پرفسور داود فدائی
 متولد ورامین
 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال1371
 پروفسور دانشگاه  Steinbeisبرلین آلمان
 عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انرژی های تجدیدپذیر ایران
 عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مرکز مشاوره کارآفرینی ،اطالع رسانی استان تهران

 مدیر عامل و بنیانگذار سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت
 مدیر عامل و بنیانگذار شرکت تعاونی حامیان اشتغال و توانمندسازی نت
 عضو هیئت امنای کانون کارآفرینان استان تهران
 خالصه فعالیتهای انجام شده (مشت نمونه خروار است)

 معاون تحقیقاتی آکادمی  TCKITآلمان
 عضو انجمن مخترعین کشور

www.drfadai.com
 Email:Fadaid@aut.ac.ir




اطالعات شخصی

نام و نام خانوادگي  :داود فدایي
زبان  :فارسي ،آلماني و انگليسي
نشاني :دانشگاه صنعتي اميركبير،دانشكده مهندسي صنایع تلفن 09121275953/02188452687 :






تحصیالت دانشگاهی
كالج فني در هامبورگ (آلمان غربي)
فوق ليسانس مهندسي مكانيك(انرژي) در دانشگاه فني جورج آگوست برانشوایگ
دكتراي مهندسي مكانيك (اتوماسيون) از دانشگاه فني جورج آگوست برانشوایگ
فوق دكتراي مهندسي مكانيك ( مكاترونيك) از دانشگاه گوتنبرگ آلمان غربي

 خالصه فعالیتهای انجام شده
-1ایجاد صدها شغل در حوزههاي خویش فرماي خالق نظير شركت بعد پنجم ...،از جوانان و فارغ
التحصيالن دانشگاهي
-2ایجاد انجمنهاي خویش فرماي خالق در استانهایي نظير خراسان ،یزد ،تهران ...،با هدف اشتغال جوانان
در محل اقامت خود
-3ایجاد 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 خورشيدي و اشتغال آنها براي نصب و راهاندازي سيستمهاي
خورشيدي كه از سراسر كشور در این دوره شركت مينمودند
-5راهاندازي مركز مشاوره ،اطالع رساني و خدمات كارآفریني در استان تهران با مجوز اداره كل تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي به شماره 942/40/322801
 -6راه اندازي سازمان مردم نهاد حاميان اشتغال و كارآفریني نت با مجوز وزارت كشور در سطح ملي با
هدف خير اشتغال
-7راه اندازي شركت تعاوني حاميان نوآوري و توانمندسازي نت با هدف توسعه بازار محصوالت كارآفرینان
-8ایجاد موسسه فناوران كارآفرین نوآور جهت اشتغال جوانان و فارغ التحصيالن دانشگاهي
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-9ایجاد موسسه تحقيقاتي فناوران خورشيد پژوه با مجوز رسمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با هدف
ایجاد اشتغال براي جوانان و فارغ التحصيالن دانشگاهي
-10فعاليت در حوزه اشتغال و كارآفریني و حمایت از خانوارهاي فقير در روستاهایي شهرستان خواف
(سطح  23روستا از سال )1384
-11برگزاري چندین سمينار و همایش در حوزه كارآفریني ،نوآوري و انرژي خورشيدي در تمامي استانهاي
كشور با هدف ایجاد اشتغال براي جوانان و فارغ التحصيالن دانشگاهي
-12راهاندازي موسسه  TCKITدر آلمان با محوریت انتقال تكنولوژي ،دانش فني و نوآوري به منظور
حمایت از توليد كنندگان ایراني جهت صادرات محصوالت و در نهایت حفظ اشتغال
-13ثبت  14اختراع در حوزههایي كه در كشور منابع اوليه آنرا داریم و با اجراي آنها حداقل  500هزار
فرصت شغلي را ميتوان ایجاد نمود .تمامي اختراعات بصورت پایلوت انجام شده و آماده توليد انبوه هستند.
-14استاد راهنما و مشاور بيش از هزار پروژه كاربردي در دانشگاه صنعتي اميركبير كه بعضا قابليت راهاندازي
كسب و كارهاي مولد و پایدار را دارند.
-15مجري سه دوره فوق ليسانس مشترک بين دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه  Steinbeisآلمان جهت
تربيت  300مدیر اجرایي براي كشور
 مشروح فعالیتها



سابقه تدريس
تدریس ریاضيات و كامپيوتر در دانشگاه فني جورج آگوست



تدریس به مدت  4/5سال در دانشگاه گوتنبرگ در زمينه انرژي خورشيدي و صنعت كشاورزي



تدریس نرم افزار و سخت افزار هاي كاربردي








تدریس كاربرد كامپيوتر در مهندسي مكانيك
تدریس استاتيك براي دانشجویان مهندسي صنایع
تدریس مقاومت مصالح براي دانشجویان مهندسي صنایع
تدریس كاربرد كامپيوتر در رشته هاي مهندسي
تدریس مدیریت انرژي در رشته هاي مهندسي
تدریس مدیریت پروژههاي تحقيقاتي در رشته هاي مهندسي
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تدریس روش تحقيق در رشتههاي مهندسي



تدریس ترمودیناميك در رشته هاي مهندسي







تدریس علم مواد در رشته هاي مهندسي
تدریس روش توليد در رشته هاي مهندسي
تدریس درس خالقيت و نوآوري در رشته مهندسي
تدریس مباحث مرتبط با انرژي خورشيدي و تجهيزات مرتبط
تدریس مباحث كارآفریني در حوزه كسب و كارهاي كوچك

 دوره های تخصصی گذرانده شده

 مدیریت تحقيقاتي
 مدیریت بازرگاني

 دوره  HARDWAREو تعمير PC

 روشهاي توليد و نصب و راه اندازي آبگرمكن هاي خورشيدي
 روشهاي توليد و نصب و راه اندازي مدولهاي خورشيدي
 مدیریت خویش فرماي خالق
 كتب علمی منتشره

 استقرار سيستم مدیریت نوآوري ،1394 ،انتشارات ابتكار دانش
 ابزارهاي استاندارد حل مساله ،1394 ،انتشارات ابتكار دانش

 سيستمهاي برق خورشيدي مستقل از شبكه ،1394 ،انتشارات ابتكار دانش
 سيستمهاي برق خورشيدي متصل به شبكه ،1394 ،انتشارات ابتكار دانش

 Dawud
fadai,Helmut
Kohlert,
Hans-ulrich
sachs,
(2013),
“Entrepreneurship for Engineers”, Oldenbourg Verlag publication,
Germany
 مدیریت جامع نوآوري ،1390 ،انتشارات ابتكار دانش
 مباني كاربردي مدیریت انرژي در ساختمان ،1390 ،انتشارات ابتكار دانش
 خودآموز خویش فرماي خالق ،1385 ،انتشارات ابتكار دانش
3

