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).1391(17طراحی پاك انرژي بوستان سبزه شهرداري منطقه -2
*).1389-مطالعات، تهیه شرح خدمات و نظارت بر خرید تجهیزات با استفاده از انرژیهاي نو ( شرکت برق منطقه اي خوزستان -3
دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف.–اجرا و طراحی سیستم برق خورشیدي -4
شرکت ملی گاز استان -اتو2100توسط سلولهاي خورشیدي به ظرفیت TBSسیستم روشنایی داخل ایستگاههاي طراحی -5

کردستان.
دانشگاه اصفهان.–کیلووات متصل به شبکه 20طراحی نیروگاه خورشیدي - 6
مخابرات استان کرمان.–BTSکیلووات ایستگاه 7طراحی نیروگاه خورشیدي -7
ان.سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزست-وات 1500طراحی و نصب و راه اندازي سیستم تأمین انرژي خورشیدي-8
سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران.–کیلووات متصل به شبکه 20طراحی نیروگاه خورشیدي -9

دانشگاه قم.–کیلووات متصل به شبکه 20طراحی نیروگاه خورشیدي -10
دانشگاه کرمان.–کیلووات متصل به شبکه 20طراحی نیروگاه خورشیدي -11
توزیع نیروي برق استان همدان.-کیلووات 5طراحی نیروگاه خورشیدي متصل به شبکه با ظرفیت -12
توزیع نیروي برق استان یزد.-کیلووات 5طراحی نیروگاه خورشیدي متصل به شبکه با ظرفیت -13
پژوهشکده رویان.-کیلوواتی 32طراحی نیروگاه -14
آب و فاضالب تهران.-ساعت 24وات با برق دهی 30طراحی سیستم -15
باتري سازي نیرو.-وات 2000طرحی نیروگاه خورشیدي - 16
باتري سازي نیرو.-وات 3000طراحی نیروگاه خورشیدي -17
هدایت گران آینده.- وات1200وات به ظرفیت 30طراحی سیستم خورشیدي -18
سازه نیروي بینا.-تنی 60طراحی سیستم خورشیدي براي تغذیه تجهیزات باسکول هاي -19
ن.توزیع کردستا-کیلو وات 37طراحی نیروگاه خورشیدي -20
توزیع نیروي برق مشهد.-آنالیز اقتصادي نیروگاه خورشیدي و تغذیه از شبکه سراسري -21
کیلوواتی براي ایستگاه حفاظت محیط زیست حلوه خوزستان.5/1طراحی و نصب نیروگاه خورشیدي -22
شرکت برق خوزستان.- براي پست هاي  اهواز، باغ معین، داد شهر LEDطراحی روشنایی -23
شرکت مخابرات مشهد.- کیلوواتی 7فتوولتاییک طراحی سیستم -24
توزیع آذربایجان غربی.-کیلووات و تهیه اسناد مناقصه 3طراحی نیروگاه خورشیدي  -25
توزیع خراسان شمالی- کیلووات 13طراحی نیروگاه خورشیدي متمرکز و گسترده با ظرفیت - 26
حفاظت محیط زیست دریاچه نئور اردبیل.لیتري براي ایستگاه600طراحی و تهیه و نصب آبگرمکن خورشیدي - ٢٧



ممیزي انرژي و کیفیت برق- ب
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شرکت نورد و قطعات -خدمات مشاوره ارزیابی دقیق وضعیت هارمونیکهاي مخرب شبکه برق داخلی و طراحی فیلتر مناسب-1
)1395فوالدي(

)1395شرکت البرز تات ایرانیان(- جبرانسازي شبکه داخلی شرکت البرز تاتخدمات مشاوره مطالعات کیفیت توان الکتریکی و -2
).1394مطالعات انرژي و کیفیت توان الکتریکی شبکه داخلی شرکت زامیاد ( -3
)1394طراحی نیروگاه در مقیاس کوچکشرکت ارتباطات زیر ساخت( سال -4
).1394شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین( - یفاقتصادي کاهش تلفات هارمونیکی شبکه هاي فشار ضع-امکان سنجی فنی-5
).1394شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین( - اقتصادي کاهش تلفات هارمونیکی شبکه هاي فشار ضعیف-امکان سنجی فنی- 6
روي شرکت توزیع نی-بررسی شاخصهاي کیفیت توان در مناطق صنعتی استان همدان و ارائه راهکار بهبود شاخصها در این مناطق-7

