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اطالعات شخصی

نام و نام خانوادگي  :داود فدایي
متولد  ،1117 :ورامین
زبان  :فارسي ،آلماني و انگلیسي
نشاني :دانشگاه صنعتي امیركبیر،دانشكده مهندسي صنایع تلفن 08114841088/08122488127 :


تحصیالت دانشگاهی



 1182تا  1181كالج فني در هامبورگ (آلمان غربي)



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




 1118تا  1111دكتراي مهندسي مكانیك (اتوماسیون) از دانشگاه فني جورج آگوست برانشوایگ
 1111تا  1171فوق دكتراي مهندسي مكانیك ( مكاترونیك) از دانشگاه گوتنبرگ آلمان غربي

 خالصه فعالیتهای انجام شده
-1ایجاد صدها شغل در حوزههاي خویش فرماي خالق نظیر شركت بعد پنجم ...،از جوانان و فارغ
التحصیالن دانشگاهي
-8ایجاد انجمنهاي خویش فرماي خالق در استانهایي نظیر خراسان ،یزد ،تهران ...،با هدف اشتغال
جوانان در محل اقامت خود
-1ایجاد شبكه راهبرد نوآوري جهت كمك به كارخانههاي در حال بحران از طریق خدمات مشاورهاي و
اجرایي (نجات مشاغل موجود)
-4آموزش كاربردي جوانان در حوزه انرژي خورشیدي و اشتغال آنها براي نصب و راهاندازي سیستمهاي
خورشیدي كه از سراسر كشور در این دوره شركت مينمودند
-8راهاندازي مركز مشاوره ،اطالع رساني و خدمات كارآفریني در استان تهران با مجوز اداره كل تعاون،
كار و رفاه اجتماعي به شماره 148/40/188201
-1راه اندازي سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و كارآفریني نت با مجوز وزارت كشور در سطح ملي با
هدف خیر اشتغال
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-7راه اندازي شركت تعاوني حامیان نوآوري و توانمندسازي نت با هدف توسعه بازار محصوالت
كارآفرینان
-2ایجاد موسسه فناوران كارآفرین نوآور جهت اشتغال جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهي
-1ایجاد موسسه تحقیقاتي فناوران خورشید پژوه با مجوز رسمي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري با
هدف ایجاد اشتغال براي جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهي
-10فعالیت در حوزه اشتغال و كارآفریني و حمایت از خانوارهاي فقیر در روستاهایي شهرستان خواف
(سطح  81روستا از سال )1124
-11برگزاري چندین سمینار و همایش در حوزه كارآفریني ،نوآوري و انرژي خورشیدي در تمامي
استانهاي كشور با هدف ایجاد اشتغال براي جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهي
-18راهاندازي موسسه  TCKITدر آلمان با محوریت انتقال تكنولوژي ،دانش فني و نوآوري به منظور
حمایت از تولید كنندگان ایراني جهت صادرات محصوالت و در نهایت حفظ اشتغال
-11ثبت  14اختراع در حوزههایي كه در كشور منابع اولیه آنرا داریم و با اجراي آنها حداقل  800هزار
فرصت شغلي را ميتوان ایجاد نمود .تمامي اختراعات بصورت پایلوت انجام شده و آماده تولید انبوه
هستند.
-14استاد راهنما و مشاور بیش از هزار پروژه كاربردي در دانشگاه صنعتي امیركبیر كه بعضا قابلیت
راهاندازي كسب و كارهاي مولد و پایدار را دارند.
-18مجري سه دوره فوق لیسانس مشترک بین دانشگاه صنعتي امیركبیر و دانشگاه  Steinbeisآلمان
جهت تربیت  100مدیر اجرایي براي كشور
 مشروح فعالیتها






سابقه تدريس
تدریس ریاضیات و كامپیوتر در دانشگاه فني جورج آگوست
تدریس به مدت  4/8سال در دانشگاه گوتنبرگ در زمینه انرژي خورشیدي و صنعت كشاورزي
تدریس نرم افزار و سخت افزار هاي كاربردي
تدریس كاربرد كامپیوتر در مهندسي مكانیك
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تدریس استاتیك براي دانشجویان مهندسي صنایع



تدریس مقاومت مصالح براي دانشجویان مهندسي صنایع











تدریس كاربرد كامپیوتر در رشته هاي مهندسي
تدریس مدیریت انرژي در رشته هاي مهندسي
تدریس مدیریت پروژههاي تحقیقاتي در رشته هاي مهندسي
تدریس روش تحقیق در رشتههاي مهندسي
تدریس ترمودینامیك در رشته هاي مهندسي
تدریس علم مواد در رشته هاي مهندسي
تدریس روش تولید در رشته هاي مهندسي
تدریس درس خالقیت و نوآوري در رشته مهندسي
تدریس مباحث مرتبط با انرژي خورشیدي و تجهیزات مرتبط

 دوره های تخصصی گذرانده شده

 مدیریت تحقیقاتي
 مدیریت بازرگاني

 دوره  HARDWAREو تعمیر PC

 روشهاي تولید و نصب و راه اندازي آبگرمكن هاي خورشیدي
 روشهاي تولید و نصب و راه اندازي مدولهاي خورشیدي
 مدیریت خویش فرماي خالق
 كتب علمی منتشره

 استقرار سیستم مدیریت نوآوري ،1114 ،انتشارات ابتكار دانش
 ابزارهاي استاندارد حل مساله ،1114 ،انتشارات ابتكار دانش

 سیستمهاي برق خورشیدي مستقل از شبكه ،1114 ،انتشارات ابتكار دانش
 سیستمهاي برق خورشیدي متصل به شبكه ،1114 ،انتشارات ابتكار دانش
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(8011),

sachs,

Hans-ulrich

Kohlert,

fadai,Helmut

 Dawud

“Entrepreneurship for Engineers”, Oldenbourg Verlag publication,
Germany
 مدیریت جامع نوآوري ،1110 ،انتشارات ابتكار دانش
 مباني كاربردي مدیریت انرژي در ساختمان ،1110 ،انتشارات ابتكار دانش
 خودآموز خویش فرماي خالق ،1128 ،انتشارات ابتكار دانش
 مدیریت خویش فرماي خالق ،1124 ،انتشارات ابتكار دانش

 تاسیسات حرارتي خورشیدي-طراحي ،نصب ،راه اندازي ،تعمیر و نگهداري ،1121 ،انتشارات
رشید
 خویش فرماي خالق ،1121 ،انتشارات رشید