 مدیریت خویش فرماي خالق ،1384 ،انتشارات ابتكار دانش
 تاسيسات حرارتي خورشيدي-طراحي ،نصب ،راه اندازي ،تعمير و نگهداري ،1383 ،انتشارات رشيد
 خویش فرماي خالق ،1383 ،انتشارات رشيد

 اصول و مباني كاربردي تكنولوژي مواد ،1382 ،انتشارات گنج عرفان

 اصول و مباني استاتيك براي دانشجویان فني و مهندسي ،1381 ،انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير
 كاربرد انرژي هاي نو در زندگي ،1376 ،انتشارات سازمان بهره وري انرژي ایران

 Erstellen von Simulationsmodellen fuer eine computergestuezte
Trocknung von Getreide in Silo
 پزشك كامپيوتر خود باشيد
 ترجمه كتاب Renewable Energy Technologies 1994, Kulsum Ahmed :
 كاربرد توربين هاي بادي در كشاورزي

 سابقه فعالیت اجرايی و مديريتی

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

 مدیر فني شركت كامپيوتري OPTIMEX

 كارشناس واحد ارزیابي مدارک دانشجویان خارج از كشور (آلمان)
 مشاور فني در شركت مگاموتور از تاریخ  72/6/1تا 72/12/1

 مدیر فني شركت انرژي خورشيدي جم از تاریخ  72/1/1تا 72/12/1
 عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير از تاریخ  71/7/1تا كنون

 عضو هيئت پژوهشي پژوهشكده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران
 معاون پژوهشي دانشكده مهندسي صنایع از تاریخ  74/3/1تا 76/4/1

 مشاور فني واحد تحقيق و توسعه شركت ایران پویا از تاریخ  74/10/1تا 75/2/1

 مدیر تدوین استاندارد ملي یخچال و فریزر ،موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 1374
 مشاور فني واحد تحقيق و توسعه شركت شهاب خودرو از تاریخ  75/2/1تا 75/8/15
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 معاون تحقيقات و امور مهندسي شركت شهاب خودرو از  75/8/15تا 76/7/1
 مدیر پروژه راه اندازي آزمایشگاه صرفه جوئي انرژي از  76/1/1تا 77/9/1
 مدیر طرح و برنامه بنياد هنرمندان سوره از  76/12/1تا 77/9/1

 مدیر تحقيقات و امور مهندسي شركت صنعت گستر نخستين از  77/2/1تا 77/9/1
 مشاور و عضو هيئت عامل شركت ب ام در اصفهان  77/2/1تا 77/9/1

 مشاور و عضو هيئت عامل شركت قالبسازي اصفهان  77/2/1تا 77/9/1

 مشاور و عضو هيئت عامل و رئيس هيئت عامل شركت بهينه كار در اصفهان از  77/2/1تا 77/9/1
 مدیركل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي اميركبير از  79/6/15تا 80/8/15

 رئيس كميته تخصصي مهندسي صنایع پانزدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي
 عضو هيئت داوران پانزدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي
 مدیر اجرایي ششمين كنگره صنعت ،دانشگاه و دولت 1380
 عضو شوراي كارآفریني دانشگاه از 80/1/26

 مشاور شوراي سازندگان صنایع گازسوز كشور از سال 1378

 راه اندازي حوزه معاونت برنامه ریزي و توسعه فناوري سازمان پژوهشهاي علمي كشور  80تا 81
 مشاور پژوهشي وزیر كار و امور اجتماعي از  81/1/18تا 84/1/1

 مدیر پروژه هاي بين المللي سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور از  81/2/18تا 84/1/1
 مشاور ریاست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از  81/1/18تا 84/1/1
 مدیر عامل موسسه تحقيقاتي فناوران خورشيدپژوه نت از  82/8/17تا كنون
 عضو پژوهشكده انرژي – دانشگاه صنعتي اميركبير از  85/3/1تا كنون

 رئيس گروه پژوهشي خورشيد پژوه با مجوز از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري از 84/6/8

 بنيانگذار و ریيس هيئت مدیره سازمان مردم نهاد حاميان اشتغال و كارآفریني نت از سال 1396

 ریيس هيئت مدیره و مدیر عامل شركت تعاوني حاميان نوآوري و توانمندسازي نت از سال 1396

 رئيس كميته تخصصي عمليات ،نظارت شركت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران از 87/7
 عضو شوراي راهبردي محيط زیست شهرداري تهران از 87/6

 نایب ریيس انجمن علمي انرژي خورشيدي ایران از  87/12تا 1394

 مدیر گروه دوره مشترک  MBAبا دانشگاه  Steinbeisآلمان از 89/3
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 مشاور در امور برنامه ریزي صنایع نوین اداره صنایع و معادن استان تهران از 89/3
 ریيس انجمن صنفي صنایع خورشيدي ایران از  89/4تا 1396

 مدیر پروژه همكاري دانشگاه  Steinbeisآلمان با دانشگاه صنعتي اميركبير از 2012/9/3

 مشاور شركت شهر صنعتي كاوه در حوزه مدریت انرژي و نوآوري از  1392/10لغایت 1392/12

 مشاور شركت عقاب افشان در حوزه مدیریت هزینهها ،فني و مهندسي و نوآوري از  1392/9لغایت
1393/2

 مشاور عالي گروه صنعتي آميكو در حوزه نوآوري ،انرژي و راهاندازي دانشگاه از  1392/10تا 1395
 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه فني و حرفهاي از  93/12/23تا 1395
 نایب ریيس مجمع تشكلهاي دانش بنيان از سال  1392تا 1396

 مشاور عالي شركت پوالد پيچ كار در حوزه نوآوري از اسفند  95تاكنون
 مشاور توسعه نوآوري شركت توسعه انرژي پاد از تير ماه  95تا 96
 مشاور توسعه نوآوري شركت نساجي فردوس از تيرماه  1396تاكنون
 عناوين پروژههای اجرايی و مطالعاتی
الف-پروژه های اجرایی
.1

برگزاري دوره آموزشي كارآفریني ویژه كاركنان اداره برق فارس 1397-و 1398

.2

برگزاري دوره آموزشي در حوزه نوآوري ،شركت عقاب افشان1397-

.3

راه اندازي كلينيك كسب و كار در شهرداري منطقه  11تهران1396-

.4

طراحي و نصب تجهيزات خورشيدي در شهرداري منطقه  19تهران1395-

.5

طراحي و نصب تجهيزات خورشيدي در پارک بازیافت شهرداري منطقه  2تهران1391-

.6

طراحي و اجراي پارک انرژي خورشيدي در بوستان بهمن-شهرداري منطقه  16تهران1390-

.7

فرهنگسازي كاربرد تجهيزات خورشيدي از طریق ایجاد پارک انرژي خورشيدي در فرهنگسراي
خاوران-شهرداري منطقه  15تهران1390-

