن ،یر، بهرام ،یفالحتکار، ر، مهر  •

کنفرانس  نیشبکه برق تهران و نقش آن در تلفات خطوط دوم نیسنگ عیتوان در صنا 
 . 1389دانشگاه اهواز،  ،ی کیالکتر  یمصرف انرژ   یاصالح الگو یسراسر 

شبکه ذوب آهن   یکیهارمون یو مطالعه اعوجاج ها یر یر، کارشناس، ح، اندازه گ یمهر  •
 . 1382 راز،یبرق، ش یاصفهان کنفرانس مهندس

• Performance Evaluation of Energy Meters in Non - sinusoidal 
environments based on IEEE 1459 Standard, CIRED 2013 Conference, 
Stockholm, 2013 . 

• Harmonic effects optimization at a system level using a harmonic power 
flow controller, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & 
COMPUTER SCIENCES Turk J Elec Eng & Comp Sci, 2020 

 های اجرایی پروژه

 یکیتوان الکتر  تیفیمطالعات جامع ک -الف 
نفت تهران   شیتوان شبکه برق پاال تیفیک  یشاخص ها یر یمطالعه و اندازه گ مشاوره •

 ( 1400قبل و بعد از طرح توسعه )
شرکت برق  - ابهر لوولتیک 230پست  یکی سهم هارمون نییتوان و تع تیفیک مطالعات •

 (1400زنجان ) یمنطقه ا
توان  تیفیو ک ی انرژ  نگیتور یمان ستمیس کپارچهیمرکز  ینصب و راه انداز  ،یطراح •

 ( 1400مشترک با شرکت توان پژوه بهراد ) - نیشبکه برق فوالد اکس یکیالکتر 
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 (1400) تانایتوان شرکت و تیفیک مطالعات •
 (1400) انیبانک پارس تاسنتریتوان مرکز د تیفیک مطالعات •
 (1400) انهیبانک خاورم تاسنتریتوان مرکز د تیفیک مطالعات •
 (1399) کیآب مانیدر سطح کارخانه س یکیتوان الکتر  تیفیک •
تهران و ارائه  یدر سطح شبکه انتقال شرکت برق منطقه ا انی عدم تعادل جر  یبررس •

 ( 1399تهران ) یشرکت برق منطقه ا - ییاجرا یراهکارها
 ( 1399) ایتوان شرکت فوالد و چدن بهمن آس تیفیمشاوره و انجام مطالعات ک خدمات •
و کابل مغان  میشرکت س یکیتوان و مطالعات هارمون تیفیک  زیو آنال شی پا خدمات •

(1399 ) 
  یاصالح یتوان و راهکارها تیفیک یپارامترها لیانجام خدمات مشاوره تحل قرارداد •

خوزستان  یشرکت برق منطقه ا - رزونانس دهیجهت کاهش پد یبهبود پاسخ فرکانس
(1399 ) 

 راتیتاث یجهت بررس یدیخورش روگاهیشبکه ن یها کیهارمون یر یاندازه گ یمال •
 ( 1399صنعت ) فاسایشرکت ل -  گریکدیو شبکه باال دست بر  روگاهیمتقابل ن

 فاسایشرکت ل - شرکت نئوپان فومنات یها کیهارمون یو بررس زیآنال ،یر یگ اندازه •
 ( 1399صنعت )

 ( 1399شرکت بل روزانه ) - مشکل برق دار شدن نول ترانسفورمرها یخدمات بررس شرح •
 (1399نو ) یبان یک یپالست عیشرکت صنا یها کیهارمون یو بررس زیآنال ،یر یگ اندازه •
 ( 1399) رجانیکارخانه جهان فوالد س یشبکه داخل یکیمطالعات هارمون خدمات •
شرکت  - برق کشور یتوان در شبکه سراسر  تیفیمطالعات ک یدستورالعمل چگونگ هیته •

