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  اطالعات شخصی 
     ي ینام و نام خانوادگي : داود فدا

  ، ورامین1117متولد : 

 زبان : فارسي، آلماني و انگلیسي 

 08122488127/08114841088 دانشكده مهندسي صنایع تلفن : دانشگاه صنعتي امیركبیر، نشاني: 

 

  تحصیالت دانشگاهی 
 1182  آلمان غربي(  كالج فني در هامبورگ ) 1181تا 

 1181  فوق لیسانس مهندسي مكانیك)انرژي( در دانشگاه فني جورج آگوست برانشوایگ  1118تا 

 1118  دكتراي مهندسي مكانیك )اتوماسیون( از دانشگاه فني جورج آگوست برانشوایگ  1111تا 

 1111  فوق دكتراي مهندسي مكانیك ) مكاترونیك( از دانشگاه گوتنبرگ آلمان غربي 1171تا 

 

 های انجام شده  خالصه فعالیت 
،... از جوانان و فارغ هاي خویش فرماي خالق نظیر شركت بعد پنجم ایجاد صدها شغل در حوزه-1

 التحصیالن دانشگاهي

هایي نظیر خراسان، یزد، تهران،... با هدف اشتغال  هاي خویش فرماي خالق در استان ایجاد انجمن-8

 جوانان در محل اقامت خود

اي و  هاي در حال بحران از طریق خدمات مشاوره ایجاد شبكه راهبرد نوآوري جهت كمك به كارخانه-1

 مشاغل موجود( اجرایي )نجات

هاي  اندازي سیستم آموزش كاربردي جوانان در حوزه انرژي خورشیدي و اشتغال آنها براي نصب و راه-4

 نمودند خورشیدي كه از سراسر كشور در این دوره شركت مي

اندازي مركز مشاوره، اطالع رساني و خدمات كارآفریني در استان تهران با مجوز اداره كل تعاون،  راه-8

  188201/40/148و رفاه اجتماعي به شماره كار 

راه اندازي سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و كارآفریني نت با مجوز وزارت كشور در سطح ملي با -1

 هدف خیر اشتغال
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راه اندازي شركت تعاوني حامیان نوآوري و توانمندسازي نت با هدف توسعه بازار محصوالت -7

 كارآفرینان

 فناوران كارآفرین نوآور جهت اشتغال جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهيایجاد موسسه -2

ایجاد موسسه تحقیقاتي فناوران خورشید پژوه با مجوز رسمي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با -1

 هدف ایجاد اشتغال براي جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهي

از خانوارهاي فقیر در روستاهایي شهرستان خواف فعالیت در حوزه اشتغال و كارآفریني و حمایت -10

 (1124روستا از سال  81)سطح 

همایش در حوزه كارآفریني، نوآوري و انرژي خورشیدي در تمامي  و برگزاري چندین سمینار-11

 هاي كشور با هدف ایجاد اشتغال براي جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهي استان

آلمان با محوریت انتقال تكنولوژي، دانش فني و نوآوري به منظور  در  TCKITاندازي موسسه  راه-18

  حمایت از تولید كنندگان ایراني جهت صادرات محصوالت و در نهایت حفظ اشتغال 

هزار  800هایي كه در كشور منابع اولیه آنرا داریم و با اجراي آنها حداقل  اختراع در حوزه 14ثبت -11

نمود. تمامي اختراعات بصورت پایلوت انجام شده و آماده تولید انبوه توان ایجاد  فرصت شغلي را مي

 هستند.

ه كاربردي در دانشگاه صنعتي امیركبیر كه بعضا قابلیت ژاستاد راهنما و مشاور بیش از هزار پرو-14

 اندازي كسب و كارهاي مولد و پایدار را دارند. راه

آلمان  Steinbeisمجري سه دوره فوق لیسانس مشترک بین دانشگاه صنعتي امیركبیر و دانشگاه -18

 مدیر اجرایي براي كشور 100جهت تربیت 

 

 ها مشروح فعالیت 

  سابقه تدريس 
 ات و كامپیوتر در دانشگاه فني جورج آگوست یتدریس ریاض 

 سال در دانشگاه گوتنبرگ در زمینه انرژي خورشیدي و صنعت كشاورزي  8/4مدت ه تدریس ب 

  هاي كاربردي  نرم افزار و سخت افزارتدریس 

  تدریس كاربرد كامپیوتر در مهندسي مكانیك 
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 براي دانشجویان مهندسي صنایع  ستاتیكتدریس ا 