.8

طراحي و اجراي پارک انرژي خورشيدي در پارک شهر-شهرداري منطقه  12تهران1390-

.9

طراحي ،ساخت و اجراي آبگرمكنهاي خورشيدي –شركت نفت فالت قاره1390-
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 .10طراحي و ساخت آب شيرین كن خورشيدي تبخيري-تقطيري با ظرفيت باال ویژه مناطق جنوبي
محروم از برق-اداره كل آب و فاضالب استان هرمزگان1389-
 .11طراحي و ساخت تجهيزات (حمام عشایر ،سيستم برق خورشيدي) ویژه عشایر استان تهران1389-
 .12نصب تجهيزات خورشيدي (آبگرمكن ،سيستم روشنایي و اجاق خورشيدي) در ساختمان كلينيك
گل و گياه شهرداري منطقه  9تهران در پارک المهدي (عج)1388-
 .13نصب تجهيزات خورشيدي (یخ ساز ،آب شيرین كن ،اجاق و سيستم كنترل آبياري هوشمند
خورشيدي) در محدوده شهرداري منطقه  22تهران1388-
 .14مميزي انرژي بر پایه كاربرد حداكثر انرژي خورشيد و نصب تجهيزات خورشيدي در ساختمان ناحيه
 2شهرداري منطقه  4تهران1388-
 .15طراحي و اجراي پارک انرژي خورشيدي در محدوده منطقه  10تهران1388-
 .16نصب تجهيزات خورشيدي(روشنایي ،آبگرمكن ،اجاق خورشيدي) براي عشایر استان تهران 1388
 .17طراحي و ساخت سه نمونه خشك كن خورشيدي در سازمان جهاد كشاورزي آذربایجان شرقي-
1387
 .18طراحي ،ساخت و آزمایش یك نوع مخزن آبگرم با بهينه  30درصد راندمان
 .19طراحي ،ساخت و آزمایش یك  Bodenkolonneجهت جداسازي مخلوط متانول و اتانول
 .20مدل سازي یك واحد كنترل و هدایت كامپيوتري خشك كن غالت
 .21دستگاه كنترل كامپيوتري سيلوها
 .22آناليز اقتصادي یك تاسيسات كنترل كامپيوتري خشك كن تخت غالت
 .23تحقيقات در زمينه چگونگي  SORPTIONدر گندم و جو
 .24تحقيقات در زمينه روند خشك شدن غالت و چگونگي آلوده شدن آنها به انواع قارچها در
خصوص گندم و جو در یك خشك كن سيلوئي
 .25طراحي و ساخت یك  CONVERTERمربوط به سيگنالهاي آنالوگ و دیجيتال
 .26طراحي و ساخت یك آبگرمكن خورشيدي
 .27طراحي و ساخت یك نوع موتور حرارتي(تبدیل مستقيم حرارت به انرژي مكانيكي  /الكتریكي)
 .28طراحي و ساخت ماشين نخود چين نيمه اتوماتيك
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 .29طراحي و ساخت دستگاه مكمل  Personal Computerجهت اندازه گيري درجه حرارت
و رطوبت و كنترل  STEP MOTORو برنامه نویس  EPROMها
 .30طراحي و نوشتن چندین نوع بانك اطالعاتي
 .31بررسي اقتصادي و ایجاد یك نيروگاه حرارتي ترموسيفوني در مناطق گرم سير كشور
 .32طراحي و ساخت  Reglerباطري  12VVVجهت افزایش طول عمر باطري و حفظ محيط
زیست
 .33محاسبه و طراحي اولين ماشين پخت نان تونلي با ظرفيت  1الي  2تن در روز با شعله غير
مستقيم و یك مشعل جهت تدوین استاندارد ملي
 .34محاسبه  ،طراحي و نظارت بر ساخت شماره زن بلوک انجين موتور
.35

طراحي و ساخت جرقه زن الكترونيكي در كاربراتور پيكان

.36

طراحي و ساخت  dBمتر جهت مصارف آزمایشگاه ارگونومي

.37

طراحي و ساخت راكسيون سنج كامپيوتري جهت مصارف آزمایشگاه هاي ارگونومي

.38

طراحي و ساخت تست صداي چرخ دنده در كارخانه هاي ماشين سازي

.39

طراحي و ساخت دستگاه هشدارگر در سيستم هاي سرمایشي (یخچال و فریزر)

.40

طراحي و ساخت دستگاه  NOFROSTدر سيستم هاي سرمایشي (یخچال و فریزر)

.41

طراحي و ساخت دستگاه كارافن در سيستم هاي سرمایشي (یخچال و فریزر)