 ( 1398) النیبرق استان گ یروین عیتوز 
 ( 1398) رجانی کارخانه فوالد س SVCها و  کیهارمون یو بررس زیآنال ،یر یگ اندازه •
 ( 1398) روزکوهیف مانیکارخانه س یشبکه داخل یکیمطالعات هارمون خدمات •
 (1398نخ ) اسیکارخانه  یها کیهارمون یو بررس زیآنال ،یر یگ اندازه •
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 فیشر  یدانشگاه صنعت یدانشکده انرژ  یها کیهارمون یو بررس زیآنال ،یر یگ اندازه •
(1398 ) 

 ( 1397دماوند ) روگاهیتوان ن تیف یک یشاخص ها یو بررس زیآنال ،یر یگ اندازه •
 ( 1397توان شرکت آسان پک ) تیف یک یشاخص ها یو بررس زیآنال ،یر یگ اندازه •
 ( 1397تهران ) - رانیا یبانک مل یها کیهارمون یو بررس زیآنال ،یر یگ اندازه •
 ( 1397) یغرب جانیشبکه برق استان آذربا یها کیهارمون یو بررس زیآنال ،یر یگ اندازه •
چوکا   رانیچوب و کاغذ ا عی کارخانه صنا یجبران ساز مناسب برا  یو طراح یبررس •

(1397 ) 
 ( 1396کارون ) یمیشبکه برق شرکت پتروش یها کیهارمون یو بررس زیآنال ،یر یگ اندازه •
 ریقائد بص یمیشبکه برق شرکت پتروش یها کیهارمون یو بررس زیآنال ،یر یگ اندازه •

(1396 ) 
 ( 1396) یشبکه برق شرکت سبحان انکولوژ  یها کیهارمون یو بررس زیآنال ،یر یگ اندازه •
 (1396ساوه ) دیسف مانیس  یشبکه داخل یکیمطالعات هارمون خدمات •
 یو شرق یغرب یشرکت از پست ها یبرق ورود زیو آنال یر یاندازه گ یمشاوره ا خدمات •

 (1395پرس ) پایساشرکت 
و   یمخرب شبکه برق داخل یها کیهارمون تیوضع قیدق یاب یمشاوره ارز  خدمات •

 ( 1395) یشرکت نورد و قطعات فوالد -  مناسب لتریف یطراح
شرکت   یشبکه داخل یو جبران ساز  یکیتوان الکتر  تیفیمشاوره مطالعات ک خدمات •

 (1395) انیرانیالبرز تات ا
 (1394) ادیشرکت زام  یشبکه داخل یکیتوان الکتر  تیفیک مطالعات •
 فیفشار ضع ی شبکه ها یکیکاهش تلفات هارمون یاقتصاد - یفن یسنج امکان •

 (1394) نیبرق استان قزو یروین عیشرکت توز 
استان همدان و ارائه راهکار بهبود   یتوان در مناطق صنعت تیفیک یشاخص ها یبررس •

 (1394برق استان همدان ) یروین عیشاخص ها در مناطق شرکت توز 
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چمستان و   یها ستگاهیدر ا یکیهارمون لتریف یخدمات مشاوره مطالعات و طراح  •
 ( 1394مازندران ) یا نوشهر شرکت برق منطقه

شرکت برق  برق تهران نیتوان مشترک  تیفیک یشاخص ها ش یمشاوره پا خدمات •
 (1394تهران ) یا منطقه

قوس  یها کوره یرفتار  لی)تحل یکیتوان الکتر  تیفیک یپارامترها یر یگ اندازه خدمات •
 ( 1394) رانیا اژی( شرکت فوالد آلSVCو  یکیالکتر 

و   400در شبکه  یکیهارمون رمجازیغ ریو مؤثر بر مقاد جادیعوامل ا ییو شناسا  قیتحق •
 (1393) جانیآذربا یبرق منطقه ا لوولتیک 230

