
 يتعال بسمه

                                                                                                             مدقق يهاد

 فني و مهندسي توزیع )هوشمند سازي و فناوریهاي نوین(دفتر مدیرکل 

 شرکت توانیر

 

 : التیتحص

 1376 مشهد يفردوس دانشگاه از  کنترل – برق يمهندس سانسيل فوق   

 1373 مشهد يفردوس دانشگاه از قدرت – برق يمهندس سانسيل 

 :  يکار سوابق

  1399تا  1397مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکين شرکت توانير از سال 

  تاکنون 1396مشاور مدیرعامل شرکت توانير و مجری طرح ملي فهام از سال 

 بررق   یانرژ یوربهرهانرژی های تجدید پذیر و  سازمان هوشمند شبکه و یريگاندازه یهاستميس معاون

   1396 تا 1395 سال از )ساتبا( 

 1396تا  1390ری انرژی ایران از سال عضو هيت مدیره سازمان بهره و 

 1395 تا 1388 سال از رانیا یانرژ یوربهره سازمان هوشمند شبکه و یريگاندازه یهاستميس معاون  

 کنون تا 1389 سال از( فهام)  یانرژ تیریمد و یريگ اندازه هوشمند فراسامانه یساز ادهيپ طرح یمجر  

 1389 تا 1384 سال از رانیا برق شبکه تیریمد شرکت  شبکه توسعه بر نظارت و یزیربرنامه دفتر ریمد   

 1388 تا 84 سال از( ستميس مطالعات و یزیر برنامه بخش) رانیا برق شبکه جامع مطالعات طرح یمجر  

 1384 تا 1380 سال از خراسان یامنطقه برق شرکت يفن یزیربرنامه دفتر ریمد 

 1380 تا 1378 سال از خراسان یامنطقه برق شرکت انتقال یزیربرنامه کارشناس 

 1378 تا 1375 سال از خراسان برق یروين عیتوز شرکت يفن نظارت کارشناس 

 

 



 :  يپژوهش و يعلم سوابق

  فراسامانه هوشمند اندازه گيری و مدیریت انرژی"تاليف کتاب" 

  همکاری در تاليف کتاب"Application of Smart Grid technologies" ، انتشاراتElsevier 

 يالمللنيب و يداخل یکنفرانسها در مقاله 40 از شيب و ارائه  نیتدو   

 مصرف تیریمد نهيزم در اختراع دو ثبت   

 برق صنعت در يقاتيتحق متعدد یهاپروژه انجام  

 برق صنعت در يقاتيتحق متعدد یهاپروژه ناظر  

 مقاالت داور IEEE    برق يالمللنيب کنفرانسو   

 بين المللي برق کنفرانس االتقم داور و يعلم تهيکم عضو 

  رانیا هوشمند يکیالکتر یها شبکه کنفرانس االتقم داور و يعلم تهيکم عضو 

 : يتخصص و يعلم يهانهیزم

 برق هوشمند یهاشبکه 

 توسعه فناوری اطالعات و اینترنت اشيا در حوزه انرژی 

 برق شبکه یزیربرنامه 

 قدرت ستميس یداریپا و کينامید 

 یانرژ تیریمد 

 : يتخصص يها تهیکم در تیعضو

 رکشو برق شبکه یيایپا یشورا یزیر برنامه تهيکم عضو 

 عضو شورای اجرایي انجمن علمي شبکه هوشمند انرژی ایران 

 رانیا یانرژ هوشمند شبکه يعلم انجمن صنعت فناوری و تهيکم ریيس 

 عضو کميته راهبری طرح ملي شبکه هوشمند انرژی ایران 

 عضو فروم اینترنت اشيا ایران 

 :مدیریتي تجارب ویژه

  سال تجربه کار در شرکتها و سازمانهای دولتي وزارت نيرو 24بالغ بر 

  سال تجربه مدیریت مياني و ارشد 20بالغ بر 

  طرح نوآورانه و مليین مدیریت چندتجربه   

 تجربه ایجاد و راه اندازی واحدهای سازماني جدید در وزارت نيرو 