.42

طراحي و ساخت دستگاه مددشير جهت صرفه جوئي در مصرف آب

.43

محاسبه و طراحي پرسهاي كاغذ  5تني

.44

طراحي و ساخت دستگاه تست و اندازه گيري گاز  ، COبصورت موبایل كمري3VVV ،

 .45طراحي و ساخت دستگاه تست و اندازه گيري گاز  ،COبصورت موبایل ماشيني 12 VDC
 .46برآورد پتانسيل انرژي باد در سطح كشور اطلس باد ایران
 .47طراحي و ساخت اطاقك ایزوله آزمایشات پشم
 .48طراحي و ساخت استارتر الكترونيكي جهت كاهش مصرف برق و افزایش طول عمر مهتابي
 .49طراحي و ساخت  EPRPMERبراي آسي هاي 16؛  64و  256كيلو بایت
 .50طراحي و ساخت سيستم كنترل حرارت و رطوبت در گرمخانههاي ماكاروني
 .51طراحي و ساخت یك بازوي مكانيكي الكترونيكي جهت باز و بسته كردن شيرهاي نفتي و آبي
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 .52طراحي سيستم توزین كامپيوتري
 .53طراحي آب شيرین كن خورشيدي
 .54طراحي كولر ماشين بدون نيرو گرفتن از موتور آن
 .55طراحي و ساخت دستگاه الكترونيكي سيستم آبياري هوشمند
 .56طراحي و ساخت بردهاي كنترل از راه دور پروسه هاي صنعتي تا برد  300متر
 .57طراحي و ساخت سيستم مكانيزه جلوگيري از مسدود شدن پلها
 .58طراحي و ساخت اولين خودروي خورشيدي “ الكتروسوالر موبيل ”
 .59طراحي و تهيه  Softwareایستگاههاي معاینه فني خودروها در سطح كشور
 .60بررسي  Layoutیك واحد توليدي موزائيك هاي اسفنجي با استفاده از ضایعات الستيك
 .61بررسي فني و اقتصادي جایگزین كردن سيستم روشنائي پاركها توسط سيستم روشنائي خورشيدي
 .62بررسي سيستم هاي پخت نان مكانيزه ماشيني در سطح كشور
 .63ساخت یك ماشين پخت نان تونلي با ظرفيت  2تن در روز و  50درصد انرژي كمتر و شعله غير
مستقيم
 .64طراحي و ساخت اولين پمپ مكانيكي كولر آبي
 .65طراحي و ساخت سيستم كنترل یخچال و فریزر شامل آالرم ،سيستم  ،No frostسيستم محافظ،
سيستم دیجيتال حرارت سنج و حذف ترموستات در یخچال و فریزر
 .66طراحي و ساخت سيستم كنترل مصرف و تعيين كيفيت المپهاي مهتابي
 .67طراحي و ساخت اولين ماشين جمع آوري امالح روي دریاچه (دریاچه بعثت)
 .68طراحي و ساخت سيستم تست یخچال و فریزر (اندازه گيري دما و رطوبت داخل سيستم ،توان
مصرفي)
 .69طراحي و ساخت منبع تغذیه با توان  1000واتي از سلول خورشيدي براي منطقه ورد آورد
 .70طراحي و ساخت اولين اجاق خورشيدي براي مناطق محروم همچون بشاگرد
 .71طراحي سيستم بهره وري و اجرا آن در شركت شهاب خودرو
 .72طراحي سيستم كدینگ در شركت شهاب خودرو در حال تست
 .73طراحي سيستم  R&Dو اجرا آن در شركت شهاب خودرو و اخذ پروانه تحقيق از وزارت صنایع
 .74طراحي و ساخت سيستم كنترل و اندازه گيري اتاقك تست یخچال و فریزر
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 .75طراحي و ساخت سيستم كنترل و اندازه گيري اتاقك تست مبدلهاي حرارتي
 .76طراحي و ساخت سيستم كنترل و اندازه گيري اتاقك تست ماشين لباسشویي
 .77طراحي و ساخت سيستم كنترل و اندازه گيري اتاقك تست كولر گازي
 .78طراحي و ساخت سيستم كنترل و اندازه گيري لوازم الكتروموتوري آشپزخانه
 .79طراحي و ساخت سيستم كنترل و اندازه گيري لوازم المنتي آشپزخانه
 .80طراحي و ساخت اولين مولر آبي خورشيدي
 .81طراحي و ساخت اولين اجاق چند منظوره گازي روميزي
 .82طراحي و ساخت سيستم كنترل هوشمند كولر آبي جهت جلوگيري از سوختن موتور ،پمپ
آب و صرفه جویي در مصرف برق
 .83طراحي و ساخت دبي متر دیجيتال قطران
 .84طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري لرزش براي موتورها و قطعات دیناميكي
 .85طراحي و ساخت دستگاه مكمل وین روها در صنایع بازیافت
 .86محاسبه ،طراحي و نظارت بر ساخت مخازن سوخت  1500تني ،لطف آباد مهر 79
 .87طراحي ،ساخت و اجراي سيستم غبارگير سيلوهاي سيمان ،ذوب آهن خرداد 79
 .88عارضه یابي بيش از  170واحد صنعتي كوچك و متوسط در شهركهاي صنعتي شمس آباد ،علي آباد،
اشتهارد ،عباس آباد ،بروجرد و مشهد
 .89ساخت خشك كن هاي خورشيدي
 .90ساخت سيستم هاي سرمایش خورشيدي
ب – پروژه های مطالعاتی
 .1ارزیابي توان نوآوري در شركت شيما فيلم1392-
 .2ارزیابي توان نوآوري در گروه كابلهاي مخابراتي شهيد قندي1392-
.3

مطالعات سيستمهاي خورشيدي در شهر صنعتي كاوه1391-

.4

مميزي علم ،نوآوري و فناوري در حوزه صنایع خورشيدي1391-

.5

امكان سنجي كاربرد تجهيزات خورشيدي در شركت نفت فالت قاره1390-

.6

بررسي و تحليل فني-اقتصادي استفاده از سيستم هاي خورشيدي جهت خشك كردن لجن/شيرابه و
ارایه الگوي بومي براي ایران1389-
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.7

طراحي پایلوت سيستم استحصال نمك به ميزان  150تن در روز با استفاده از انرژي خورشيد –شركت
پتروشيمي آبادان1387-

.8

طرح مطالعاتي انتخاب مناسب ترین پلمب ایمني ویژه نفتكش ها و جایگاههاي سوخت شركت ملي
پخش فرآورده هاي نفتي ایران1387-

.9

بررسي ساختار سازماني ،طراحي و اجراي سيستم ارشيابي مشاغل-منطقه ویژه اقتصادي خليج فارس-
1386