  تدریس مقاومت مصالح براي دانشجویان مهندسي صنایع 

 امپیوتر در رشته هاي مهندسي تدریس كاربرد ك 

  تدریس مدیریت انرژي در رشته هاي مهندسي 

 هاي تحقیقاتي در رشته هاي مهندسي تدریس مدیریت پروژه 

 هاي  مهندسي  تدریس روش تحقیق در رشته 

  تدریس ترمودینامیك در رشته هاي مهندسي 

 تدریس علم مواد در رشته هاي مهندسي 

 هندسيتدریس روش تولید در رشته هاي م 

 تدریس درس خالقیت و نوآوري در رشته مهندسي 

 تدریس مباحث مرتبط با انرژي خورشیدي و تجهیزات مرتبط 

 

 شده دوره های تخصصی گذرانده 
  مدیریت تحقیقاتي 

  مدیریت بازرگاني 

  دورهHARDWARE   و تعمیرPC 

 هاي خورشیدي و نصب و راه اندازي آبگرمكن روشهاي تولید 

 و راه اندازي مدولهاي  خورشیدي و نصب روشهاي تولید 

 مدیریت خویش فرماي خالق 

 

  كتب علمی منتشره 

  ،انتشارات ابتكار دانش1114استقرار سیستم مدیریت نوآوري ، 

  ،انتشارات ابتكار دانش1114ابزارهاي استاندارد حل مساله ، 

 انتشارات ابتكار دانش1114هاي برق خورشیدي مستقل از شبكه،  سیستم ، 

 انتشارات ابتكار دانش1114هاي برق خورشیدي متصل به شبكه،  سیستم ، 
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 Dawud fadai,Helmut Kohlert, Hans-ulrich sachs, (8011), 

“Entrepreneurship for Engineers”, Oldenbourg Verlag publication, 

Germany 

  ،انتشارات ابتكار دانش1110مدیریت جامع نوآوري ، 

 انتشارات ابتكار دانش1110یت انرژي در ساختمان، مباني كاربردي مدیر ، 

  ،انتشارات ابتكار دانش1128خودآموز خویش فرماي خالق ، 

  ،انتشارات ابتكار دانش1124مدیریت خویش فرماي خالق ، 

 انتشارات 1121طراحي، نصب، راه اندازي، تعمیر و نگهداري، -تاسیسات حرارتي خورشیدي ،

 رشید 

  ،انتشارات رشید 1121خویش فرماي خالق ، 

 انتشارات گنج عرفان1128، اصول و مباني كاربردي تكنولوژي مواد ، 

  ،انتشارات دانشگاه صنعتي امیركبیر 1121اصول و مباني استاتیك براي دانشجویان فني و مهندسي ، 

 یران، انتشارات سازمان بهره وري انرژي ا1171، كاربرد انرژي هاي نو در زندگي 

 Erstellen von Simulationsmodellen fuer eine computergestuezte 

Trocknung von Getreide in Silo 
  پزشك كامپیوتر خود باشید 

  : ترجمه كتابRenewable Energy Technologies 1114, Kulsum Ahmed 

  كاربرد توربین هاي بادي در كشاورزي 

  و مديريتی فعالیت اجرايیسابقه 
 كارآموزي در بخش مونتاژ كارخانه ماشین سازي فولكس واگن 

  كارآموزي در بخش ریخته گري كارخانه فولكس واگن 

   مهندس فني شركتJaeger Solar technik 

  مدیر فني شركت كامپیوتريESCOM 

  مدیر فني شركت كامپیوتريOPTIMEX 

  )كارشناس واحد ارزیابي مدارک دانشجویان خارج از كشور )آلمان 

  1/18/78تا  1/1/78مشاور فني در شركت مگاموتور از تاریخ 

  1/18/78تا  1/1/78مدیر فني شركت انرژي خورشیدي جم از تاریخ  
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  تا كنون  1/7/71عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي امیركبیر از تاریخ 

  عضو هیئت پژوهشي پژوهشكده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران 

 1/4/71تا  1/1/74شي دانشكده مهندسي صنایع از تاریخ همعاون پژو  

  1/8/78تا  1/10/74مشاور فني واحد تحقیق و توسعه شركت ایران پویا از تاریخ  

  1174مدیر تدوین استاندارد ملي یخچال و فریزر، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي  

