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  مشخصات فردي:-1
  جمشيد بردبار  :نام و نام خانوادگي -
 1333: سال تولد -

  اصفهان –ايران   محل تولد: -
  1819 شماره شناسنامه :         1285484800  :كد ملي -
  زارآزما شركت الكترونيك اف و رئيس هيات مديره مدير عامل :فعلي  موقعيت شغلي -
  
  
  
  
  
  

 



  سوابق تحصيلي: -2
  1358سال  –فارغ التحصيل در مقطع ليسانس از دانشگاه صنعتي شريف در رشته برق، گرايش الكترونيك 

  

  سوابق شغلي: -3
  تاكنون 1359مدير عامل شركت الكترونيك افزار آزما از سال   -
  عضو هيئت مديره بنياد شريف وابسته به دانشگاه صنعتي شريف   -
  سنديكاي صنعت برق ايرانعضو هيئت مديره   -
  رئيس كميته سازندگان سنديكاي صنعت برق -
  عضو هيئت مديره شركت آزمايشگاههاي صنايع برق -
 عضو هيئت مديره انجمن مكاترونيك ايران وابسته به وزارت علوم و دانشگاههاي فني مهندسي كشور -

  عضو هيئت مديره شركت خدمات شهر صنعتي هشتگرد -

 

  مهندسي:هاي خدمات و فعاليت -4
  عضو كميته رابط سيرد ايران (شركت توانير) -
  عضو اتحاديه صادركنندگان خدمات فني، مهندسي و صنايع انرژي ايران -
  عضو انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ايران -
  عضو انجمن مخترعين كشور -
  عضو انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران -
  عضو انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه -
 ميته ملي برق و الكترونيك ايران عضو ك -

  عضو طرح ملي شبكه هوشمند برق ايران و پياده سازي طرح نمونه 25يكي از  -
 ت بازنويسي كتاب هاي درسي وزارت آموزش و پرورش در بخش آموزش فني وحرفه اي كشوراعضو هي -

   فني و حرفه اي وزارت كار آموزشسازمان مراكز سي هاي در مشاركت در بازنويسي و اصالح سيالبس -
  عضو انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن -
  عضو انجمن مهندسين برق و الكترونيك -
 عضو انجمن رمز ايران -

عضويت در اتاق هاي مشترك بازرگاني كشورهاي : اسپانيا، فرانسه، عمان، انگليس، چين، ارمنستان، كانادا،  -
  افغانستانتركيه، روسيه، پرتقال، آلمان، 

  



  جوايز و نشان ها: -5
 

كارآفرين نمونه "	بعنوان  1399پنجمين جشنواره امين الضرب در سال دريافت نشان و لوح تنديس از  -
 توسط اتاق بازرگاني تهران " بخش خصوصي 

در شانزدهمين دوره تجليل از  " مهندس برجسته صنعت برق و الكترونيك كشور "به عنوان  انتخاب -
 ايران از سوي فرهنگستان علوم 1399مهندسان برجسته كشور در سال 

 "ب ايران  –هر هفته الف  "به جهت مشاركت و نقش آفريني موثر در پويش لوح تقدير از وزير نيرو  دريافت -
  ) 1399( سي ام آذر ماه 

در روز ملي صنعت  "برتر صنايع برق و الكترونيك كشور واحد"دريافت لوح تقدير و تنديس طاليي  به عنوان  -
  ) 1399و معدن سال ( دهم تير ماه 

در  " مهندس برجسته صنعت برق و الكترونيك كشور "تجليل از مدير عامل شركت افزارآزما به عنوان  -
 از سوي فرهنگستان علوم 1398شانزدهمين دوره تجليل از مهندسان برجسته كشور در سال 

در روز ملي صنعت  "واحد برتر صنايع برق و الكترونيك كشور"لوح تقدير و تنديس طاليي  به عنوان  دريافت -
  ) 1398و معدن سال ( دهم تيرماه 

در راستاي تجليل از تالشهاي اين شركت " پنجمين همايش كيفيت و مشتري مداري"دريافت لوح سيمين  -
 1398براي ارتقاي كيفيت محصوالت و خدمات خود در سال 

 1396دستان معاون اول رئيس جمهوري در سال  از " صادر كننده نمونه ملي "تنديس و   دريافت لوح -

آذر  " توسعه صادرات محصوالت دانش بنيان" علمي و فناوري رياست جمهوري بعنوان  تلوح تقدير از معاون -
 1396ماه 