 .10طرح جامع مطالعاتي اصالح ،بهبود و توسعه فناوریهاي جایگزین سوختهاي فسيلي با منابع انرژي
تجدیدپذیر1385-
 .11فاز مطالعاتي پارک انرژي – شهرداري منطقه  15خرداد 80
 .12فاز مطالعاتي بهينه سازي مصرف آب و انرژي از مسيل فاضالب تهران – شهرداري منطقه 15
خرداد80
 .13بررسي راهكارهاي اجرایي افزایش بهروري در ده واحد صنایع كشور 1380
 .14مكانيزه نمودن امور دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي اميركبير 1380
 .15سيستم جامع مكانيزه انبارداري در زیر مجموعه هاي سازمان امداد جمعيت هالل احمر 1380
 .16نظام سازي پستهاي شغلي مدیریتي و سرپرستي شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي و تهيه
منابع دستي آموزشي و رایانه اي كردن منابع یاد شده 1380
 .17ارائه چهارچوبي براي نوآوري درمدل كسب وكار بيمارستان هاي ایران ( مطالعه موردي
بيمارستان دي )
 .18بررسي فني و اقتصادي احداث نيروگاه خورشيدي با رویكرد به مهندسي مواد در سيستان و
بلوچستان
 .19چارچوبي براي نوآوري در مدل كسب و كار شركت هاي مشاوره اي ایراني در حوزه نوآوري
در شركت هاي كوچك و متوسط
 .20ارائه مدلي براي پيش بيني ميزان سهم انرژي از منابع تجدید پذیر براي افق  1410در كشور
 .21تدوین چارچوبي براي تعيين استراتژي نوآوري با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره
ویكور در محيط فازي
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 .22ارائه مدلي براي توسعه توليد انرژي الكتریكي با استفاده از برنامه ریزي چند سطحي و رویكرد
توسعه پایدار
 .23ارائه مدل ارزیابي توان نوآوري دربنگاه هاي كوچك ومتوسط ( مطالعه موردي سازمان هاي
انتخابي)
 .24بررسي و شناخت انواع پمپ هاي حرارتي و حوزه كاربرد آنها در كشور
 .25ارائه مدلي جهت شبيه سازي دستگاه تصفيه فاضالب و بررسي تغييرات فشار در بست هاي
آن با استفاده از نرم افزار MATLAB
 .26تدوین فناوري استفاده از موتورهاي استرلينگ در نيروگاههاي حرارتي خورشيدي براي
واحدهاي صنعتي
 .27ارائه روشي نوآورانه درمدیریت انرژي با اتكا بر مهندسي ارزش درخشك كردن محصوالت
كشاورزي
 .28ارائه روشي براي تعيين وضعيت مصرف انرژي با هدف كاهش هزینه انرژي با تأكيد بر مسائل
محيط زیست در حين استفاده (مطالعه موردي مدارس تهران)
 .29طراحي یك دستگاه خشك كن محصوالت باغي با استفاده از تریز
 .30مدلسازي پيش بيني مصرف انرژي در بخش خانگي با استفاده از شبكه هاي عصبي و ارائه
راهكار هاي بهبود
 .31تحليل فني و اقتصادي ساخت دودكش خورشيدي در مناطق كویري كشور
 .32مطالعه و ارزیابي عملكرد و هزینه هاي فعاليهاي استانهاي وزارت تعاون
 .33مطالعه در زمينه شناسایي وظایف قابل واگذاري وزارت تعاون به اتحادیه ها و اتاقهاي تعاون
 .34مطالعه در زمينه برنامه ریزي توسعه و بهسازي نيروي انساني وزارت تعاون
 .35طرح جامع مطالعاتي تدوین طرح جامع آموزشهاي فني و حرفه اي كشور
 .36تدوین  50استاندارد ملي بيمارستاني
 .37طرح جامع مطالعاتي تدوین مدل الویت بندي استاندارد هاي ملي مورد نياز بيمارستاني
 .38بررسي فني و اقتصادي مكانيزه نمودن پخت نان
 .39بررسي فني و اقتصادي و زیست محيطي توليد انرژي توسط نيروگاه ترموسيفوني خورشيدي
 .40بررسي فني و اقتصادي كارخانه توليد موزائيك پالستيكي
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 .41بررسي فني و اقتصادي تامين آب به روش نمك زدائي در مناطق كم آب جنوب كشور (هرمزگان)
 .42بررسي فني و اقتصادي و اجتماعي پمپ بادي جهت مصارف كشاورزي
 .43بررسي فني و اقتصادي توربينهاي بادي در مناطق روستائي ومقایسه آن با سایر شيوه هاي توليد
انرژي
 .44بررسي فني و اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي جهت تامين نيروي مصرفي پاركها
 .45بررسي امكان افزایش بهره وري انرژي در صنایع شيشه
 .46بررسي فني و اقتصادي كاربرد كلكتورهاي خورشيدي بعنوان سيستم تركيبي در تامين آب گرم
منازل
 .47ارزیابي فني و اقتصادي كولر آبي بدون تسمه پروانه
 .48بررسي اقتصادي ميزان عرضه و تقاضاي كولر آبي در سطح كشور و ارائه الگوي بهينه مصرف
 .49بررسي وضعيت كاغذ در ایران ،ميزان توليد و مصرف روشهاي جمع آوري و بازیافت آن
 .50بازیافت خرده شيشه
 .51طراحي و ساخت كيت هاي گاز سوز خودرو و كاربرد آن بر روي یك نمونه و تدوین تكنولوژي
آن
 .52مدیریت آب و بهره وري بيشتر از منابع آبي در كشاورزي
 .53بررسي ميزان مصرف انرژي در شاخه مصارف خانگي و چگونگي ارائه راه حل هاي كاربردي در
راستاي كاهش ميزان مصرف آن
 .54پروژه بررسي فني و اقتصادي و زیست محيطي توليد انرژي توسط نيروگاه ترموسيفوني
خورشيدي
 .55پروژه مطالعاتي “ بررسي فني و اقتصادي پمپ بادي جهت مصارف كشاورزي ”
 .56پروژه مطالعاتي “ بررسي فني و اقتصادي و طراحي و توربين هاي بادي در مناطق روستائي و
مقایسه آن با سایر شيوه هاي توليد انرژي ”
 .57پروژه مطالعاتي “ بررسي فني و اقتصادي از انرژي خورشيدي در مصرف انرژي پاركها
 .58بررسي فني و اقتصادي كاربرد كلكتورهاي خورشيدي بعنوان سيستم تركيبي در تامين آب گرم
منازل
 .59طراحي و ساخت اولين كولر آبي خورشيدي
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 .60پياده سازي سيستم جامع آموزش بر مبناي سازمان یاد گيرنده 1383 ،
 .61شناسایي وظایف قابل واگذاري وزارت تعاون به اتحادیه ها و اتاقهاي تعاون1382 ،
 .62ارایه استراتژي جهت تدوین استانداردهاي ملي بيمارستانهاي كشور1382 ،
 .63پيشنهاد براي تدوین یك سيستم سازماندهي آموزش فني و حرفه اي كشور1382 ،
 .64انجام مطالعه در زمينه برنامه ریزي ،توسعه و بهسازي نيروي استاني وزارت تعاون1382 ،
 .65انجام مطالعه در زمينه ارزیابي عملكرد و هزینه فعاليت هاي استاني وزارت تعاون 1382 ،
 .66تجزیه و تحليل سهم فعلي انرژیهاي تجدید پذیر در برق كشور و تعيين ميزان پتانسيل واقعي این
منابع پاک انرژي در كشور ،1382 ،پروژه مستقل دانشگاهي
 .67شناخت هزینه هاي كيفيت و اصول تجزیه و تحليل هزینه هاي كيفيت1382 ،
 .68بررسي و امكان سنجي انتقال تكنولوژي ساخت توربينهاي بادي جهت نيروگاه هاي بادي1382 ،
.69

طرح توليد كولر آبي جدید

.70

طراحي آبگرمكن گازي لحظه اي (پكيج)1378 ،

 .71بررسي فني و اقتصادي استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي و خورشيدي  -نفتي در مقایسه با
آبگرمكن هاي نفتي
 .72بررسي فني اقتصادي توليد آبگرمكن اصالح شده گازي خورشيدي
 .73بررسي اتالف انرژي در صنایع چدن ریز
 .74بررسي امكان افزایش بهره وري انرژي در صنایع
 .75روشهاي توليد خشك كن خورشيدي
 .76تعيين گلوگاه هاي خط توليد شماره  2كارخانه كاشي ایرانا
 .77طراحي یك سازمان (سيستم) انكوباتور منطبق با شرایط ایران با استفاده از روش مقایسه تطبيقي
بين سازمانهاي مشابه در جهان
 .78طراحي و محاسبه نيروگاه قدرت بادي و حرارتي
 .79بررسي فني و اقتصادي توليد خشك كن هاي خورشيدي (قفسه اي) جهت توليد خشكبار
 .80مدل بهينه مصرف انرژي در مجتمع صنعتي سيمان آبيك
 .81طراحي توربين بادي افقي
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 بررسي و مقایسه فني و اقتصادي ماشين هاي بادي جهت مصارف كشاورزي و امكان سنجي.82
ساخت اجزاء مختلف مولدهاي بادي كشاورزي در ایران
 ارائه شده/  مقاالت علمی چاپ شده

1-Rechnergestuetzte Lagerbelueftungstrocknung, 46 Jahrg. Landtechnik
6/91
2-Solare Trocknung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, entwicklung 6/88
3-Verbesserte Linsenernteverfahren in Syrien erprobt , Landtechnik 2/87
4-Prozessdampferyeugung mittels Solarenergie , Kfk Nachrichten 2/86
5-Nutzung der Sonnenenergiein der Landwirtschaft , Landtechnik 1/87
6-Computer aided prognosis and control of batch in bin drying for grain ,
10/90
7-Entwicklung und Stand der Solartechnik in Iran, International Solar energy
conference, Germany ,1994