 اصول و مباني كاربردي تكنولوژي مواد ،1128 ،انتشارات گنج عرفان

 اصول و مباني استاتیك براي دانشجویان فني و مهندسي ،1121 ،انتشارات دانشگاه صنعتي امیركبیر
 كاربرد انرژي هاي نو در زندگي ،1171 ،انتشارات سازمان بهره وري انرژي ایران

 Erstellen von Simulationsmodellen fuer eine computergestuezte
Trocknung von Getreide in Silo
 پزشك كامپیوتر خود باشید
 ترجمه كتاب Renewable Energy Technologies 1114, Kulsum Ahmed :
 كاربرد توربین هاي بادي در كشاورزي
 سابقه فعالیت اجرايی و مديريتی

 كارآموزي در بخش مونتاژ كارخانه ماشین سازي فولكس واگن
 كارآموزي در بخش ریخته گري كارخانه فولكس واگن
 مهندس فني شركت Jaeger Solar technik
 مدیر فني شركت كامپیوتري ESCOM

 مدیر فني شركت كامپیوتري OPTIMEX

 كارشناس واحد ارزیابي مدارک دانشجویان خارج از كشور (آلمان)
 مشاور فني در شركت مگاموتور از تاریخ  78/1/1تا 78/18/1

 مدیر فني شركت انرژي خورشیدي جم از تاریخ  78/1/1تا 78/18/1
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 عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي امیركبیر از تاریخ  71/7/1تا كنون
 عضو هیئت پژوهشي پژوهشكده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران
 معاون پژوهشي دانشكده مهندسي صنایع از تاریخ  74/1/1تا 71/4/1

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

 مدیر تدوین استاندارد ملي یخچال و فریزر ،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي 1174
 مشاور فني واحد تحقیق و توسعه شركت شهاب خودرو از تاریخ  78/8/1تا 78/2/18
 معاون تحقیقات و امور مهندسي شركت شهاب خودرو از  78/2/18تا 71/7/1
 مدیر پروژه راه اندازي آزمایشگاه صرفه جوئي انرژي از  71/1/1تا 77/1/1
 مدیر طرح و برنامه بنیاد هنرمندان سوره از  71/18/1تا 77/1/1

 مدیر تحقیقات و امور مهندسي شركت صنعت گستر نخستین از  77/8/1تا 77/1/1
 مشاور و عضو هیئت عامل شركت ب ام در اصفهان  77/8/1تا 77/1/1

 مشاور و عضو هیئت عامل شركت قالبسازي اصفهان  77/8/1تا 77/1/1

 مشاور و عضو هیئت عامل و رئیس هیئت عامل شركت بهینه كار در اصفهان از  77/8/1تا 77/1/1
 مدیركل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي امیركبیر از  71/1/18تا 20/2/18

 رئیس كمیته تخصصي مهندسي صنایع پانزدهمین جشنواره بین المللي خوارزمي
 عضو هیئت داوران پانزدهمین جشنواره بین المللي خوارزمي
 مدیر اجرایي ششمین كنگره صنعت ،دانشگاه و دولت 1120
 عضو شوراي كارآفریني دانشگاه از 20/1/81

 مشاور شوراي سازندگان صنایع گازسوز كشور از سال 1172

 راه اندازي حوزه معاونت برنامه ریزي و توسعه فناوري سازمان پژوهشهاي علمي كشور  20تا 21
 مشاور پژوهشي وزیر كار و امور اجتماعي از  21/1/12تا 24/1/1

 مدیر پروژه هاي بین المللي سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور از  21/8/12تا 24/1/1
 مشاور ریاست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از  21/1/12تا 24/1/1
 مدیر عامل موسسه تحقیقاتي فناوران خورشیدپژوه نت از  28/2/17تا كنون
 عضو پژوهشكده انرژي – دانشگاه صنعتي امیركبیر از  28/1/1تا كنون

 رئیس گروه پژوهشي خورشید پژوه با مجوز از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري از 24/1/2
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 بنیانگذار و رییس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و كارآفریني نت از سال 1111
 رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت تعاوني حامیان نوآوري و توانمندسازي نت از سال 1111

 رئیس كمیته تخصصي عملیات ،نظارت شركت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران از 27/7
 عضو شوراي راهبردي محیط زیست شهرداري تهران از 27/1
 نایب رییس انجمن علمي انرژي خورشیدي ایران از 27/18

 مدیر گروه دوره مشترک  MBAبا دانشگاه  Steinbeisآلمان از 21/1

 مشاور در امور برنامه ریزي صنایع نوین اداره صنایع و معادن استان تهران از 21/1
 رییس انجمن صنفي صنایع خورشیدي ایران از  21/4تا 1111