توان  تیفیک یکل یو محاسبه شاخص ها   فیروش تعر  نییمربوط به تع اتیعمل یاجرا •
 ( 1393) النیاستان گ عیشرکت توز 

 ( 1393فاز اول ) - المیگاز ا شگاهیتوان شبکه برق پاال تیفیمطالعات جامع ک انجام •
 ( 1393سامان غرب ) مانیشرکت س یکیشبکه الکتر  یکیهارمون زیو آنال یر یگ اندازه •
  9فشار گاز منطقه  لیتقل ستگاهیا ساتیتوان در تأس تیفیک  شیو پا یر یگ اندازه •

 (1393) رانیانتقال گاز ا اتیعمل
 نیمهندس - هیو افسر  ریرکبیام یفشار قو یپست ها کریو فل کی انتشار هارمون یبررس •

 (1393تهران ) یبهرو یل یمشاور حمل و نقل ر 
 ( 1393ذوب آهن اصفهان ) 650نورد  ویپس لتریف یو نصب و راه انداز  نیتأم ،یطراح •
 ( 1393پارت پاسارگاد ) انیشرکت پارس یکیهارمون لتریف یو طراح زیآنال ،یر یگ اندازه •
خاور صنعت هما   یدیشرکت تول یکیهارمون لتریف یو طراح لیو تحل یر یگ اندازه •

(1392 ) 
خراسان   یشبکه برق شرکت برق منطقه ا یتوان برا تیفیک شی پا نهینقاط به نییتع •

(1392 ) 
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  یحداقل تعداد دستگاه ها یابیتوان و جا تیفیک یپارامترها شیو پا یر یگ اندازه •
خراسان   یا شرکت برق منطقه عیتوان در شبکه انتقال و فوق توز  تی فیک لگریثابت تحل

(1391 ) 
در محدوده  kV20 درینقطه در دو ف 10توان در  تیفیک یپارامترها لیو تحل یر یگ اندازه •

 ( 1391) رویپژوهشگاه ن - زی شهرستان تبر 
. شرکت ریرکبیطرح موجود شرکت فوالد ام  کیحذف هارمون یلترهایف یو طراح لیتحل •

 ( 1391فوالد ساتها ) االتیبرق و س زاتی تجه
  100برق در  تیفیک  یشاخص ها یر یگ به منظور اندازه یخدمات مربوط به بازرس ارائه •

 ( 1390شده در محدوده شبکه برق استان کرمان ) نیینقطه تع
  مانیدرکارخانه س  یکیهارمون لتریف یو طراح یکیانتشار هارمون ینیب شیو پ یبررس •

 (1390قم ) زارین
 ( 1390کت ترانسفورماتور صنعت البرز )توان شر  تیفیک یپارامترها شیو پا یر یگ اندازه •
 عینقطه از شبکه انتقال و فوق توز  80توان در  تیفیک یپارامترها یو بازرس یر یگ اندازه •

 (1390) یو جنوب خراسان رضو یخراسان جنوب
ذوب کاوه   ایشرکت مجتمع پا ییالقا یها توان کوره تیفیک یپارامترها  یر یگ اندازه •

(1390) 
مغان  لوولتیک 230ورود خودکار راکتور  لیدال یمربوط به بررس یخدمات مهندس  انجام •

 ( 1390) جانیآذربا  یشرکت برق منطقه ا - جهت حل مشکل یو ارائه راهکار عمل
 میفروش مستق نیتوان در حوزه مشترک تیفیخدمات انجام مطالعات ک یواگذار  •

 ( 1390زنجان ) یا شرکت برق منطقه
مازندران   یشبکه برق شرکت برق منطقه ا یتوان برا تیفیک شی پا نهینقاط به نییتع •

(1390) 
نقطه   100برق در  تیفیک یشاخص ها یر یگ اندازه یخدمات مربوط به بازرس ارائه •