 "مودي نمونه مالياتي"	 بزرگ بعنوان لوح تقدير وزارت اقتصاد و دارايي و مدير كل امور مالياتي موديان -

  98حضور در نمايشگاه جانبي كنفرانس شبكه هاي هوشمند دانشگاه صنعتي شريف  آذرماه  -
المللي صنعت برق ايران و كسب رتبه برتر و دريافت لوح تقدير از وزارت نيرو حضور در نوزدهمين نمايشگاه بين -

  98آبان ماه سال 
لوح تقدير بعنوان شركت برتر در بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي شبكه هاي توزيع نيروي برق در شهر  -

 1398خرداد سال  –خرم آباد 

 1397لوح حضور در دومين نمايشگاه تخصصي شركتهاي دانش بنيان خالق و فناوري مهر ماه  -

  1396نمونه سال  لوح تقدير از وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان صادر كننده -
 1396تقديرنامه از وزارت نيرو براي فناوري ساخت كنتورهاي هوشمند، مردادماه   -

حضور در نمايشگاه تخصصي شركتهاي دانش بنيان و دريافت مدالهاي اشتغال دانش بنيان، برند ملي دانش بنيان  -
   1396و صادرات دانش بنيان مرداد 



 Utility Weekدر نمايشگاههاي معتبر خارج از كشور از جمله  شركت الكترونيك افزارآزما حضور درخشان -
) ، نمايشگاههاي  2017و  2015سالهاي  –( دبي   Middle East Electricity) ،  2016سال  –اروپا ( بارسلون 

ن عمان ، روسيه ، قزاقستان ، تركمنستان ، عراق ، سوريه ، قطر، لبنان ، آذربايجان ، گرجستا كشورهاي تخصصي در
 ، ارمنستان ، تاجيكستان و افغانستان

  1396لوح تقدير از بيست و دومين كنفرانس ملي شبكه هاي توزيع نيروي برق استان سمنان، فروردين  -

حضور در هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران و كسب رتبه برتر و دريافت تنديس از وزارت نيرو  -
  1396آبان ماه سال 

  1395بيست و يكمين كنفرانس ملي شبكه هاي توزيع نيروي برق استان البرز ، ارديبهشت سال لوح سپاس از  -
 1395لوح سپاس در بيست و هفتمين سالگرد ارتحال امام خميني (ره) از فرماندار شهرستان ساوجبالغ، خرداد  -

ن البرز ، ارديبهشت لوح شركت برتر نمايشگاه بيست و يكمين كنفرانس ملي شبكه هاي توزيع نيروي برق استا -
  1395سال 

ارديبهشت سال  -لوح سپاس حاميان بيست و يكمين كنفرانس ملي شبكه هاي توزيع نيروي برق استان البرز -
1395  

  استان البرز 95انتخاب غرفه بعنوان غرفه برتر در نمايشگاه دستاوردهاي هفته پژوهش و فناوري سال  -
   94ل تقدير نامه از سنديكاي صنعت برق ايران سا -
  94تقدير نامه سومين كنفرانس تخصصي فناوري نانو در صنعت برق و انرژي در ارديبهشت  -

  1394تقديرنامه بيستمين كنفرانس و نمايشگاه جانبي شبكه هاي توزيع نيروي برق دانشگاه زاهدان ارديبهشت  -
  1393اه نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران آبان م تقديرنامه بابت حضور در چهاردهمين -
  1393ح تقدير شركت برتر نمايشگاه جانبي نوزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق ايران آذرماه لو -
  1393تنديس و تقدير نامه چهارمين كنفرانس بين المللي صنعت احداث و انرژي بهمن ماه  -
  1393تقديرنامه واحد نمونه استان البرز در سال  -

  1392از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در تيرماه  لوح تقدير بعنوان واحد نمونه صنعتي  -

  1392المللي  صنعت برق ايران آبان ماه كنندگان در سيزدهمين نمايشگاه بينتنديس رتبه برتر در گروه توليد -
 1392المللي صنعت احداث و انرژي در بهمن ماه لوح سپاس در چهارمين كنفرانس بين -

 1392جانبي نوزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق ايران سال  نمايشگاهلوح تقدير شركت برتر در  -

  1391الملي تحقيق و توسعه ايران مهرماه تنديس محصول برتر در جشنواره بين -
 گواهي اجالس خانه ايده آل نشان زرين سه ستاره برتر اعتماد مشتريان از اجالس خانه ايده آل ، ساخت ايران -