).1394برق استان همدان ( 
).1394شرکت  برق منطقه اي مازندران( -خدمات مشاوره مطالعات و طراحی فیلتر هارمونیکی در ایستگاههاي چمستان و نوشهر-8
).1394شرکت برق منطقه اي تهران ( -خدمات مشاوره پایش شاخصهاي کیفیت توان مشترکین برق تهران-9

)1394شرکت فوالد آلیاژِ ایران(- )SVCکیفیت توان الکتریکی(تحلیل رفتاري کوره هایقوس الکتریکی و خدمات اندازه گیري پارامترهاي -10
)1393کیلوولت برق منطقه اي آذربایجان(230و 400تحقیق و شناسایی عوامل ایجاد و موثر بر مقادیر غیر مجاز هارمونیکی در شبکه -11
)1393- ه شاخصهاي کلی کیفیت توان(شرکت توزیع استان گیالناجراي عملیات مربوط به تعیین روش تعریف و محاسب-12
)1393ارزیابی کیفیت توان(سال -فاز اول-انجام مطالعات جامع  شبکه قدرت پاالیشگاه گاز ایالم-13
)1393سال -اندازه گیري هارمونیکی شبکهالکتریکی  ( شرکت سیمان سامان غرب-14
)1393سال –عملیات انتقال گاز ایران 9اندازه گیري در تاسیسات فشار گاز رشت ( منطقه -15
)1392اندازه گیري کیفیت برق ( گروه صنایع شهید باکري سال - 16
سال –بررسی انتشار هارمونیک و فلیکر پست هاي فشار قوي  امیر کبیر و افسریه ( مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروي تهران -17

9313(
).1392سبحان انکولوژي سال –اندازه گیري کیفیت برق ( شرکت دارو سازي -18
اندازه گیري و پایش پارامترهاي کیفیت توان و جایابی حداقل تعداد دستگاههاي ثابت تحلیلگرکیفیت توان در شبکه انتقال و فوق -19

در محدوده KV20نقطه در دو فیدر 10گیري و تحلیل پارامترهاي کیفیت توان در )اندازه1391اي خراسان توزیع ( شرکت برق منطقه
). 1391شهرستان تبریز( پژوهشگاه نیرو 

نقطه تعیین شده در محدوده شبکه برق 100گیري شاخص هاي کیفیت برق در ارائه خدمات مربوط به بازرسی به منظور اندازه-20
).1390استان کرمان ( 

).1390انتشار هارمونیکی و طراحی فیلتر هارمونیکی درکارخانه سیمان نیزار قم (بررسی و پیش بینی -21
).1390گیري و بازرسی پارامترهاي کیفیت توانشرکت ترانسفورماتور صنعت البرز (اندازه-22
راسان رضوي ( نقطه از شبکه انتقال و فوق توزیع خراسان جنوبی و جنوب خ80اندازه گیري و بازرسی پارامترهاي کیفیت توان در -23

1390.(
).1390گیري پارامترهاي کیفیت توان کوره هاي القاییشرکت مجتمع پایا ذوب کاوه (اندازه-24
کیلوولت مغان و ارائه راهکار عملی جهت حل مشکل ( 230انجام خدمات مهندسی مربوط به بررسی دالئل ورود خودکار راکتور -25

).1390شرکت برق منطقه اي آذربایجان 
).1390دمات انجام مطالعات کیفیت توان در حوزه مشترکین فروش مستقیم ( شرکت برق منطقه اي زنجان واگذاري خ- 26
نقطه از شبکه انتقال و فوق توزیع خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوي ( 80اندازه گیري و بازرسی پارامترهاي کیفیت توان در -27