 ( 1389شده در محدوده شبکه برق استان کرمان ) نییتع
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 اید غرب آس( کارخانه فوالSVCو  یکی هارمون یلترهایجبران ساز )ف ستمیس یطراح •
(1389 ) 

نقطه در  25توان  تیفیک یو اصالح شاخص ها ییشناسا ،ی ابیسنجش، ارز  انجام •
 ( 1389خوزستان ) یشبکه برق منطقه ا

 رانیا یمجتمع کارخانه ها یو فرع یاصل یبرق شبکه، پست ها تیفیتست ک انجام •
 ( 1389خودرو خراسان )

 ( 1389فارس ) ینقطه شرکت برق منطقه ا 17توان در  تیفیک یپارامترها  یر یگ اندازه •
 ( 1389تحت پوشش ساصد ) عیصنا یکیتوان الکتر  تیفیو ک ی انرژ  یابی و ارز  مطالعه •
  یقطعات فوالد دی مربوط به خط ذوب کارخانه نورد و تول یکیمطالعات هارمون  انجام •

(1389 ) 
  یتوان جهت حل مشکل سوختن الکتروموتورها تیفیک یپارامترها لیو تحل یابیارز  •

 ( 1389گام وطن ) ایپمپاژ آب شرکت پو
نفت  عیصنا یها( شرکت مهندس UPS یپست برق )خروج  یر یخدمات اندازه گ انجام •

(1389 ) 
 ( 1389) نایس نیتوان شرکت آر  تیفیک یپارامترها  یر یگ اندازه •
 ( 1389فجر ) عیگروه صنا - یکیمطالعات هارمون  انجام •
در شرکت پارس خودرو  یلووار یک TSC 1000از نوع  SVC کیو نصب   هیته ،یطراح •

(1389 ) 
حفاظت و تست رله  ستمیو کنترل محاسبات س یکیتوان الکتر   تیفیخدمات ک انجام •

 ( 1389شمال ) مانیشرکت س یحفاظت یها
طح توان در س تیفیک یشاخص ها یر یگ به منظور اندازه یخدمات مهندس  انجام •

 ( 1388غرب ) یاستان کرمانشاه شرکت برق منطقه ا
شركت برق   یپست ها یپست عموم 2و   یپست اختصاص 23توان  تیفیك یابیارز  •

 ( 1388تهران )
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برق  یرو ین عیشرکت توز  نیتوان در بخش مشترک تیفیک یها پارامتر لیو تحل یابیارز  •
 (1388استان قم )

نقطه از شبکه   5در  یکیتوان الکتر  تیف یک یپارامترها یر یگ مطالعات و اندازه انجام •
 ( 1388) یکیهارمون لتریف یو طراح انیکارخانه فوالد آر 

 ( 1388كرمان ) كیدر كارخانه الست 5 كیهارمون لتریو نصب ف یطراح •
 رانیا یاژ یها و خطوط نورد، شرکت فوالد آل توان کوره تیفیک یها  پارامتر یر یگ اندازه •

(1388 ) 
  یکیالکتر  یانرژ  اتی مشخصات و خصوص یر یگ جهت اندازه یا ه خدمات مشاور انجام •

 ( 1387فارس ) یدر منطقه شرق استان فارس شركت برق منطقه ا
توان در سطح استان کردستان   تیفیک یر یگ به منظور اندازه یخدمات مهندس  انجام •

 ( 1387غرب ) یشرکت برق منطقه ا
 قیمنشا دق نییتوان و تع تیفیك یبهبود پارامترها یو ارائه راهكارها لیو تحل هیتجز  •

 ( 1387اصفهان ) یشرکت برق منطقه ا - آبشار لوولتیك 63/230در پست  یآلودگ
 ( 1387در كارخانه فوالد كرمان ) یکیهارمون لتریف یبرق و طراح تیفیك یابیارز  •
غرب در استان   یه اشركت برق منطق ینقطه از پست ها 40برق  تیفیك یابیارز  •