 تقدير واحد نمونه برق و الكترونيك كشور از دست رئيس جمهور و وزيرصنايع و معادندريافت  لوح  -

 تشكر و قدرداني مدير عامل شركت توانير به جهت طراحي و توليد كنتورهاي هوشمند و ديجيتال برق  -

  لوح سپاس دبيرخانه توسعه صنايع ملي ايران ، اجالس خانه ايده آل ، ساخت ايران -



  ديريت موفق در توسعه توليدات ملي از اجالس خانه ايده ال ، ساخت ايراننشان ملي برترين م -
لوح سپاس بابت حضور فعال در نمايشگاه دستاوردهاي بومي و ملي در عرصه پدافند غيرعامل از فرماندهي كل  -

 قوا ستاد كل نيروهاي مسلح

م و صنعت برق از سوي معاون برق لوح تقدير كار آفرين برتر صنعت برق كشور در يازدهمين جشنواره بانيان عل -
و انرژي،وزارت نيرو و مدير عامل شركت توانير و  انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران ارديبهشت ماه سال 

1392  
  لوح تقدير از روساي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با توجه به تجهيزات تحويلي و تجهيز كارگاهها  -
ر اجتماعي براي حمايت و آموزش تيم هاي مهارتي كشور در مسابقات جهاني و ارتقاء لوح تقدير از وزير كار و امو -

  رتبه ايران در رده بندي جهاني.
  لوح تقدير از وزارت علوم و دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد و ...  -
ياز آن شركت كه مورد تحريم تاييديه از شركت مخابرات ايران و تشكراز طراحي و ساخت دستگاههاي موردن -

  آمريكا و اروپا قرار گرفته و اظهار ساخت با همان كيفيت و با يكدهم قيمت مشابه خارجي.
لوح تقدير از وزارت آموزش و پرورش و آموزش فني و حرفه اي كشور در رابطه با ساخت تجهيزات مورد نياز  -

  كارگاهها و آزمايشگاهها.
  پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.جوايز و لوح تقدير از سازمان  -
  لوح سپاس بابت شركت در نمايشگاه جانبي مراسم پنجاهمين سال تاسيس دانشكده مهندسي برق صنعتي شريف -
تاييديه ها و لوح هاي تقدير وزارت صنايع و معرفي اين شركت بعنوان شركت نمونه و معتبر و مورد تاييد طي  -

  گمرك ايران به 24/2/90مورخ   50653/60نامه شماره  
  

  خدمات و فعاليت هاي توليد و اشتغال زايي: -6
نفر بصورت غير  300مستقيم ( كارخانه توليدي و دفتر مركزي ) و حدود  نفر بصورت 600اشتغالزايي حدود  -

 مستقيم

تقديرنامه از رئيس تامين اجتماعي شعبه هشتگرد جهت رضايت مندي كارگران و شهروندان در سال اقتصاد  -
  1395 مقاومتي

 لوح تقدير كارآفرين برتر صنعت برق كشور در هجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق كشور -

  دريافت لوح سپاس از استانداري تهران و فرمانداري ساوجبالغ به سبب توسعه صنعتي كشور و ايجاد اشتغال -
امور رفاهي آنان توسط  ل و تامينلوح تقدير و انتخاب بعنوان كارفرماي نمونه و كسب رضايت كارگران و پرسن -

 وزارت كار

  
  



  خدمات و فعاليت هاي مديريت مهندسي: -7
طراحي ، ساخت و توليد انواع دستگاههاي اندازه گيري  به منظورايجاد بستر مناسب مديريت ، برنامه ريزي و  -

، فروش ، بازرگاني،  و توسعه صادرات با راه اندازي واحدهاي تحقيق و توسعه ، بازاريابي پيشرفته الكترونيكي
 و تداركاتخدمات پس از فروش، مالي 

 متر مربع 12،000با مساحت احداث كارخانه با انواع خطوط توليد پيشرفته و مدرن   -

 6،000،000( ظرفيت توليد ساالنه  پروانه بهره برداري توليد تجهيزات آموزشي و تحقيقاتي و كنتور برق ديجيتال -
  دستگاه انواع كنتور برق ديجيتال پيشرفته و هوشمند )

مديريت منابع و بومي سازي فناوري طراحي و ساخت انواع كنتورهاي پيشرفته و هوشمند برق مطابق با  -
 استاندادرها و نيازهاي روز دنيا

(مديريت زيست  ISO14001:2015(استاندارد مديريت كيفيت)، ISO9001:2015تاييديه هاي ايزو دريافت -
 (مديريت ايمني و بهداشت شغلي)    ISO45001:2018محيطي) و 