 مدیر پروژه همكاري دانشگاه  Steinbeisآلمان با دانشگاه صنعتي امیركبیر از 8018/1/1

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

 مشاور شركت عقاب افشان در حوزه مدیریت هزینهها ،فني و مهندسي و نوآوري از  1118/1لغایت
1111/8
 مشاور عالي گروه صنعتي آمیكو در حوزه نوآوري ،انرژي و راهاندازي دانشگاه از  1118/10تا كنون
 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه فني و حرفهاي از  11/18/81تاكنون
 نایب رییس مجمع تشكلهاي دانش بنیان از سال  1118تا 1111
 عناوين پروژههای اجرايی و مطالعاتی
الف-پروژه های اجرایی
-1طراحي و نصب تجهیزات خورشیدي در پارک بازیافت شهرداري منطقه  8تهران1111-
-8طراحي و اجراي پارک انرژي خورشیدي در بوستان بهمن-شهرداري منطقه  11تهران1110-
-1فرهنگسازي كاربرد تجهیزات خورشیدي از طریق ایجاد پارک انرژي خورشیدي در فرهنگسراي
خاوران-شهرداري منطقه  18تهران1110-
 -4طراحي و اجراي پارک انرژي خورشیدي در پارک شهر-شهرداري منطقه  18تهران1110-
-8طراحي ،ساخت و اجراي آبگرمكنهاي خورشیدي –شركت نفت فالت قاره1110-
 -1طراحي و ساخت آب شیرین كن خورشیدي تبخیري-تقطیري با ظرفیت باال ویژه مناطق جنوبي
محروم از برق-اداره كل آب و فاضالب استان هرمزگان1121-
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 -7طراحي و ساخت تجهیزات (حمام عشایر ،سیستم برق خورشیدي) ویژه عشایر استان تهران1121-
-2نصب تجهیزات خورشیدي (آبگرمكن ،سیستم روشنایي و اجاق خورشیدي) در ساختمان كلینیك گل
و گیاه شهرداري منطقه  1تهران در پارک المهدي (عج)1122-
-1نصب تجهیزات خورشیدي (یخ ساز ،آب شیرین كن ،اجاق و سیستم كنترل آبیاري هوشمند
خورشیدي) در محدوده شهرداري منطقه  88تهران1122-
-10ممیزي انرژي بر پایه كاربرد حداكثر انرژي خورشید و نصب تجهیزات خورشیدي در ساختمان ناحیه
 8شهرداري منطقه  4تهران1122-
 -11طراحي و اجراي پارک انرژي خورشیدي در محدوده منطقه  10تهران1122-
-18نصب تجهیزات خورشیدي(روشنایي ،آبگرمكن ،اجاق خورشیدي) براي عشایر استان تهران 1122
-11طراحي و ساخت سه نمونه خشك كن خورشیدي در سازمان جهاد كشاورزي آذربایجان شرقي-
1127
 -14طراحي ،ساخت و آزمایش یك نوع مخزن آبگرم با بهینه  10درصد راندمان
-18طراحي ،ساخت و آزمایش یك  Bodenkolonneجهت جداسازي مخلوط متانول و اتانول
-11مدل سازي یك واحد كنترل و هدایت كامپیوتري خشك كن غالت
-17دستگاه كنترل كامپیوتري سیلوها
-12آنالیز اقتصادي یك تاسیسات كنترل كامپیوتري خشك كن تخت غالت
-11تحقیقات در زمینه چگونگي  SORPTIONدر گندم و جو
-80تحقیقات در زمینه روند خشك شدن غالت و چگونگي آلوده شدن آنها به انواع قارچها در
خصوص گندم و جو در یك خشك كن سیلوئي
-81طراحي و ساخت یك  CONVERTERمربوط به سیگنالهاي آنالوگ و دیجیتال
-88طراحي و ساخت یك آبگرمكن خورشیدي
-81طراحي و ساخت یك نوع موتور حرارتي(تبدیل مستقیم حرارت به انرژي مكانیكي  /الكتریكي)
-84طراحي و ساخت ماشین نخود چین نیمه اتوماتیك
-88طراحي و ساخت دستگاه مكمل  Personal Computerجهت اندازه گیري درجه حرارت و
رطوبت و كنترل  STEP MOTORو برنامه نویس  EPROMها
-81طراحي و نوشتن چندین نوع بانك اطالعاتي
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-87بررسي اقتصادي و ایجاد یك نیروگاه حرارتي ترموسیفوني در مناطق گرم سیر كشور
-82طراحي و ساخت  Reglerباطري  18VDCجهت افزایش طول عمر باطري و حفظ محیط
زیست
-81محاسبه و طراحي اولین ماشین پخت نان تونلي با ظرفیت  1الي  8تن در روز با شعله غیر
مستقیم و یك مشعل جهت تدوین استاندارد ملي
-10محاسبه  ،طراحي و نظارت بر ساخت شماره زن بلوک انجین موتور
 -11طراحي و ساخت جرقه زن الكترونیكي در كاربراتور پیكان
 -18طراحي و ساخت  dBمتر جهت مصارف آزمایشگاه ارگونومي
 -11طراحي و ساخت راكسیون سنج كامپیوتري جهت مصارف آزمایشگاه هاي ارگونومي
 -14طراحي و ساخت تست صداي چرخ دنده در كارخانه هاي ماشین سازي
 -18طراحي و ساخت دستگاه هشدارگر در سیستم هاي سرمایشي (یخچال و فریزر)
 -11طراحي و ساخت دستگاه  NOFROSTدر سیستم هاي سرمایشي (یخچال و فریزر)
 -17طراحي و ساخت دستگاه كارافن در سیستم هاي سرمایشي (یخچال و فریزر)
 -12طراحي و ساخت دستگاه مددشیر جهت صرفه جوئي در مصرف آب
 -11محاسبه و طراحي پرسهاي كاغذ  8تني
 -40طراحي و ساخت دستگاه تست و اندازه گیري گاز  ، COبصورت موبایل كمري1VDC ،
-41طراحي و ساخت دستگاه تست و اندازه گیري گاز  ،COبصورت موبایل ماشیني 18 VDC
-48برآورد پتانسیل انرژي باد در سطح كشور اطلس باد ایران
-41طراحي و ساخت اطاقك ایزوله آزمایشات پشم
-44طراحي و ساخت استارتر الكترونیكي جهت كاهش مصرف برق و افزایش طول عمر مهتابي
 -48طراحي و ساخت  EPRPMERبراي آسي هاي 11؛  14و  881كیلو بایت
 -41طراحي و ساخت سیستم كنترل حرارت و رطوبت در گرمخانههاي ماكاروني
-47طراحي و ساخت یك بازوي مكانیكي الكترونیكي جهت باز و بسته كردن شیرهاي نفتي و آبي
-42طراحي سیستم توزین كامپیوتري
-41طراحي آب شیرین كن خورشیدي
-80طراحي كولر ماشین بدون نیرو گرفتن از موتور آن
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-81طراحي و ساخت دستگاه الكترونیكي سیستم آبیاري هوشمند
-88طراحي و ساخت بردهاي كنترل از راه دور پروسه هاي صنعتي تا برد  100متر
 - 81طراحي و ساخت سیستم مكانیزه جلوگیري از مسدود شدن پلها
-84طراحي و ساخت اولین خودروي خورشیدي “ الكتروسوالر موبیل ”
 -88طراحي و تهیه  Softwareایستگاههاي معاینه فني خودروها در سطح كشور
-81بررسي  Layoutیك واحد تولیدي موزائیك هاي اسفنجي با استفاده از ضایعات الستیك
-87بررسي فني و اقتصادي جایگزین كردن سیستم روشنائي پاركها توسط سیستم روشنائي خورشیدي
-82بررسي سیستم هاي پخت نان مكانیزه ماشیني در سطح كشور
-81ساخت یك ماشین پخت نان تونلي با ظرفیت  8تن در روز و  80درصد انرژي كمتر و شعله غیر
مستقیم
-10طراحي و ساخت اولین پمپ مكانیكي كولر آبي
-11طراحي و ساخت سیستم كنترل یخچال و فریزر شامل آالرم ،سیستم  ،No frostسیستم محافظ،
سیستم دیجیتال حرارت سنج و حذف ترموستات در یخچال و فریزر
-18طراحي و ساخت سیستم كنترل مصرف و تعیین كیفیت المپهاي مهتابي
-11طراحي و ساخت اولین ماشین جمع آوري امالح روي دریاچه (دریاچه بعثت)
 -14طراحي و ساخت سیستم تست یخچال و فریزر (اندازه گیري دما و رطوبت داخل سیستم ،توان
مصرفي)
-18طراحي و ساخت منبع تغذیه با توان  1000واتي از سلول خورشیدي براي منطقه ورد آورد
-11طراحي و ساخت اولین اجاق خورشیدي براي مناطق محروم همچون بشاگرد
-17طراحي سیستم بهره وري و اجرا آن در شركت شهاب خودرو
-12طراحي سیستم كدینگ در شركت شهاب خودرو در حال تست
-11طراحي سیستم  R&Dو اجرا آن در شركت شهاب خودرو و اخذ پروانه تحقیق از وزارت صنایع
-70طراحي و ساخت سیستم كنترل و اندازه گیري اتاقك تست یخچال و فریزر
-71طراحي و ساخت سیستم كنترل و اندازه گیري اتاقك تست مبدلهاي حرارتي
-78طراحي و ساخت سیستم كنترل و اندازه گیري اتاقك تست ماشین لباسشویي
-71طراحي و ساخت سیستم كنترل و اندازه گیري اتاقك تست كولر آبي
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-71طراحي و ساخت سیستم كنترل و اندازه گیري اتاقك تست كولر گازي
-74طراحي و ساخت سیستم كنترل و اندازه گیري لوازم الكتروموتوري آشپزخانه
-78طراحي و ساخت سیستم كنترل و اندازه گیري لوازم المنتي آشپزخانه
-71طراحي و ساخت اولین مولر آبي خورشیدي
-77طراحي و ساخت اولین اجاق چند منظوره گازي رومیزي
-72طراحي و ساخت سیستم كنترل هوشمند كولر آبي جهت جلوگیري از سوختن موتور ،پمپ
آب و صرفه جویي در مصرف برق
-71طراحي و ساخت دبي متر دیجیتال قطران
-20طراحي و ساخت سیستم اندازه گیري لرزش براي موتورها و قطعات دینامیكي
-21طراحي و ساخت دستگاه مكمل وین روها در صنایع بازیافت
-28محاسبه ،طراحي و نظارت بر ساخت مخازن سوخت  1800تني ،لطف آباد مهر 71
-21طراحي ،ساخت و اجراي سیستم غبارگیر سیلوهاي سیمان ،ذوب آهن خرداد 71
 – 24عارضه یابي بیش از  170واحد صنعتي كوچك و متوسط در شهركهاي صنعتي شمس آباد ،علي
آباد ،اشتهارد ،عباس آباد ،بروجرد و مشهد
-28ساخت خشك كن هاي خورشیدي
 - 21ساخت سیستم هاي سرمایش خورشیدي
ب – پروژه های مطالعاتی
 .1ارزیابي توان نوآوري در شركت شیما فیلم1118-
 .8ارزیابي توان نوآوري در گروه كابلهاي مخابراتي شهید قندي1118-
.1