8-Solare Energieversorgung eines intelligenten Bewaesserungssystems im
Iran, 11 International Solar energyconference , Germany 1998

9-Utilization of renewable energy sources for power generation in Iran;
Renewable & sustainable energy Reviews;11(2007);ISI-elsevier

10-The feasibilty of manufacturing wind turbines in Iran; Renewable &
sustainable energy Reviews;11(2007);ISI-elsevier

11-Analyzing the causes of non-development of renewable energy-related
industries in Iran, Renewable & sustainable energy Reviews;15(2011);ISIelsevier

12-Modeling of vehicle fuel consumption and carbon dioxide emission in road
transport, Renewable & sustainable energy Reviews;2015

13- Land Suitability Analysis for Solar Farms Exploitation Using GIS and Fuzzy
Analytic Hierarchy Process (FAHP)—A Case Study of Iran, Energies, 2016

14- A hybrid multi-criteria assessment framework to prioritize power generation
technologies in Iran, Science international journal of information and decision,

2016
 وFAHP  پتانسيل سنجي بهره برداري از مزارع خورشيدي مبتني بر فاكتورهاي اقليمي با استفاده از.15
1396  فروردین، نشریه انرژي ایران،)(مطالعه موردي استان ایالمGIS
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 .16استراتژي توسعه فرهنگ نوآوري بعنوان ابزار دستيبابي به مزیت رقابتي ،دومين كنفرانس بين المللي
مدیرت و اقتصاد در قرن 1396 ،21
 .17راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري به عنوان ابزاري براي كسب مزیت رقابتي ،دومين كنفرانس بين
المللي مدیریت و اقتصاد در قرن 1395 ،21
 .18نوآوري در مدل كسب و كار شركت هاي مشاوره اي ایراني ،چهاردهمين كنفرانس بين المللي مدیریت،
1395
 .19توسعه استراتژي ملي براي فناوري دیش استرلينگ ،دومين كنفرانس و نمایشگاه بين المللي انرژي
خورشيدي1394 ،
 .20برنامه ریزي انرژي و رویكردهاي موثر در طبقه بندي مدلهاي سيستم هاي انرژي ،دومين كنفرانس بين
المللي مدیریت در قرن 1394 ،21
 .21بررسي مفاهيم اساسي رهبري مشاركتي و جایگاه آن در ساختارهاي عمودي و افقي رهبري ،سومين
كنفرانس بين المللي مدیریت چالش ها و راهكارها1394 ،
 .22مروري بر روند علم و فناوري در حوزه صنایع خورشيدي در ایران ،دومين كنفرانس بين المللي انرژي
خورشيدي ،تهران1394،
 .23ارایه مدل تدوین استراتژي نوآوري براي سازمانهاي كوچك و متوسط ،كنفرانس ملي كارآفریني و
نوآوري استراتژیك1393 ،
 .24مدیریت سبد انرژي با رویكرد مدلسازي ریاضي ،ششمين همایش تخصصي انرژي هاي تجدیدپذیر،
پاک و كارآمد1393 ،
 .25تبيين مدلي جهت ارزیابي توان نوآوري بنگاههاي كوچك و متوسط (نمونه موردي :یك شركت عرضه
كننده محصوالت فرهنگي) ،كنفرانس ملي كارآفریني و نوآوري استراتژیك1393 ،
 .26مدیریت كاهش هزینههاي انرژي از طریق ایجاد بيمارستان سبز ،كنگره تخصصي ساخت بيمارستان و
مدیریت منابع و تجهيزات1393 ،
 .27تدوین راهبرد ملي فناوري هاي دیش استرلينگ خورشيدي در ایران ،كنفرانس بين المللي توسعه پایدار
با محوریت كشاورزي ،محيطي زیست1393 ،
 .28ارایه مدلي به منظور انتخاب مناسب ترین روش اكتساب تكنولوژي در یك شركت توليد كننده رادیاتور
خودرو ،یازدهمين كنفرانس بين المللي مدیریت1393 ،
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 .29امكان سنجي فني و اقتصادي فناوري دیش استرلينگ خورشيدي در ایران ،دوازدهمين كنفرانس بين
المللي مدیریت1393 ،
 .30مدیریت استراتژیك تكنولوژي اولویت بندي استراتژي هاي زماني تكنولوژیكي با استفاده از تصميم
گيري چند معياره ،دوازدهمين كنفرانس بين المللي مدیریت1393 ،
 .31مدلسازي مصرف سوخت خودروها و انتشار كربن دي اكسيد در حمل و نقل جاده اي با تاكيد بر انرژي
هاي تجدید پذیر ،سومين كنفرانس بين المللي رویكردهاي نوین در نگهداشت انرژي1393 ،
 .32بهبود دستگاههاي خشك كن خورشيدي محصوالت باغي در ایران با استفاده از روش نوآورانه تریز،
ششمين كنفرانس بينالمللي مدیریت ،كارآفریني و توسعه اقتصادي1393 ،
 .33متدولوژي تدوین طرح جامع انرژيهاي تجدیدپذیر ،دهمين همایش بينالمللي انرژي1393 ،
 .34مدیریت استراتژیك تكنولوژي ،انتخاب مناسب ترین تكنولوژي با استفاده از روش ویكور (مطالعه
موردي شركت رادیاتور ایران)1393 ،
 .35ثروت آفریني از ضایعات فرایند پرورش طيور ،دومين كنفرانس بين المللي مدیریت پسماند،بازیافت و