 ( 1387كردستان )
تهران  یمترو کیخط  RS یها ستمیس یتوان و انرژ  تیفیک لیو تحل یر یگ اندازه •

(1387 ) 
شرکت برق  عیشبکه انتقال و فوق توز  یتوان برا تیفیک شی پا نهینقاط به نییتع •

 ( 1387خوزستان ) یمنطقه ا
 قدرت )حفاظت، اتصال کوتاه و...(  ستمیمطالعات س - ب
 (1399) کیآب مانیدر سطح کارخانه س یکیتوان الکتر  تیفیک •
 ( 1398شرکت آسان پک ) یحفاظت یقدرت، اتصال کوتاه، هماهنگ ی شبکه مطالعات •
 ( 1399) ایتوان شرکت فوالد و چدن بهمن آس تیفیمشاوره و انجام مطالعات ک خدمات •
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و کابل مغان  میشرکت س یکیتوان و مطالعات هارمون تیفیک  زیو آنال شی پا خدمات •
(1399 ) 

  یاصالح یتوان و راهکارها تیفیک یپارامترها لیانجام خدمات مشاوره تحل قرارداد •
خوزستان  یشرکت برق منطقه ا - رزونانس دهیجهت کاهش پد یبهبود پاسخ فرکانس

(1399 ) 
 راتیتاث یجهت بررس یدیخورش روگاهیشبکه ن یها کیهارمون یر یاندازه گ یمال •

 ( 1399صنعت ) فاسایشرکت ل -  گریکدیو شبکه باال دست بر  روگاهیمتقابل ن
 ( 1396) ریمجتمع قائد بص یحفاظت یقدرت، اتصال کوتاه، هماهنگ ی شبکه مطالعات •
راد   یگروه صنعت  یشبکه داخل یکیتوان الکتر  تیفیمشکالت ک یابی شهیو ر  مطالعات •

 ( 1394صانع )
و   400در شبکه  یکیهارمون رمجازیغ ریو مؤثر بر مقاد جادیعوامل ا ییو شناسا  قیتحق •

 (1393) جانیآذربا یبرق منطقه ا لوولتیک 230
و به طرف نمودن مشکالت آن به منظور   شگاهیمطالعات جامع شبکه قدرت پاال انجام •

 ( 1393) المیا گاز شگاهیشرکت پاال یاختصاص روگاهیاز ن یبهره دار 
از   یبرخ ییشبکه روشنا یر یگ اندازه یها ستمیدر س انی نوسانات جر  یابی عارضه •

 ( 1392مترو تهران ) یها ستگاهیا
مقابل با آن  یها زمیو مکان عیدر شبکه توز  یرخطیغ یخسارت بارها زانیم یبررس •

 ( 1391) النیبرق استان گ عیشرکت توز 
مغان شرکت   kV230ورود خودکار راکتور پست  لیدال یبررس یخدمات مهندس  انجام •

 ( 1390) جانیآذربا یبرق منطقه ا
اثر  زانیو م یو تجار  یخانگ نیتوان در مشترک تیفیمؤثر بر ک زاتینوع تجه ییشناسا •

 ( 1389) النیبرق استان گ یروین عیآن ها شرکت توز 
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 یبانک ها یوزهایف یاز عملکرد نابجا یر یشگیپ یو مناسب برا ییراهکار اجرا ارائه •
  یتا پنج انتقال آب از سد دوست کیپمپاژ  یها ستگاهیموجود در ا یولت 6600 یخازن
 (1389به )

  طیشهرستان زابل در مح عیتوز  یآن در شبکه ها ریو تأث یگذار   مطالعات خازن انجام •
 ( 1388و بلوچستان ) ستانیس یا شرکت برق منطقه یکیهارمون

 ر یپذ دینو تجد یها یانرژ  - ج
همدان   - شرکت آفتاب هگمتان یمگاوات 7و  4 یدیخورش روگاهیو مشاوره ن یطراح •

