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  فعالیتهاي پژوهشی ،آموزشی،توانایی ها

  دربرابرصاعقه وسرج و حفاظت دربرابر حفاظت -حفاظت درنیروگاههاي خورشیدي (سیستم زمینتالیف و ترجمه کتاب
 اضافه باربهمراه ارزیابی ریسک ومثال کاربردي یک نیروگاه ده مگاواتی)

 تالیف و ترجمه کتاب راهنماي جامع پی وي سیست درنیروگاه هاي خورشیدي متصل به شبکه 

 قه گیرومجموعه هفت شهر گردآوري کتاب سیستم زمین و همبندي با همکاري کمیته برگزاري سمپوزیوم ارتینگ و صاع
 برق

  نسخه از نرم افزارتاسیسات الکتریکی فارسی با قابلیت خروجی دراتوکد 3طراحی  
 طراحی نرم افزارسیستم هوشمندساختمان  
  (کارفرما : شرکت مبین برق اصفهان)-طراحی نرم افزار محاسبات  کابل در سیستم توزیع  
  کنفرانس- کنفرانس نظام مهندسی محمودآباد–مقاله علمی درکنفرانسهاي (شبکه هاي توزیع کرمان 6ارایهNEC 

  کنفرانس بین المللی برق و کامپیوتر دانشگاه امیرکبیرو....)-همایش مقررات ملی شیراز-2008
 تدوین استانداردآموزش سیستم هوشمند ساختمان دردوقسمت نصاب و طراح  
 ه عنوان طرحهاي برتر جشنواره خانه هوشمند دانشگاه اصفهان با عنوان طرحهاي سیستم منطقه اي برگزیده شدن ب

  مدیریت ساختمان و سیستم مدیریت انرژي ساختمان
  برگزاري دوره هاي آموزشی تاسیسات الکتریکی  
 شنا به نرم افزارسی شارپ وپایگاه داده ها ٱ 
 رق و آشنایی با اصول مهندسی نرم افزارتوانایی طراحی نرم افزارهاي تخصصی در رشته ب 
 گذراندن دوره مربی گري  فنی و حرفه اي در تربیت معلم کرج 
 نظام مهندسی -برگزاري سمینارهاي مختلف درزمینه طراحی تاسیسات و تهیه دفترمخاسبات (نظام مهندسی اصفهان

 نظام مهندسی اردبیل و...)-قزوین

  افتخارات
  استان اصفهان 92مهندس برگزیده نوآور سال  

  عضویت ها
 نظام مهندسی استان اصفهان 2پایه 

  انجمن انرژي هاي تجدیدپذیر(اتاق بازرگانی)شاخه اصفهان کمیته هماهنگیعضو 

 عضو انجمن برق و الکترونیک 

 عضو انجمن استاندارد ملی ایران 

  عضوکمیتهINEC-TC81 

  عضوکمیتهINEC-TC99 

 عضوکارگروه تخصصی برق شوراي مرکزي ایران 

  مربی فنی و حرفه اي  
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  فعالیتهاي اجرایی
 
 

 )طراحی اولین ساختمان دولتی کم انرژيZero Energyدرحال طراحی-) واقع دردانشگاه اصفهان 

  طراحی وساخت استراکچرهاي سازه هاي خورشیدي (تمام پروژه هاي اجراشده شرکت توسط استراکچرهاي تولید شرکت
 یگانه انرژي اسپادانا می باشد)

  پروژه مربوط به کمیته امداد واقع درجیرفت کرمان 50وراه اندازي نصب 

  کیلوواتی واقع درعمان 200طراحی و مشاور پروژه 

  مگاواتی بافت کبیرجزه و اخدتاییدیه ازشرکت برق منطقه اي اصفهان دردومرحله  10مطالعات  اتصال به شبکه نیروگاه
 ولتکیلو 20و همچنین متصل به شبکه  63متصل به شبکه 

  مگاواتی شرکت پالیزاتحاد واقع دراستان قم  2مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 