  18/2/78تا  1/8/78مشاور فني واحد تحقیق و توسعه شركت شهاب خودرو از تاریخ  

  1/7/71تا  18/2/78معاون تحقیقات و امور مهندسي شركت شهاب خودرو از  

  1/1/77تا  1/1/71مدیر پروژه راه اندازي آزمایشگاه صرفه جوئي انرژي از  

  1/1/77تا   1/18/71مدیر طرح و برنامه بنیاد هنرمندان سوره از  

 1/1/77تا  1/8/77نخستین از  مدیر تحقیقات و امور مهندسي شركت صنعت گستر  

  1/1/77تا  1/8/77شركت ب ام در اصفهان  عاملمشاور و عضو هیئت  

  1/1/77تا  1/8/77شركت قالبسازي اصفهان  عاملمشاور و عضو هیئت  

  1/1/77تا  1/8/77شركت بهینه كار در اصفهان از  عامل و رئیس هیئت عاملمشاور و عضو هیئت 

  18/2/20تا  18/1/71تي امیركبیر از عصنعت دانشگاه صنمدیركل دفتر ارتباط با  

  رئیس كمیته تخصصي مهندسي صنایع پانزدهمین جشنواره بین المللي خوارزمي 

  عضو هیئت داوران پانزدهمین جشنواره بین المللي خوارزمي 

  1120مدیر اجرایي ششمین كنگره صنعت، دانشگاه و دولت  

  81/1/20عضو شوراي كارآفریني دانشگاه از  

  1172مشاور شوراي سازندگان صنایع گازسوز كشور از سال  

  21تا  20راه اندازي حوزه معاونت برنامه ریزي و توسعه فناوري سازمان پژوهشهاي علمي كشور 

  1/1/24تا    12/1/21اجتماعي از  امورمشاور پژوهشي وزیر كار و 

 1/1/24تا   12/8/21اي كشور از  هاي بین المللي سازمان آموزش فني و حرفه مدیر پروژه 

  1/1/24تا    12/1/21از ریاست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  مشاور 

  تا كنون 17/2/28مدیر عامل موسسه تحقیقاتي فناوران خورشیدپژوه نت از 

  تا كنون  1/1/28دانشگاه صنعتي امیركبیر از  –عضو پژوهشكده انرژي 

 2/1/24 ازفناوري و تحقیقات  ،رئیس گروه پژوهشي خورشید پژوه با مجوز از وزارت علوم 
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  1111بنیانگذار و رییس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و كارآفریني نت از سال 

  1111رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت تعاوني حامیان نوآوري و توانمندسازي نت از سال 

 7/27 رئیس كمیته تخصصي عملیات، نظارت شركت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران از 

   1/27عضو شوراي راهبردي محیط زیست شهرداري تهران  از 

  18/27نایب رییس انجمن علمي انرژي خورشیدي ایران از 

  مدیر گروه دوره مشترکMBA  با دانشگاهSteinbeis  1/21آلمان از 

 1/21در امور برنامه ریزي صنایع نوین اداره صنایع و معادن استان تهران از  مشاور 

  1111تا  4/21رییس انجمن صنفي صنایع خورشیدي ایران از 

  مدیر پروژه همكاري دانشگاهSteinbeis  1/1/8018آلمان با دانشگاه صنعتي امیركبیر از 

  18/1118لغایت  10/1118نوآوري از مشاور شركت شهر صنعتي كاوه در حوزه مدریت انرژي و 

 لغایت  1/1118ها، فني و مهندسي و نوآوري از  مشاور شركت عقاب افشان در حوزه مدیریت هزینه

8/1111 

 تا كنون 10/1118اندازي دانشگاه از  مشاور عالي گروه صنعتي آمیكو در حوزه نوآوري، انرژي و راه 

 تاكنون 81/18/11اي از  عضو شوراي پژوهشي دانشگاه فني و حرفه 

 1111تا   1118هاي دانش بنیان از سال  نایب رییس مجمع تشكل 

 و مطالعاتی اجرايیهای  عناوين پروژه  

 اجراییپروژه های -الف

 1111-تهران 8طراحي و نصب تجهیزات خورشیدي در پارک بازیافت شهرداري منطقه -1

 1110-تهران 11شهرداري منطقه -بهمنطراحي و اجراي پارک انرژي خورشیدي در بوستان -8

فرهنگسازي كاربرد تجهیزات خورشیدي از طریق ایجاد پارک انرژي خورشیدي در فرهنگسراي -1