مطالعات سیستمهاي خورشیدي در شهر صنعتي كاوه1111-

.4

ممیزي علم ،نوآوري و فناوري در حوزه صنایع خورشیدي1111-

.8

امكان سنجي كاربرد تجهیزات خورشیدي در شركت نفت فالت قاره1110-

.1

بررسي و تحلیل فني-اقتصادي استفاده از سیستم هاي خورشیدي جهت خشك كردن لجن/شیرابه و
ارایه الگوي بومي براي ایران1121-

.7

طراحي پایلوت سیستم استحصال نمك به میزان  180تن در روز با استفاده از انرژي خورشید –
شركت پتروشیمي آبادان1127-
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.2

طرح مطالعاتي انتخاب مناسب ترین پلمب ایمني ویژه نفتكش ها و جایگاههاي سوخت شركت ملي
پخش فرآورده هاي نفتي ایران1127-

.1

بررسي ساختار سازماني ،طراحي و اجراي سیستم ارشیابي مشاغل-منطقه ویژه اقتصادي خلیج
فارس1121-

 .10طرح جامع مطالعاتي اصالح ،بهبود و توسعه فناوریهاي جایگزین سوختهاي فسیلي با منابع انرژي
تجدیدپذیر1128-
 .11فاز مطالعاتي پارک انرژي – شهرداري منطقه  18خرداد 20
 .18فاز مطالعاتي بهینه سازي مصرف آب و انرژي از مسیل فاضالب تهران – شهرداري منطقه
 18خرداد20
 .11بررسي راهكارهاي اجرایي افزایش بهروري در ده واحد صنایع كشور 1120
 .14مكانیزه نمودن امور دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي امیركبیر 1120
 .18سیستم جامع مكانیزه انبارداري در زیر مجموعه هاي سازمان امداد جمعیت هالل احمر
1120
 .11نظام سازي پستهاي شغلي مدیریتي و سرپرستي شركت كابلهاي مخابراتي شهید قندي و تهیه
منابع دستي آموزشي و رایانه اي كردن منابع یاد شده 1120
 .17ارائه چهارچوبي براي نوآوري درمدل كسب وكار بیمارستان هاي ایران ( مطالعه موردي
بیمارستان دي )
 .12بررسي فني و اقتصادي احداث نیروگاه خورشیدي با رویكرد به مهندسي مواد در سیستان و
بلوچستان
 .11چارچوبي براي نوآوري در مدل كسب و كار شركت هاي مشاوره اي ایراني در حوزه
نوآوري در شركت هاي كوچك و متوسط
 .80ارائه مدلي براي پیش بیني میزان سهم انرژي از منابع تجدید پذیر براي افق  1410در كشور
 .81تدوین چارچوبي براي تعیین استراتژي نوآوري با استفاده از روش تصمیم گیري چند معیاره
ي ویكور در محیط فازي
 .88ارائه مدلي براي توسعه تولید انرژي الكتریكي با استفاده از برنامه ریزي چند سطحي و
رویكرد توسعه پایدار
11