).1389شرکت برق منطقه اي خراسان



نقطه تعیین شده در محدوده شبکه برق استان کرمان 100گیري شاخص هاي کیفیت برق در ه بازرسی اندازهارائه خدمات مربوط ب-28
 )1389.(

).1389نقطه در شبکه برق منطقه اي خوزستان (25انجام سنجش، ارزیابی، شناسایی و اصالح شاخص هاي کیفیت توان -29
).1389ارخانجات ایران خودرو خراسان(انجام تست کیفیت برق شبکه، پستهاي اصلی و فرعی مجتمع ک-30
).1389نقطه شرکت برق منطقه اي فارس(17اندازه گیري پارامترهاي کیفیت توان در -31
).1389مطالعه و ارزیابی انرژي و کیفیت توان الکتریکی صنایع تحت پوشش ساصد (-32
).1389فوالدي انجام مطالعات هارمونیکی مربوط به خط ذوب ( کارخانه نورد و تولید قطعات -33
1389ارزیابی و تحلیل پارامترهاي کیفیت توان جهت حل مشکل سوختن الکترو موتورهاي پمپاژآب ( شرکت پویا گام وطن -34
)1389( شرکت مهندسی صنایع نفت –ها)UPSانجام خدمات اندازه گیري پست برق ( خروجی -35
).1389گیري پارامترهاي کیفیت توان آرین سینا (اندازه- 36
).1389طالعات هارمونیکی( گروه صنایع فجر انجام م-37
).1389انجام خدمات کیفیت توان الکتریکی و کنترل محاسبات سیستم حفاظت و تست رله هاي حفاظتی ( شرکت سیمان شمال -38
)1388انجام خدمات مهندسی به منظور اندازه گیري شاخص هاي کیفیت توان در سطح استان کرمانشاه ( شرکت برق منطقه اي غرب-39
).1388برق تهران پستهاي شرکت پست عمومی(2پست اختصاصی و 23توانارزیابی کیفیت-40
.)1388-هاي کیفیت توان در بخش مشترکین ( شرکت توزیع نیروي برق استان قم ارزیابی و تحلیل پارامتر-41
فوالد آریان و طراحی فیلتر هارمونیکی نقطه از شبکه کارخانه 5انجام مطالعات و اندازه گیري پارامتر هاي کیفیت توان الکتریکی در -42

)1388.(
).1388یزد (- هاي کیفیت توان کوره هاو خطوط نورد،  شرکت فوالد آلیاژي ایراناندازه گیري پارامتر-43
برق منطقه اي شرکت گیري مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی  در منطقه شرق استان فارس(اي جهت اندازههانجام خدمات مشاور-44

).1387فارس
).1387انجام خدمات مهندسی به منظور اندازه گیري کیفیت توان در سطح استان کردستان (شرکت برق منطقه اي غرب-45
( شرکت -کیلوولت آبشار63/230تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارهاي بهبود پارامترهاي کیفیت توان و تعیین منشا دقیق آلودگی در پست - 46

).1387برق منطقه اي اصفهان
نقطه از 40ارزیابی کیفیت برق ه اي غرب در استان کردستان برق منطقتوزیع نیروي پستهاي شرکت نقطه از 30ارزیابی کیفیت برق -47

).1387برق منطقه اي غرب در استان کردستان (پستهاي شرکت 
).1387خط یک متروي تهران(RSاندازه گیري و تحلیل کیفیت توان و انرژي سیستمهاي -48
).1386کرج(–گیري و تحلیل کیفیت توان و انرژي پست هاي خطوط تغذیه الکتریکی متروي تهران اندازه-49
).1386(گیري پارامترهاي کیفیت توان در شرکت توسعه نیشکر و طراحی فیلترهاي هارمونیکیاندازه-50
).1386آذربایجان غربی (پستهاي شرکت برق منطقه اي نقطه از 52ارزیابی کیفیت برق -51
).1386برق منطقه اي خراسان شمالی(پستهاي شرکت نقطه از 40بی کیفیت برق ارزیا-52
).3/86تا 1/86اردبیل(برق توزیع نیروي پستهاي شرکت نقطه از 30ارزیابی کیفیت برق -53