 1110-تهران 18شهرداري منطقه -خاوران

 1110-تهران 18شهرداري منطقه -طراحي و اجراي پارک انرژي خورشیدي در پارک شهر -4

 1110-شركت نفت فالت قاره–هاي خورشیدي  طراحي، ساخت و اجراي آبگرمكن-8

تقطیري با ظرفیت باال ویژه مناطق جنوبي -طراحي و ساخت آب شیرین كن خورشیدي تبخیري -1

 1121-اداره كل آب و فاضالب استان هرمزگان-محروم از برق
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 1121-ویژه عشایر استان تهران طراحي و ساخت تجهیزات )حمام عشایر، سیستم برق خورشیدي( -7

نصب تجهیزات خورشیدي )آبگرمكن، سیستم روشنایي و اجاق خورشیدي( در ساختمان كلینیك گل -2

 1122-تهران در پارک المهدي )عج( 1و گیاه شهرداري منطقه 

نصب تجهیزات خورشیدي )یخ ساز، آب شیرین كن، اجاق و سیستم كنترل آبیاري هوشمند -1

 1122-تهران 88حدوده شهرداري منطقه خورشیدي( در م

ممیزي انرژي بر پایه كاربرد حداكثر انرژي خورشید و نصب تجهیزات خورشیدي در ساختمان ناحیه -10

 1122-تهران 4شهرداري منطقه  8

 1122-تهران 10طراحي و اجراي پارک انرژي خورشیدي در محدوده منطقه  -11

 1122كن، اجاق خورشیدي( براي عشایر استان تهران نصب تجهیزات خورشیدي)روشنایي، آبگرم-18

-طراحي و ساخت سه نمونه خشك كن خورشیدي در سازمان جهاد كشاورزي آذربایجان شرقي-11

1127 

 درصد راندمان  10طراحي، ساخت و آزمایش یك نوع مخزن آبگرم با بهینه  -14

 جهت جداسازي مخلوط متانول و اتانول Bodenkolonneطراحي، ساخت و آزمایش یك -18

 مدل سازي یك واحد كنترل و هدایت كامپیوتري خشك كن غالت -11

 دستگاه كنترل كامپیوتري سیلوها -17

 آنالیز اقتصادي یك تاسیسات كنترل كامپیوتري خشك كن تخت غالت -12

 در گندم و جو  SORPTIONتحقیقات در زمینه چگونگي -11

ه روند خشك شدن غالت و چگونگي آلوده شدن آنها به انواع قارچها در تحقیقات در زمین-80

 خصوص گندم و جو در یك خشك كن سیلوئي 

 مربوط به سیگنالهاي آنالوگ و دیجیتال  CONVERTERطراحي و ساخت یك -81

 طراحي و ساخت یك آبگرمكن خورشیدي -88

 به انرژي مكانیكي / الكتریكي(طراحي و ساخت یك نوع موتور حرارتي)تبدیل مستقیم حرارت -81

 طراحي و ساخت ماشین نخود چین نیمه اتوماتیك  -84

جهت اندازه گیري درجه حرارت و  Personal Computerطراحي و ساخت دستگاه مكمل -88

 ها  EPROMو برنامه نویس  STEP MOTORرطوبت و كنترل 

  طراحي و نوشتن چندین نوع بانك اطالعاتي -81
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 اقتصادي و ایجاد یك نیروگاه حرارتي ترموسیفوني در مناطق گرم سیر كشوربررسي -87

جهت افزایش طول عمر باطري و حفظ محیط  18VDCباطري  Reglerطراحي و ساخت -82

 زیست

غیر  تن در روز با شعله  8الي  1محاسبه و طراحي اولین ماشین پخت نان تونلي با ظرفیت -81

 تاندارد ملي مستقیم و یك مشعل جهت تدوین اس
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 برق خورشیدی، حمام خورشیدی، اجاق خورشیدی ویژه عشایر استان تهران
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بازیافت  پارک 

شهرداری  2منطقه 
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  پارک انرژی خورشیدی موزه هفت چنار تهران

 

 خورشیدی بوستان بهمن تهرانپارک انرژی 



18 

 

 

 

 پارک انرژی خورشیدی بوستان شهر تهران

 

 

 

 



11 
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