 .81ارائه مدل ارزیابي توان نوآوري دربنگاه هاي كوچك ومتوسط ( مطالعه موردي سازمان هاي
انتخابي)
 .84بررسي و شناخت انواع پمپ هاي حرارتي و حوزه كاربرد آنها در كشور
 .88ارائه مدلي جهت شبیه سازي دستگاه تصفیه فاضالب و بررسي تغییرات فشار در بست هاي
آن با استفاده از نرم افزار MATLAB
 .81تدوین فناوري استفاده از موتورهاي استرلینگ در نیروگاههاي حرارتي خورشیدي براي
واحدهاي صنعتي
 .87ارائه روشي نوآورانه درمدیریت انرژي با اتكا بر مهندسي ارزش درخشك كردن محصوالت
كشاورزي
 .82ارائه روشي براي تعیین وضعیت مصرف انرژي با هدف كاهش هزینه انرژي با تأكید بر
مسائل محیط زیست در حین استفاده (مطالعه موردي مدارس تهران)
 .81طراحي یك دستگاه خشك كن محصوالت باغي با استفاده از تریز
 .10مدلسازي پیش بیني مصرف انرژي در بخش خانگي با استفاده از شبكه هاي عصبي و ارائه
راهكار هاي بهبود
 .11تحلیل فني و اقتصادي ساخت دودكش خورشیدي در مناطق كویري كشور
 .18مطالعه و ارزیابي عملكرد و هزینه هاي فعالیهاي استانهاي وزارت تعاون
 .11مطالعه در زمینه شناسایي وظایف قابل واگذاري وزارت تعاون به اتحادیه ها و اتاقهاي تعاون
 .14مطالعه در زمینه برنامه ریزي توسعه و بهسازي نیروي انساني وزارت تعاون
 .18طرح جامع مطالعاتي تدوین طرح جامع آموزشهاي فني و حرفه اي كشور
 .11تدوین  80استاندارد ملي بیمارستاني
 .17طرح جامع مطالعاتي تدوین مدل الویت بندي استاندارد هاي ملي مورد نیاز بیمارستاني
 .12بررسي فني و اقتصادي مكانیزه نمودن پخت نان
 .11بررسي فني و اقتصادي و زیست محیطي تولید انرژي توسط نیروگاه ترموسیفوني خورشیدي
 .40بررسي فني و اقتصادي كارخانه تولید موزائیك پالستیكي
 .41بررسي فني و اقتصادي تامین آب به روش نمك زدائي در مناطق كم آب جنوب كشور
(هرمزگان)
18

 .48بررسي فني و اقتصادي و اجتماعي پمپ بادي جهت مصارف كشاورزي
 .41بررسي فني و اقتصادي توربینهاي بادي در مناطق روستائي ومقایسه آن با سایر شیوه هاي تولید
انرژي
 .44بررسي فني و اقتصادي استفاده از انرژي خورشیدي جهت تامین نیروي مصرفي پاركها
 .48بررسي امكان افزایش بهره وري انرژي در صنایع شیشه
 .41بررسي فني و اقتصادي كاربرد كلكتورهاي خورشیدي بعنوان سیستم تركیبي در تامین آب گرم
منازل
 .47ارزیابي فني و اقتصادي كولر آبي بدون تسمه پروانه
 .42بررسي اقتصادي میزان عرضه و تقاضاي كولر آبي در سطح كشور و ارائه الگوي بهینه مصرف
 .41بررسي وضعیت كاغذ در ایران ،میزان تولید و مصرف روشهاي جمع آوري و بازیافت آن
 .80بازیافت خرده شیشه
 .81طراحي و ساخت كیت هاي گاز سوز خودرو و كاربرد آن بر روي یك نمونه و تدوین
تكنولوژي آن
 .88مدیریت آب و بهره وري بیشتر از منابع آبي در كشاورزي
 .81بررسي میزان مصرف انرژي در شاخه مصارف خانگي و چگونگي ارائه راه حل هاي كاربردي
در راستاي كاهش میزان مصرف آن
 .84پروژه بررسي فني و اقتصادي و زیست محیطي تولید انرژي توسط نیروگاه ترموسیفوني
خورشیدي
 .88پروژه مطالعاتي “ بررسي فني و اقتصادي پمپ بادي جهت مصارف كشاورزي ”
 .81پروژه مطالعاتي “ بررسي فني و اقتصادي و طراحي و توربین هاي بادي در مناطق روستائي و
مقایسه آن با سایر شیوه هاي تولید انرژي ”
 .87پروژه مطالعاتي “ بررسي فني و اقتصادي از انرژي خورشیدي در مصرف انرژي پاركها
 .82بررسي فني و اقتصادي كاربرد كلكتورهاي خورشیدي بعنوان سیستم تركیبي در تامین آب گرم
منازل
.81

طراحي و ساخت اولین كولر آبي خورشیدي

 .10پیاده سازي سیستم جامع آموزش بر مبناي سازمان یاد گیرنده 1121 ،
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 .11شناسایي وظایف قابل واگذاري وزارت تعاون به اتحادیه ها و اتاقهاي تعاون1128 ،
 .18ارایه استراتژي جهت تدوین استانداردهاي ملي بیمارستانهاي كشور1128 ،
 .11پیشنهاد براي تدوین یك سیستم سازماندهي آموزش فني و حرفه اي كشور1128 ،
 .14انجام مطالعه در زمینه برنامه ریزي ،توسعه و بهسازي نیروي استاني وزارت تعاون1128 ،
 .18انجام مطالعه در زمینه ارزیابي عملكرد و هزینه فعالیت هاي استاني وزارت تعاون 1128 ،
 .11تجزیه و تحلیل سهم فعلي انرژیهاي تجدید پذیر در برق كشور و تعیین میزان پتانسیل واقعي
این منابع پاک انرژي در كشور ،1128 ،پروژه مستقل دانشگاهي
 .17شناخت هزینه هاي كیفیت و اصول تجزیه و تحلیل هزینه هاي كیفیت1128 ،
 .12بررسي و امكان سنجي انتقال تكنولوژي ساخت توربینهاي بادي جهت نیروگاه هاي بادي1128 ،
.11

طرح تولید كولر آبي جدید

.70

طراحي آبگرمكن گازي لحظه اي (پكیج)1172 ،

 .71بررسي فني و اقتصادي استفاده از آبگرمكن هاي خورشیدي و خورشیدي  -نفتي در مقایسه با
آبگرمكن هاي نفتي
 .78بررسي فني اقتصادي تولید آبگرمكن اصالح شده گازي خورشیدي
 .71بررسي اتالف انرژي در صنایع چدن ریز
 .74بررسي امكان افزایش بهره وري انرژي در صنایع
 .78روشهاي تولید خشك كن خورشیدي
 .71تعیین گلوگاه هاي خط تولید شماره  8كارخانه كاشي ایرانا
 .77طراحي یك سازمان (سیستم) انكوباتور منطبق با شرایط ایران با استفاده از روش مقایسه تطبیقي
بین سازمانهاي مشابه در جهان
 .72طراحي و محاسبه نیروگاه قدرت بادي و حرارتي
 .71بررسي فني و اقتصادي تولید خشك كن هاي خورشیدي (قفسه اي) جهت تولید خشكبار
 .20مدل بهینه مصرف انرژي در مجتمع صنعتي سیمان آبیك
 .21طراحي توربین بادي افقي
 .28بررسي و مقایسه فني و اقتصادي ماشین هاي بادي جهت مصارف كشاورزي و امكان سنجي
ساخت اجزاء مختلف مولدهاي بادي كشاورزي در ایران
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 ارائه شده/  مقاالت علمی چاپ شده