).9/86- 4/86برق منطقه اي اصفهان (پستهاي شرکت نقطه از 100ارزیابی کیفیت برق -54
).1385ه اي غرب در استان کردستان (برق منطقتوزیع نیروي اي شرکت پستهنقطه از 30ارزیابی کیفیت برق -55
).85مرداد -84توزیع تبریز (بهمن پستهاي شرکت برق نقطه از 70ارزیابی کیفیت برق - 56
).85تیر -84آذربایجان غربی(بهمن برق توزیع پستهاي شرکت نقطه از 52ارزیابی کیفیت برق -57
).85بهمن -84خوزستان(اسفند پستهاي شرکت برق منطقه اي نقطه از 100ارزیابی کیفیت برق -58
استان آذربایجان شرقی. برق توزیع نیروي پستهاي شرکت نقطه از 30ارزیابی کیفیت برق -59
).1384(کاره کارخانه ایران خودرو4خطوط تولید سالن و مصرف انرژيارزیابی کیفیت برق- 60
).1384(خودروپارسارخانه کبدنه سالنو مصرف انرژيارزیابی کیفیت برق- 61
).1382تهران (پستهاي شرکت برق منطقه اي نقطه از 70ارزیابی کیفیت برق - 62

طراحی و ساخت تابلوهاي فشار متوسط و ضعیف و جبرانسازهاي (شرکت یکتا بهینه توان)-ج
شرکت نورد و قطعات - بخدمات مشاوره ارزیابی دقیق وضعیت هارمونیکهاي مخرب شبکه برق داخلی و طراحی فیلتر مناس-1

)1395فوالدي(
)1395شرکت البرز تات ایرانیان(- خدمات مشاوره مطالعات کیفیت توان الکتریکی و جبرانسازي شبکه داخلی شرکت البرز تات-2
شرکت توزیع نیروي برق - بررسی شاخصهاي کیفیت توان در مناطق صنعتی استان همدان و ارائه راهکار بهبود شاخصها در این مناطق-3

). 1394استان همدان ( 
). 1394شرکت  برق منطقه اي مازندران( -خدمات مشاوره مطالعات و طراحی فیلتر هارمونیکی در ایستگاههاي چمستان و نوشهر-4
)1394شرکت فوالد آلیاژِ ایران(- )SVCدازه گیري پارامترهاي کیفیت توان الکتریکی(تحلیل رفتاري کوره هایقوس الکتریکی و خدمات ان-5
)1393ذوب آهن اصفهان(650طراحی، تامین و نصب و راه اندازي فیلتر پسیو نورد - 6
)1393کیلوولت برق منطقه اي آذربایان(230و 400تحقیق و شناسایی عوامل ایجاد و موثر بر مقادیر غیر مجاز هارمونیکی در شبکه-7

)1393اندازه گیري، طراحی فیلترهارمونیکی شرکت پارسیان پارت پاسارگاد(-8
).1392گیري و تحلیل و طراحی فیلتر هارمونیکی شرکت تولیدي خاور صنعت هما (اندازه-9

)1391ر.(شرکت تجهیزات برق و سیاالت فوالدساتها تحلیل و طراحی فیلترهاي حذف هارمونیک طرح موجود شرکت فوالد امیرکبی-10
به همراه فیلترهاي حذف هارمونیک طرح توسعه شرکت فوالد امیرکبیر.(شرکت تجهیزات برق و سیاالت MVطراحی بانک خازنی -11