  هلند KEMAاز شركت  براي محصوالت توليدي كنتورهاي ديجيتال پيشرفته و هوشمند دريافت گواهينامه -
  ي رياست جمهورياز معاونت علمي و فناوربراي شركت افزارآزما   " توليدي نوع يك دانش بنيان" اخذ گواهي  -
 كنتورهاي برق ديجيتال و هوشمند گواهي ثبت اختراع براي -

 تاييديه هاي كيفيت از شركت توانير و پژوهشگاه نيرودريافت  -

در رابطه با زبان پروتكل ارتباطي استاندارد  DLMSتنها شركت ايراني دارنده  تاييديه از سازمان جهاني  -
  سيستمهاي هوشمند

امضاء تفاهم نامه با وزير صنايع و انرژي تاجيكستان جهت صادرات دويست هزار كنتور به كشور تاجيكستان در  -
   1386  سال

  داراي پروانه عرضه خدمات ورود، خريد و فروش تجهيزات راديويي -
يران به منظور احداث كارخانه و انتقال دانش فني و توليد كنتور در كشور اايزهمكاري با وزارت دفاع و شركت   -

  سوريه
 

  :و اجتماعي  خدمات فرهنگي -8
پارك علم و فناوري دانشگاه به كمپ كارگاهي شتاب دهنده شريف واقع در  اهداي تجهيزات آزمايشگاهي و صنعتي -

 1399بهمن  –صنعتي شريف 

امداد امام خميني (ره) استان كرمان و بنياد نيكوكاري ماهتاب سازان ايرانيان در به دريافت لوح تقدير از كميته  -
 98كيلو واتي استان كرمان در سال  5نيروگاه خورشيدي  520ثمر رساندن پروژه احداث 

 لوح سپاس از رئيس انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران بابت ارسال كمك و هدايا به مناطق زلزله زده استان -
 1398خرداد سال  –لرستان 



  1396التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف بعنوان سخنران باتجريه و موفق در آذر ماه تقديرنامه از انجمن فارغ -
حمايت فني و مالي از تيم ملي مهارت ايران ( وابسته به سازمان فني و حرفه اي ) در مسابقات جهاني اعزامي به  -

 كشورهاي ژاپن و فنالند

 لوح سپاس بابت حمايت مالي پنجاهمين سال تاسيس دانشكده مهندسي برق صنعتي شريفدريافت  -

لوح تقدير هفدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان البرز از رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان  -
  94البرز ارديبهشت

  حمايت مالي از آموزشگاه استثنايي مهر  -
   حمايت مالي از انجمن انرژي ايران -
  حمايت مالي از بيماران سرطاني، موسسه خيريه سمر  -
  حمايت مالي از انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنعت، معدن و تجارت -
  حمايت مالي از انجمن مكاترونيك ايران در جهت اجاره دفتر انجمن  -
  1388تجهيز آزمايشگاه كنترل دانشگاه برق دانشگاه صنعتي شريف در دو مرحله  در سال  -
 اهداء دستگاه حوضچه اسيد به دانشگاه صنعتي شريف  -

 حمايت مالي از انجمن فارغ التحضيالن دانشگاه صنعتي شريف  -

 1390اهداء تجهيزات آزمايشگاه برق و الكترونيك به دانشگاه صنعتي شريف درسال  -

   91كمك به زلزله زدگان آذربايجان شرقي در سال  -
 ريد دفتر مركزي حمايت مالي از سنديكاي صنعت برق جهت خ -

  حمايت مالي از سنديكاي مخابرات جهت خريد دفتر مركزي  -
  حمايت مالي از انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ايران در دو مرحله   -
  كمك به هموطنان زلزله زده در كرمانشاه  -
   97كمك مالي به دانشگاه صنعتي شريف در سال  -
   02/02/98كمك به دانشگاه صنعتي شريف بابت پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاه مورخ -
  كمك به مراسم دانش آموختگان دانشگاه صنعتي شريف جهت تدارك لباس جديد -
   31/02/98كمك به هموطنان سيل زده استان گلستان مورخ  -
    25/03/98كمك به هموطنان سيل زده استان لرستان مورخ  -
 هولتر فشار خون اهداء به بخش قلب بيمارستان دكتر شريعتي  اهداي يك دستگاه -

هاي هوشمند در دانشگاه صنعتي شريف، سال حمايت مالي از برگزاري نهمين دوره كنفرانس شبكه  -
1398  

 

  