1-Rechnergestuetzte Lagerbelueftungstrocknung, 64 Jahrg. Landtechnik
49/1
2-Solare Trocknung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, entwicklung 4966
3-Verbesserte Linsenernteverfahren in Syrien erprobt , Landtechnik 2962
6-Prozessdampferyeugung mittels Solarenergie , Kfk Nachrichten 2964
5-Nutzung der Sonnenenergiein der Landwirtschaft , Landtechnik 1962
4-Computer aided prognosis and control of batch in bin drying for grain ,
119/1
2-Entwicklung und Stand der Solartechnik in Iran, International Solar
energy conference, Germany ,1//6
6-Solare Energieversorgung eines intelligenten Bewaesserungssystems im
Iran, 11 International Solar energyconference , Germany 1//6
/-Utilization of renewable energy sources for power generation in Iran;
Renewable & sustainable energy Reviews;11(2112);ISI-elsevier
11-The feasibilty of manufacturing wind turbines in Iran; Renewable &
sustainable energy Reviews;11(2112);ISI-elsevier
11-Analyzing the causes of non-development of renewable energy-related
industries in Iran, Renewable & sustainable energy Reviews;15(2111);ISIelsevier
12-Modeling of vehicle fuel consumption and carbon dioxide emission in road
transport, Renewable & sustainable energy Reviews;2115
13- Land Suitability Analysis for Solar Farms Exploitation Using GIS and
Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)—A Case Study of Iran, Energies,

2114
16- A hybrid multi-criteria assessment framework to prioritize power
generation technologies in Iran, Science international journal of information
and decision, 2114
 دومین كنفرانس بین، راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري به عنوان ابزاري براي كسب مزیت رقابتي.18
1118 ،81 المللي مدیریت و اقتصاد در قرن
 چهاردهمین كنفرانس بین المللي، نوآوري در مدل كسب و كار شركت هاي مشاوره اي ایراني.11
1118 ،مدیریت
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 .17توسعه استراتژي ملي براي فناوري دیش استرلینگ ،دومین كنفرانس و نمایشگاه بین المللي انرژي
خورشیدي1114 ،
 .12برنامه ریزي انرژي و رویكردهاي موثر در طبقه بندي مدلهاي سیستم هاي انرژي ،دومین كنفرانس
بین المللي مدیریت در قرن 1114 ،81
 .11بررسي مفاهیم اساسي رهبري مشاركتي و جایگاه آن در ساختارهاي عمودي و افقي رهبري ،سومین
كنفرانس بین المللي مدیریت چالش ها و راهكارها1114 ،
 .80مروري بر روند علم و فناوري در حوزه صنایع خورشیدي در ایران ،دومین كنفرانس بین المللي
انرژي خورشیدي ،تهران1114،
 .81ارایه مدل تدوین استراتژي نوآوري براي سازمانهاي كوچك و متوسط ،كنفرانس ملي كارآفریني و
نوآوري استراتژیك1111 ،
 .88مدیریت سبد انرژي با رویكرد مدلسازي ریاضي ،ششمین همایش تخصصي انرژي هاي تجدیدپذیر،
پاک و كارآمد1111 ،
 .81تبیین مدلي جهت ارزیابي توان نوآوري بنگاههاي كوچك و متوسط (نمونه موردي :یك شركت
عرضه كننده محصوالت فرهنگي) ،كنفرانس ملي كارآفریني و نوآوري استراتژیك1111 ،
 .84مدیریت كاهش هزینههاي انرژي از طریق ایجاد بیمارستان سبز ،كنگره تخصصي ساخت بیمارستان و
مدیریت منابع و تجهیزات1111 ،
 .88تدوین راهبرد ملي فناوري هاي دیش استرلینگ خورشیدي در ایران ،كنفرانس بین المللي توسعه
پایدار با محوریت كشاورزي ،محیطي زیست1111 ،
 .81ارایه مدلي به منظور انتخاب مناسب ترین روش اكتساب تكنولوژي در یك شركت تولید كننده
رادیاتور خودرو ،یازدهمین كنفرانس بین المللي مدیریت1111 ،
 .87امكان سنجي فني و اقتصادي فناوري دیش استرلینگ خورشیدي در ایران ،دوازدهمین كنفرانس بین
المللي مدیریت1111 ،
 .82مدیریت استراتژیك تكنولوژي اولویت بندي استراتژي هاي زماني تكنولوژیكي با استفاده از تصمیم
گیري چند معیاره ،دوازدهمین كنفرانس بین المللي مدیریت1111 ،
 .81مدلسازي مصرف سوخت خودروها و انتشار كربن دي اكسید در حمل و نقل جاده اي با تاكید بر
انرژي هاي تجدید پذیر ،سومین كنفرانس بین المللي رویكردهاي نوین در نگهداشت انرژي1111 ،
11

 .10بهبود دستگاههاي خشك كن خورشیدي محصوالت باغي در ایران با استفاده از روش نوآورانه تریز،
ششمین كنفرانس بینالمللي مدیریت ،كارآفریني و توسعه اقتصادي1111 ،
 .11متدولوژي تدوین طرح جامع انرژيهاي تجدیدپذیر ،دهمین همایش بینالمللي انرژي1111 ،
 .18مدیریت استراتژیك تكنولوژي ،انتخاب مناسب ترین تكنولوژي با استفاده از روش ویكور (مطالعه
موردي شركت رادیاتور ایران)1111 ،
 .11ثروت آفریني از ضایعات فرایند پرورش طیور ،دومین كنفرانس بین المللي مدیریت پسماند،بازیافت