(1400) 
 (1400) زدی - رویشرکت تک ن یمگاوات 10 یدیخورش روگاهیو مشاوره ن یطراح •
همدان   - شرکت آفتاب هگمتان یمگاوات 4 یدیخورش روگاهیطرح اتصال ن مطالعات •

(1400) 
همدان   - شرکت آفتاب هگمتان یمگاوات 7 یدیخورش روگاهیطرح اتصال ن مطالعات •

(1400) 
 ( 1400همدان ) - نایشرکت آرد س یمگاوات 7 یدیخورش روگاهیطرح اتصال ن مطالعات •
متصل به شبکه شهر  یلوواتیک 200 یدیخورش روگاهین زاتی تجه  نیاجرا و تأم ،یطراح •

 ( 1398) لیاردب
 ایخراشا شرکت پتروگستر پرش یمگاوات 4 یدیخورش روگاهیطرح اتصال ن مطالعات •

(1398 ) 
  رویبروجرد شرکت الماس ن یصنعت دریف ی مگاوات DG ،4 روگاهیطرح اتصال ن مطالعات •

(1397 ) 
  انیسد لت یونی ز یتلو ستگاهیا یدیخورش روگاهیاستفاده از ن ی امکان سنج مطالعات •

(1397 ) 
آکام آرمان   ژهیشرکت آو انیآشت یمگاوات 4 یدیخورش روگاهیطرح اتصال ن مطالعات •

(1396 ) 
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 شرویپوالد پ داریشرکت پا انیآشت یمگاوات 10 یدیخورش روگاهیطرح اتصال ن مطالعات •
(1396 ) 

 ( 1396باختر ) یبرق منطقه ا یمگاوات 10 یدیخورش روگاهیاتصال به شبکه ن یطراح •
 ( 1396در منطقه بافق ) یدیخورش یمگاوات 30 روگاهیاحداث ن ی امکان سنج مطالعات •
 یا رهیدر فروشگاه زنج یدیخورش یلوواتی ک  300 روگاهیاحداث ن ی امکان سنج مطالعات •

 ( 1396رفاه )
 دیشهر تهران با تأک  یرسطحیز  یدر فضاها ری پذ دیتجد یها یکاربرد انرژ  یسنج امکان •

 ( 1396شهر تهران ) یز یبر مترو مرکز مطالعات و برنامه ر 
  یکیالکتر  ستمیاستراکچر و س یساخت و اجرا ه،یته اتیو جزئ هیپا  یمهندس یطراح •

 (1395) ی نرژ یشهرکرد همکار پروژه شرکت س یدیخورش یمگاوات 1.5 روگاهین
در دانشگاه آزاد همدان   یدیخورش یمگاوات 10 روگاهیاحداث ن ی امکان سنج مطالعات •

(1395 ) 
 ( 1393تهران ) 8منطقه  یشهردار  یساختمان انرژ  یطراح •
 ( 1393تهران ) 19منطقه  یشهردار  یساختمان انرژ  یطراح •
 ( 1393تهران )  17منطقه  یشهردار  یساختمان انرژ  یطراح •
 ( 1393تهران ) 2منطقه  یشهردار  یساختمان انرژ  یطراح •
 ( 1393پارک شهر تهران ) یپارک انرژ  یطراح •
 ( 1393تهران ) 10منطقه  لوفریبوستان ن یپارک انرژ  یطراح •
 ( 1393تهران ) 22منطقه  تگریچ اچهیاطراف در  یپارک انرژ  یطراح •
برق در استان   دی تول یبرا یو باد یدیخورش یها یاستفاده از انرژ  یسنج لیپتانس •