).1391فوالدساتها 
).1390(بررسی و پیش بینی انتشار هارمونیکی و طراحی فیلتر هارمونیکی درکارخانه سیمان نیزار قم -12
).1389) کارخانه فوالد غرب آسیا (SVCطراحی سیستم جبرانساز(فیلترهاي هارمونیکی و -13
).1389انجام تست کیفیت توان برق شبکه، پستهاي اصلی و فرعی و طراحی فیلتر مورد نیاز مجتمع کارخانجات ایران خودرو خراسان(-14
).1389پارس خودرو(کیلوواري در شرکتTSC1000از نوع SVCطراحی، تهیه و نصب یک-15
).1388(در کارخانه الستیک کرمان5راحی و نصب فیلتر هارمونیک ط- 16
).1388طراحی فیلتر هارمونیکی شبکه کارخانه فوالد آریان (-17



نقطه از شبکه کارخانه فوالد آریان و طراحی فیلتر هارمونیکی5انجام مطالعات و اندازه گیري پارامتر هاي کیفیت توان الکتریکی در -18
)1388.(

).1387و طراحی فیلتر هارمونیکی در کارخانه فوالد کرمان (کیفیت برقارزیابی -19
).1386(اندازه گیري پارامترهاي کیفیت توان در شرکت توسعه نیشکر و طراحی فیلترهاي هارمونیکی-20
.)1384کیلوواري در شرکت ایران خودرو (TSC600از نوع SVCطراحی، تهیه، نصب و ارزیابی یک -21

)1387- 1381= شرکت مهندسان مشاور بهراد (
نقطه در سراسر کشور) شبکه هاي :1100مدیر اجرایی پروژه هاي کیفیت توان و ممیزي انرژي الکتریکی(بیش از 

)1382(نقطه110در قالب -برق منطقه اي غرب (کرمانشاه ، کردستان و ایالم)-1
)1383(نقطه30در قالب -برق منطقه اي باختر (مرکزي و همدان )-2
)1384(نقطه80در قالب -برق منطقه اي سیستان و بلوچستان-3
)1384(نقطه90در قالب -برق منطقه اي خراسان-4
)1384(نقطه35در قالب -شرکت توزیع اردبیل -5
)1385(نقطه60در قالب - برق منطقه اي غرب (کرمانشاه)-6
)1385(نقطه90در قالب - برق منطقه اي کرمان -7
)1386(نقطه200در قالب -ه اي خوزستان برق منطق-8
)1386(نقطه110در قالب -برق منطقه اي غرب (کرمانشاه)-9

)1386(نقطه40در قالب - برق منطقه اي خراسان-10
)1386(نقطه100در قالب - برق منطقه اي اصفهان--11
)1386(نقطه100در قالب - صنایع مختلف -12
اصفهان، فوالد میبد، فوالد گالوانیزه و....)شامل فوالد مبارکه اصفهان، ذوب آهن -13

مدیر پروژه هاي مطالعات الکتریکی شبکه هاي صنعتی شامل مطالعات پخش بار ، اتصال کوتاه، هماهنگی حفاظت ها، آنالیز 
در شبکه هاي:PASHAهارمونیکی، راه اندازي موتورهاي سنگین توسط نرم افزار 

ه ها و تنظیم و تست رله هاي اضافه جریان، ارت فالت، دیفرانسیل و ....)= فوالد میبد.( انجام پیکر بندي رل
= کارخانه شیشه ایمنی امید.

= کارخانه ظریف مصور،
= کارخانه تکسرام.

مدیر و کارشناس گروه برق- )1379- 81= شرکت مهندسی تکادو(
= پروژه طراحی و نظارت بر طرح توسعه شرکت تکسرام

ظارت بر طرح توسعه شرکت فرآورده هاي نسوز آذر= پروژه طراحی و ن
= پروژه  نظارت بر طرح شرکت مس غنی آباد

=  پروژه طراحی شرکت ذغالشویی طبس
)1387- 1383= شرکت سایا (

(طراحی و ساخت تابلوهاي فشار ضعیف و متوسط)=  ناظر عالی  طرح و ساخت کارخانه عایق سپاهان
)1384- 1382(= شرکت جامع کار سپاهان 

= طراحی تاسیسات الکتریکی ایستگاههاي پمپاژ و تصفیه خانه هاي شهري و روستایی
1عضو نظام مهندسی ساختمان و داراي پروانه اشتغال به کار پایه - 