و بیومس1111-
 .14توانمند سازي متخصصان فني براي انتقال تجربه سازماني به كمك ابزار چهار اصل نوآوري نظام
یافته-دومین كنفرانس استراتژي و تكنیك هاي كشف و حل مساله1110 -
 .18طراحي مدل مدیریت جامع نوآوري مبتني بر اثر بخشي تولید گرایانه در بازار واقعي -دومین كنفرانس
استراتژي و تكنیك هاي كشف و حل مساله1110 -
 .63معرفي سیستم ذخیره سازي هیدرولیكي انرژي در مقیاس  -utilityهمایش ملي باد و خورشید-
1110
 .17نگرشي بر لزوم اعمال تغییر در ساختار نظام سیاستگذاري و اجرایي انرژیهاي تجدیدپذیر در كشور،
اولین كنفرانس بین المللي مدیریت و بهینه سازي مصرف انرژي-مرداد 1121
 .12بررسي علل عدم تحقق اهداف كشور در بخش انرژي هاي تجدیدپذیر در برنامه چهارم توسعه،
نشریه انرژي ایران ،دوره  ،11شماره  ،8تابستان 1121
 .11نقش استفاده از تجهیزات خورشیدي در كاهش خسارات بیمه اي ناشي از سوانح جاده اي  ،همایش
 .40بین المللي صنعت بیمه ،چالش ها و فرصت ها ،آبان 1122
 .41سازمان تجارت ایراني  ITOالگوي موثر ارتباط صنعت با دانشگاه-دوازدهمین كنگره سراسري
همكاریهاي دولت ،دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي1127-
 .48تعیین مشخصات توربین هاي پر پره جهت مصارف كشاورزي در ایران ،نشریه انرژي ایران1171 ،
 .41انتخاب تلمبه هاي بادي در مناطق مختلف ایران ،نشریه مهندسي مكانیك1171 ،
 .44اثرات زیست محیطي نیروگاه هاي حرارتي كشور ،نشریه مهندسي مكانیك1171 ،
 .48معرفي ساختار معیارهاي آزمایشگاهي صرفه جویي انرژي ،دومین همایش ملي انرژي1172 ،
 .41كشاورزي و آبیاري توسط باد ،نشریه آب ،خاک ،ماشین1177 ،
17

 .47بررسي اقتصادي كاربرد پمپهاي بادي در مقایسه با سایر پمپها جهت مصارف كشاورزي در استان
اردبیل از سطوح خانوار تا ملي،سیمنار توسعه كاربرد انرژیهاي نو،بهمن 71
 .42امكان سنجي كاربرد ماشینهاي بادي جهت مصارف كشاورزي با در نظر گرفتن هزینههاي زیست
محیطي در سطح اقتصاد ملي كشور ،سمینار توسعه كاربرد انرژیهاي نو ،بهمن 71
 .41بررسي و مقایسه فني -اقتصادي ماشینهاي بادي جهت مصارف كشاورزي و امكان سنجي ساخت
اجزاء مختلف مولدهاي بادي كشاورزي در ایران1178 -
 .80تعیین شاخصهاي مصرف انرژي در كشور و راه حل هاي كاربردي كاهش مصرف آنها،دومین كنگره
ملي انرژي و اقتصاد،اسفند 1174
 .81تامین انرژي از دیدگاه بهره وري ،اولین كنگره ملي انرژي و اقتصاد ،بهمن 1171
 .88الگوي كاربردي یك دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت  ،دومین سمینار علم ،تكنولوژي و توسعه ،دانشگاه
صنعتي امیركبیر1178،
 اختراعات ثبت شده
 .1سیستم آبیاري هوشمند خورشیدي به شماره ثبت اختراع  - 41018 :مورخ 1121/11/17 :
 .8كولر هوا خشك خورشیدي ویژه مناطق مرطوب و شرجي كشور شماره ثبت 41017 :مورخ21/11/ 17
 .1كولر آبي خورشیدي بدون عارضه آلرژي به شماره ثبت  - 41011مورخ 1121 /11/ 17 :
 .4یخچال خورشیدي بر پایه  Desorptionو  Adsorptionبه شماره ثبت  - 41011 :مورخ
21/11/17
 .8سیستم یخ ساز خورشیدي به شماره ثبت اختراع - 41012 :مورخ1121/11/17 :
 .1سیستم خشك كن خورشیدي – الكتریكي بدون عایق به شماره ثبت  - 44728:مورخ 1121 /1/ 84
 .7كلكتورهاي خورشیدي با جاذب پلیمري به شماره ثبت اختراع  - 81711 :مورخ 1127/11/18 :
 .2رب خشك با استفاده انرژي خورشیدي به شماره ثبت اختراع  - 81718 :مورخ 1127/11/18 :
 .1آب شیرین كن خورشیدي قابل حمل با آب دهي  400نفر به شماره ثبت  81718مورخ 1127/11/18
 .10اسپري دفع حشره (پشه) گیاهي با عصاره اكالیپتوس به شماره ثبت  – 81814مورخ 1127/11/11
 .11دستگاه تصفیه آب خورشیدي حرارتي با جاذب پارچه اي به شماره ثبت -17218مورخ 21/1/88
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 .18دستگاه آب شیرین كن خورشیدي تبخیري-تقطیري چند مرحله اي( )MEDبا كلكتور سهموي به
شماره ثبت -12417مورخ 21/10/81
 .11طراحي و ساخت سیستم گرمایش آب خورشیدي با استفاده از كلكتور لوله خالء و پوشش سلكتیو به
شماره ثبت -17110مورخ 21/1/81

 جوايز/تقدير نامه ها
-1دریافت لوح تقدیر براي سازمان تحت سرپرستي (موسسه تحقیقاتي خورشیدپژوه) بعنوان سازمان
خالق نوآور برتر در جشنواره خالقیت و نوآوري در عرصه صنعت و معدن1127-
 -8دریافت لوح تقدیر براي سازمان تحت سرپرستي (موسسه تحقیقاتي خورشیدپژوه) بعنوان سازمان
پژوهشي نمونه اداره صنایع و معادن استان تهران1121-
 -1تقدیرنامه بعنوان سخنران در كنگره ملي بزرگان انرژي و فناوري هزاره سوم -تهران-تیر ماه 1110
 -4تقدیرنامه بعنوان سخنران در همایش اقتصاد انرژي در صنعت ساختمان -روزنامه دنیاي اقتصاد- -تیر
1110
 -8تقدیر نامه بعنوان سخنران "مدیریت انرژي در ساختمان با تاكید بر كاربرد انرژي خورشیدي" -انجمن
علمي انرژي خورشیدي ایران -تهران 1110
 -1تقدیرنامه بعنوان سخنران همایش الگوهاي نوین در مدیریت پسماند -شهرداري تهران1121 -
 -7تقدیرنامه سخنران در جشنواره پوشانه هاي نوین -دانشگاه تهران-آذر 1121
 -2تقدیر نامه بعنوان سخنران " جایگزیني منابع فسیلي با انرژي هاي تجدیدپذیر" – انجمن علمي انرژي
خورشیدي ایران -تهران1121-
 -1تقدیرنامه بعنوان سخنران " نقش راه اندازي صنایع خورشیدي در اقتصاد خرد و كالن كشور" –انجمن
مدیریت سبز ایران -تهران1121-
-10تقدیر نامه بعنوان سخنران " انرژي هاي تجدیدپذیر" – كنگره بین المللي انرژي اكولوژي ،اقتصاد-
باكو8001 -
 -11تقدیرنامه بعنوان سخنران اولین همایش "باد و خورشیدي" 1110-
-18تقدیر نامه بعنوان سخنران علمي "دومین كنفرانس انرژيهاي پاک" -كرمان1111-
11