 ( 1392) النیگ
 ( 1391تهران ) 4منطقه  یشهردار  ریبوستان غد یپارک انرژ  یطراح  •
 ( 1391تهران ) 17منطقه  یهردار بوستان سبزه ش یپارک انرژ  یطراح •
 ( 1391تهران ) 2منطقه  یسبز شهردار  هیناح یپارک انرژ  یطراح •
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  فیشر  یدانشگاه صنعت وتریدانشکده کامپ یدیبرق خورش ستمیس یو طراح اجرا •
(1391 ) 

 های آموزشی برگزارشده دوره 

 ( ار یگروه برق )استاد یعلم ئتیواحد همدان عضو ه ی انشگاه آزاد اسالمد •
 قدرت شامل  - ارشد برق  یكارشناس یدروس تخصص  سیتدر  •

o قدرت  یها ستمیدر س نانیاطم تیقابل 
o یمهندس یها ستمیدر س نانیاطم تیقابل 
o یکیتوان الکتر  تیفیک 
o قدرت  یدر شبکه ها ویکنترل توان راکت 
o  ر ی پذ دیتجد یها یانرژ 

 ارشد ینامه کارشناس انیپا 30از  شیب ییراهنما - ارشد  یکارشناس ناریسم •
 قدرت شامل - برق یكارشناس یدروس تخصص  سیتدر  •

o یها ستمیس یبررس آز ( قدرتDigsilent) -  سال  17به مدت 
o عیانتقال و توز  یدر شبکه ها وتریکاربرد کامپ  (Digsilent) -  سال 17به مدت 
o قدرت یها ستمیس یبررس 
o قدرت  یها ستمیحفاظت س 
o یکیالکتر  ساتیتأس 
o  یکیالکتر  ییروشنا 
o ییو هوا ینیزم عیتوز  یو توسعه شبکه ها یطراح 
o  یفشار قو یکابل ها یتئور 
o پست  زاتی تجه 
o ع یتوز  یدر برق شبکه ها  یمنیا 
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o ی ها و فشار قو قیاع 
o پست  زاتی تجه 
o ی فشار قو شگاهیآزما 

 نامه کارشناس  انیپا  70از  شیب ییراهنما •
 ی نرم افزارها سی و تدر  ییآشنا •

o Factory Power Digsilent )مدرس نرم افزار( 
o ETAP )مدرس نرم افزار( 
o DIALUX  )مدرس نرم افزار( 
o PVsyst  )مدرس نرم افزار( 
o PSCAD /EMTDC 
o MATLAB 
o Auto CAD 

 ل،یبرق اردب عیتوز  یشرکت ها یبرا Digsilentبا نرم افزار  ییآشنا یارائه دوره آموزش •
 لرستان و... ،یکرمانشاه، مرکز 

  ماتیقدرت و تنظ یها ستمیحفاظت س زاتی با تجه ییآشنا یدوره آموزش ارائه •
 مختلف عیسازمان و صنا یبرا  یحفاظت یهماهنگ

  الن،یگ ل،یبرق فارس، اردب عیتوز  یشرکت ها یتوان برا تیفیک یدوره آموزش ارائه •
 زد ی الم،یهمدان، کرمانشاه، کردستان، ا

 یبرق منطقه ا یشرکت ها یها( برا  کیتوان )هارمون تیفیک یدوره آموزش ارائه •
و بلوچستان، کرمان،   ستانیغرب، خراسان، س جان،یتهران، مازندران، خوزستان، آذربا

 و... زدی هرمزگان،  جان،یآذربا
 مختلف عیصنا یبراها(   کیتوان )هارمون تیفیک یدوره آموزش ارائه •
 برق منطقه یشرکت ها یبرا یتوان و انرژ  تیفیک یتخصص یآموزش یها کارگاه ارائه •

 )سابا(  رانیا یانرژ  یسازمان بهره ور  قیاز طر  عیو صنا عیتوز  ،یا
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صنعت آب و برق اصفهان،   یتوان در دانشگاه ها تیفیک یدوره آموزش یبرگزار  •
 خراسان  الن،یخوزستان، غرب، گ