بيومس1391-
 .36توانمند سازي متخصصان فني براي انتقال تجربه سازماني به كمك ابزار چهار اصل نوآوري نظام یافته-
دومين كنفرانس استراتژي و تكنيك هاي كشف و حل مساله1390 -
 .37طراحي مدل مدیریت جامع نوآوري مبتني بر اثر بخشي توليد گرایانه در بازار واقعي -دومين كنفرانس
استراتژي و تكنيك هاي كشف و حل مساله1390 -
 .38معرفي سيستم ذخيره سازي هيدروليكي انرژي در مقياس  -utilityهمایش ملي باد و خورشيد1390 -
 .39نگرشي بر لزوم اعمال تغيير در ساختار نظام سياستگذاري و اجرایي انرژیهاي تجدیدپذیر در كشور،
اولين كنفرانس بين المللي مدیریت و بهينه سازي مصرف انرژي-مرداد 1389
 .40بررسي علل عدم تحقق اهداف كشور در بخش انرژي هاي تجدیدپذیر در برنامه چهارم توسعه ،نشریه
انرژي ایران ،دوره  ،13شماره  ،2تابستان 1389
 .41نقش استفاده از تجهيزات خورشيدي در كاهش خسارات بيمه اي ناشي از سوانح جاده اي  ،همایش
 .42بين المللي صنعت بيمه ،چالش ها و فرصت ها ،آبان 1388
 .43سازمان تجارت ایراني  ITOالگوي موثر ارتباط صنعت با دانشگاه-دوازدهمين كنگره سراسري
همكاریهاي دولت ،دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي1387-
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 .44تعيين مشخصات توربين هاي پر پره جهت مصارف كشاورزي در ایران ،نشریه انرژي ایران1379 ،
 .45انتخاب تلمبه هاي بادي در مناطق مختلف ایران ،نشریه مهندسي مكانيك1379 ،
 .46اثرات زیست محيطي نيروگاه هاي حرارتي كشور ،نشریه مهندسي مكانيك1379 ،
 .47معرفي ساختار معيارهاي آزمایشگاهي صرفه جویي انرژي ،دومين همایش ملي انرژي1378 ،
 .48كشاورزي و آبياري توسط باد ،نشریه آب ،خاک ،ماشين1377 ،
 .49بررسي اقتصادي كاربرد پمپهاي بادي در مقایسه با سایر پمپها جهت مصارف كشاورزي در استان اردبيل
از سطوح خانوار تا ملي،سيمنار توسعه كاربرد انرژیهاي نو،بهمن 76
 .50امكان سنجي كاربرد ماشينهاي بادي جهت مصارف كشاورزي با در نظر گرفتن هزینههاي زیست محيطي
در سطح اقتصاد ملي كشور ،سمينار توسعه كاربرد انرژیهاي نو ،بهمن 76
 .51بررسي و مقایسه فني -اقتصادي ماشينهاي بادي جهت مصارف كشاورزي و امكان سنجي ساخت اجزاء
مختلف مولدهاي بادي كشاورزي در ایران1375 -
 .52تعيين شاخصهاي مصرف انرژي در كشور و راه حل هاي كاربردي كاهش مصرف آنها،دومين كنگره
ملي انرژي و اقتصاد،اسفند 1374
 .53تامين انرژي از دیدگاه بهره وري ،اولين كنگره ملي انرژي و اقتصاد ،بهمن 1373
 .54الگوي كاربردي یك دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت  ،دومين سمينار علم ،تكنولوژي و توسعه ،دانشگاه
صنعتي اميركبير1372،
 اختراعات ثبت شده
 .1سيستم آبياري هوشمند خورشيدي به شماره ثبت اختراع  - 46065 :مورخ 1386/11/17 :
 .2كولر هوا خشك خورشيدي ویژه مناطق مرطوب و شرجي كشور شماره ثبت 46067 :مورخ86/11/ 17
 .3كولر آبي خورشيدي بدون عارضه آلرژي به شماره ثبت  - 46066مورخ 1386 /11/ 17 :
 .4یخچال خورشيدي بر پایه  Desorptionو  Adsorptionبه شماره ثبت  - 46069 :مورخ 86/11/17
 .5سيستم یخ ساز خورشيدي به شماره ثبت اختراع - 46068 :مورخ1386/11/17 :
 .6سيستم خشك كن خورشيدي – الكتریكي بدون عایق به شماره ثبت  - 44782:مورخ 1386 /9/ 24
 .7كلكتورهاي خورشيدي با جاذب پليمري به شماره ثبت اختراع  - 56731 :مورخ 1387/11/12 :
 .8رب خشك با استفاده انرژي خورشيدي به شماره ثبت اختراع  - 56732 :مورخ 1387/11/12 :
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 .9آب شيرین كن خورشيدي قابل حمل با آب دهي  400نفر به شماره ثبت  56735مورخ 1387/11/12
 .10اسپري دفع حشره (پشه) گياهي با عصاره اكاليپتوس به شماره ثبت  – 56594مورخ 1387/11/16
 .11دستگاه تصفيه آب خورشيدي حرارتي با جاذب پارچه اي به شماره ثبت -67892مورخ 89/9/22
 .12دستگاه آب شيرین كن خورشيدي تبخيري-تقطيري چند مرحله اي( )MEDبا كلكتور سهموي به
شماره ثبت -68417مورخ 89/10/29
 .13طراحي و ساخت سيستم گرمایش آب خورشيدي با استفاده از كلكتور لوله خالء و پوشش سلكتيو به
شماره ثبت -67930مورخ 89/9/23
 جوايز/تقدير نامه ها
-1دریافت لوح تقدیر براي سازمان تحت سرپرستي (موسسه تحقيقاتي خورشيدپژوه) بعنوان سازمان خالق
نوآور برتر در جشنواره خالقيت و نوآوري در عرصه صنعت و معدن1387-
 -2دریافت لوح تقدیر براي سازمان تحت سرپرستي (موسسه تحقيقاتي خورشيدپژوه) بعنوان سازمان
پژوهشي نمونه اداره صنایع و معادن استان تهران1389-
 -3تقدیرنامه بعنوان سخنران در كنگره ملي بزرگان انرژي و فناوري هزاره سوم -تهران-تير ماه 1390
 -4تقدیرنامه بعنوان سخنران در همایش اقتصاد انرژي در صنعت ساختمان -روزنامه دنياي اقتصاد- -تير
1390
 -5تقدیر نامه بعنوان سخنران "مدیریت انرژي در ساختمان با تاكيد بر كاربرد انرژي خورشيدي" -انجمن
علمي انرژي خورشيدي ایران -تهران 1390
 -6تقدیرنامه بعنوان سخنران همایش الگوهاي نوین در مدیریت پسماند -شهرداري تهران1389 -
 -7تقدیرنامه سخنران در جشنواره پوشانه هاي نوین -دانشگاه تهران-آذر 1389
 -8تقدیر نامه بعنوان سخنران " جایگزیني منابع فسيلي با انرژي هاي تجدیدپذیر" – انجمن علمي انرژي
خورشيدي ایران -تهران1389-
 -9تقدیرنامه بعنوان سخنران " نقش راه اندازي صنایع خورشيدي در اقتصاد خرد و كالن كشور" –انجمن
مدیریت سبز ایران -تهران1389-
-10تقدیر نامه بعنوان سخنران " انرژي هاي تجدیدپذیر" – كنگره بين المللي انرژي اكولوژي ،اقتصاد-
باكو2009 -
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 -11تقدیرنامه بعنوان سخنران اولين همایش "باد و خورشيدي" 1390-
-12تقدیر نامه بعنوان سخنران علمي "دومين كنفرانس انرژيهاي پاک" -كرمان1391-
 -13تقدیرنامه بعنوان سخنران علمي "هشتمين كنفرانس بينالمللي مدیریت سبز"-تهران 1392
-14تقدیرنامه از گروه بهمن به منظور تدریس دوره آموزشي خالقيت و نوآوري1393-
-15تقدیرنامه بعنوان عضو كميته علمي اولين كنفرانس و نمایشگاه بين المللي انرژي خورشيدي1393 -
-16تقدیرنامه بعنوان سخنران علمي "اولين همایش معماري خورشيدي" -سازمان نظام مهندسي قزوین-
1393
-17تقدیرنامه به عنوان سخنران همایش "اقدام و عمل در توسعه شهري سي سخت"-استانداري كهگيلویه
و بویر احمد-اردیبهشت 1395
-18تقدیر نامه به عنوان سخنران در آیين افتتاح هفته مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي اميركبير -خرداد 1395
-19تقدیرنامه بعنوان سخنران در چهارمين همایش دانش آموختگان ایراني خارج كشور-اسفند 1395
-20تقدیر نامه بعنوان داوري جشنواره كارآفرینان برتر وزارت كار-اسفند 1395
-21تقدیرنامه بعنوان فعاليت موثر در سمت ریيس انجمن صنفي مراكز مشاوره كارآفریني استان تهران ،مهر
و اسفند 1397
-22تقدیرنامه بعنوان سخنران در سمينار ایجاد فرصت هاي درآمدزایي حين و پس از تحصيل ،دانشكده فني
حرفه اي وليعصر ،آبان 1397
-23تقدر نامه بعنوان سخنران در شانزدهمين همایش ملي دانشجویي مهندسي صنایع ،مهر 1397
-24تقدیر نامه بعنوان سخنران در مجمع عالي مدیران ،مرداد 1398
 عضويت در انجمن ها /نشريات/همايش ها
.1