 -11تقدیرنامه بعنوان سخنران علمي "هشتمین كنفرانس بینالمللي مدیریت سبز"-تهران 1118
-14تقدیرنامه از گروه بهمن به منظور تدریس دوره آموزشي خالقیت و نوآوري1111-
-18تقدیرنامه بعنوان عضو كمیته علمي اولین كنفرانس و نمایشگاه بین المللي انرژي خورشیدي1111 -
-11تقدیرنامه بعنوان سخنران علمي "اولین همایش معماري خورشیدي" -سازمان نظام مهندسي قزوین-
1111
 عضويت در انجمن ها /نشريات/همايش ها
.1

عضو هیئت امناي كانون كارآفرینان استان تهران از بهمن ماه 1118

.8

موسس انجمن مراكز مشاور اطالع رساني و خدمات كارآفریني استان تهران از 14/18/10

.1

عضویت در كمیته مدیریت تقاضاي برق شركت توانیر از 1111/1/18

.4

عضویت در كمیته انرژيهاي نو و تجدیدپذیر شركت توانیر از 1111/1/18

.8

نایب رییس مجمع تشكل هاي دانش بنیان اتاق بازرگاني صنایع و معادن ایران از  1111/18تا 1111

.1

نایب رییس و عضو هیئت مدیره دوره هشتم انجمن علمي انرژي خورشیدي دوره 1122-1110

.7

نایب رییس و عضو هیئت مدیره دوره نهم انجمن علمي انرژي خورشیدي از سال  1110تا 1111

.2

رییس و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع خورشیدي ایران از سال  1121تا 1111

.1

عضو هیئت مدیره انجمن انرژي هاي تجدیدپذیر ایران از سال  1111تاكنون

 .10عضو انجمن مهندسین آلمان ( )Verein deutscher ingenieure VDIاز سال 1111
 .11عضو هیئت داوران جشنواره بینالمللي خوارزمي
 .18عضو هیئت داوران دومین جشنواره بین المللي تحقیق و توسعه1111-
 .11عضو هیئت تحریریه نشریه علمي پژوهشي انرژيهاي تجدیدپذیر و محیط زیست1111-
 .14رییس پانل علمي اولین همایش ساخت و ساز پایدار-دانشگاه صنعتي امیركبیر1111-
 .18سخنران سمینار اصول و مباني كاربردي طراحي و راه اندازي سیستمهاي برق خورشیدي منفصل از
شبكه -اصفهان1111-
 .11عضو كمیته علمي همایش حامیان زمین1118-
 .17سخنران كلیدي اولین كنفرانس ملي انرژي ایران -مهر ماه 1118

80

 .12سخنراني پیرامون مزایا و نحوه استفاده از انرژيهاي نوین در فضاهاي ساختمانهاي دانشگاهي-
گردهمایي معاونین و مدیران عمراني دانشگاههاي منطقه 1118/11/81 -2
 .11سخنران علمي اولین گردهمایي تخصصي "بهینه سازي مصرف انرژي و استفاده از انرژي هاي
تجدیدپذیر در دانشگاه ها ،با عنوان مدیریت هزینه در دانشگاه ها در بخش انرژي-وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري1111/1/81-
 .80عضو پانل علمي دهمین همایش بینالمللي انرژي ،شهریور ماه 1111
 .81عضو كمیته علمي تخصصي كنگره تخصصي ساخت بیمارستانها ،شهریور ماه 1111
 .88عضو كمیته علمي كنفرانس بین المللي انرژي خورشیدي ایران ( 1111و )1114
 .81عضو شوراي پژوهشي دانشگاه فني و حرفه اي از سال 1114

 موسسات بنیانگذاری شده
 .1موسسه تحقیقاتي فناوران خورشید پژوه ()NET Solarاز سال www.net-solar.com 1121
 .8موسسه تحقیقاتي فناوران كارآفرین نوآور( )NETاز سال www.net-inno.com1128
 .1سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و كارآفریني نت( )NET Hamiاز سال 1111
www.nethami.com
 .4شركت تعاوني حامیان نوآوري و تو.انمندسازي نت از سال www.nethami.com1111
 .8همكاري در موسسه تحقیقاتي و تجاري  TCKITاز سال 1111
www.tckitacademy.com www.tckitgermany.com
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آلبوم تصويری اهم پروژههای اجرايی

88

شارژر موبایل خورشیدی –ورامین

81

راه اندازي و توسعه فعالیت هسته تولید پوشاک تریكو با كمك خیرین

84

توسعه بازار هسته تولید چرم با كمك خیرین

88

راه اندازي كسب و كار تولید میوه و سبزي خشك در شهرستان خواف با كمك خیرین

81

توانمندسازي كارآفرینان منطقه  11تهران

87

آب شیرین کنهای خورشیدی شهرستان خواف-استان خراسان رضوی

آب شیرین کن های خورشیدی اداره آب و فاضالب استان هرمزگان

82

خشک کن خورشیدی بخش دشتیاری شهرستان چابهار

خشک کن خورشیدی شهرستان مرند

81

برق خورشیدی ،حمام خورشیدی ،اجاق خورشیدی ویژه عشایر استان تهران

10

آبگرمکن خورشیدی کلینیک گل و گیاه شهرداری منطقه  9تهران

آب شیرین کن خورشیدی ،یخچال خورشیدی شهرداری منطقه  22تهران

11

آبگرمکن و برق خورشیدی ساختمان ناحیه  2شهرداری منطقه  4تهران

کلکتورهای

خورشیدی

پارک

بازیافت

شهرداری

منطقه 2

تهران

18

آبگرمکن خورشیدی ،برق خورشیدی میدان میوه و تره بار سهروردی تهران

11

آبگرمکن خورشیدی شرکت نفت فالت قاره تهران

پارک انرژی خورشیدی موزه هفت چنار تهران

پارک انرژی خورشیدی بوستان بهمن تهران

14

پارک انرژی خورشیدی بوستان شهر تهران

18

برق خورشیدی شهرداری منطقه  2تهران

11

17

12