مدیر مسئول نشریه الكترونيكي پيك حاميان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد از سال 1397

.2

عضو هيئت مدیره كانون كارآفرینان كشوري تير ماه  1398تاكنون

.3

عضو هيئت امناي كانون كارآفرینان استان تهران از بهمن ماه 1395

.4

موسس انجمن صنفي مراكز مشاور اطالع رساني و خدمات كارآفریني استان تهران از 94/12/10

.5

ریاست شوراي سياستگذاري اولين جشنواره ایده ها و استارت آپ هاي توسعه پایدار روستایي،اسفند
98
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.6

عضویت در كميته مدیریت تقاضاي برق شركت توانير از 1393/6/12

.7

عضویت در كميته انرژيهاي نو و تجدیدپذیر شركت توانير از 1393/6/12

.8

نایب ریيس مجمع تشكل هاي دانش بنيان اتاق بازرگاني صنایع و معادن ایران از  1391/12تا 1396

.9

نایب ریيس و عضو هيئت مدیره دوره هشتم انجمن علمي انرژي خورشيدي دوره 1388-1390

 .10نایب ریيس و عضو هيئت مدیره دوره نهم انجمن علمي انرژي خورشيدي از سال  1390تا 1393
 .11ریيس و عضو هيئت مدیره انجمن صنایع خورشيدي ایران از سال  1389تا 1396
 .12عضو هيئت مدیره انجمن انرژي هاي تجدیدپذیر ایران از سال  1396تاكنون
 .13عضو انجمن مهندسين آلمان ( )Verein deutscher ingenieure VDIاز سال 1991
 .14عضو هيئت داوران جشنواره بينالمللي خوارزمي
 .15عضو هيئت داوران دومين جشنواره بين المللي تحقيق و توسعه1391-
 .16عضو هيئت تحریریه نشریه علمي پژوهشي انرژيهاي تجدیدپذیر و محيط زیست1391-
 .17ریيس پانل علمي اولين همایش ساخت و ساز پایدار-دانشگاه صنعتي اميركبير1391-
 .18سخنران سمينار اصول و مباني كاربردي طراحي و راه اندازي سيستمهاي برق خورشيدي منفصل از
شبكه -اصفهان1391-
 .19عضو كميته علمي همایش حاميان زمين1392-
 .20سخنران كليدي اولين كنفرانس ملي انرژي ایران -مهر ماه 1392
 .21سخنراني پيرامون مزایا و نحوه استفاده از انرژيهاي نوین در فضاهاي ساختمانهاي دانشگاهي-
گردهمایي معاونين و مدیران عمراني دانشگاههاي منطقه 1392/11/29 -8
 .22سخنران علمي اولين گردهمایي تخصصي "بهينه سازي مصرف انرژي و استفاده از انرژي هاي
تجدیدپذیر در دانشگاه ها ،با عنوان مدیریت هزینه در دانشگاه ها در بخش انرژي-وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري1393/3/21-
 .23عضو پانل علمي دهمين همایش بينالمللي انرژي ،شهریور ماه 1393
 .24عضو كميته علمي تخصصي كنگره تخصصي ساخت بيمارستانها ،شهریور ماه 1393
 .25عضو كميته علمي كنفرانس بين المللي انرژي خورشيدي ایران ( 1393و )1394
 .26عضو شوراي پژوهشي دانشگاه فني و حرفه اي از سال 1394
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 موسسات بنیانگذاری شده
 .1موسسه تحقيقاتي فناوران خورشيد پژوه ()NET Solarاز سال www.net-solar.com 1389
 .2موسسه تحقيقاتي فناوران كارآفرین نوآور( )NETاز سال www.net-inno.com1382
 .3سازمان مردم نهاد حاميان اشتغال و كارآفریني نت( )NET Hamiاز سال 1396
www.nethami.com
 .4شركت تعاوني حاميان نوآوري و توانمندسازي نت از سال www.nethami.com1396
 .5همكاري در موسسه تحقيقاتي و تجاري  TCKITاز سال 1391
www.tckitacademy.com www.tckitgermany.com
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آلبوم تصويری اهم پروژههای اجرايی

شارژر موبایل خورشیدی –ورامین
23

راه اندازی و توسعه فعالیت هسته تولید پوشاک تریکو با کمک خیرین

24

توسعه بازار هسته تولید چرم با کمک خیرین

25

راه اندازی کسب و کار تولید میوه و سبزی خشک در شهرستان خواف با کمک خیرین

26

توانمندسازی کارآفرینان منطقه  11تهران

27

آب شیرین کنهای خورشیدی شهرستان خواف-استان خراسان رضوی

آب شیرین کن های خورشیدی اداره آب و فاضالب استان هرمزگان

28

خشک کن خورشیدی بخش دشتیاری شهرستان چابهار

خشک کن خورشیدی شهرستان مرند

29

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

30

آبگرمکن خورشیدی کلینیک گل و گیاه شهرداری منطقه  9تهران

آب شیرین کن خورشیدی ،یخچال خورشیدی شهرداری منطقه  22تهران

31

آبگرمکن و برق خورشیدی ساختمان ناحیه  2شهرداری منطقه  4تهران

کلکتورهای خورشیدی پارک بازیافت شهرداری منطقه  2تهران

32

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

آبگرمکن خورشیدی شرکت نفت فالت قاره تهران

33

پارک انرژی خورشیدی موزه هفت چنار تهران

پارک انرژی خورشیدی بوستان بهمن تهران

34

پارک انرژی خورشیدی بوستان شهر تهران

برق خورشیدی شهرداری منطقه  2تهران

35

36

37