  کیلووات نیروگاه خانگی برروي بام هاي مختلف دراصفهان 100طراحی ونصب تقریبا 

  مگاواتی  خورشیدي بافت کبیرجزه درکوهپایه 10مشاور نیروگاه  
  ت کبیرجزه مگاواتی شرکت باف 10ارایه طرح توجیهی نیروگاه 

  درپژوهشگاه نیرو 96شهریور  9برگزاري دومین سمپوزیوم بین المللی سیستم هاي زمین و صاعقه گیرایران درتاریخ-
 بهمراه هفت شهربرق

 برگزاري دوره هاي آموزشی نیروگاه خورشیدي 

  شرکت متکا-مگاواتی خورشیدي اصفهان واقع درنیک آباد 10مهندس پروژه نیروگاه  
 دردانشگاه شهید عباسپور تهران با   95بهمن ماه سال  7سمپوزیوم تاسیسات الکتریکی ایران درتاریخ  برگزاري اولین

  مجموعه هفت شهر برق
  مجموعه هفت شهر با رماه دردانشگاه شهید عباسپورتهران تی 31برگزاري اولین سمپوزیوم ارتینگ و صاعقه گیر درتاریخ

 برق

  درمجموعه هفت شهربرقاستان کشور 7مهندسی در مدیرطرح برگزاري آزمون آزمایشی نظام 

 (شرکت اسپادان کهربا)تست و راه اندازي پست  برق کارخانه سیمان شهرکرد کارفرما 
 متر مربع(کارفرما شرکت فراطرح آریانا) 500000پروژه بزرگ شهید کشوري به زیر بناي نزدیک به  1تهیه گزارش فاز 

  کارخانجات سنگبري واقع دردولت آبادمدیرپروژه پروژه هاي ممیزي انرژي  
  واحدي ایراینیان و خورشید و اقع درجزیره کیش(کارفرما مهندس صفري) 300پروژه  2تهیه دفترمحاسبات 

 لنجان-اجراي سیستم هوشمند ساختمان شهرداري سده  
 طراحی نقشه هاي تاسیسات الکتریکی وتدوین دفتر محاسباتی  
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 ی درجهت مکانیزه نمودن واحد تاسیسات الکتریکی(دفترفنی مجلس شوراي اسلامیهمکاري باشرکتهاي مشاوره ودفاترفن 
-سازمان نظام مهندسی زاهدان-دانشکده علوم پزشکی-ژداشرکت مو-دفترفنی استانداري کردستان -مهندس افرلو 

  سازمان نظام مهندسی مشهد (مهندس صهولتی و...
  طراحی روشنایی پارك مشتاق با نرم افزار دیالوکس  
 ) طراحی سایت جامع تاسیسات الکتریکی.com13www.mabhas(  
  وات3وات و 10طراحی واجراي روشنایی فروشگاه ورزشی وساخت ال اي دي 
  تاسیسات الکتریکیبرگزاري دوره هاي   
  ه کارفرما(شرکت احیافرآیندپروژه طرح بررسی علل افزایش دماي تونل کابل مجتمع فولاد مبارکمدیر( 
  مدرسه -مجموعه ورزشی-هتل-ساختمان مسکونی 20طراحی تاسیسات الکتریکی  بیش از  

   شرکت کرده دوره ها آموزشی
شرکت درکارگاه آموزشی نصب وراه اندازي اینورترهاي خورشیدي شرکت فرونیوس اتریش برگزارشده -            :

  یلزار ازشرکت فرونیوسدرپژوهشگاه نیرو با تدریس نیکولاپ
   97مدیریت پروژه هاي تجدیدپذیر برگزارشده توسط انجمن تجدیدپذیر ایران سال دوره - 
 DNVGLدوره آموزشی پیشرفته خورشیدي توسط شرکت - 

  ساعته طراحی نیروگاه خورشیدي 24دوره - 
  پوردوره ریزشبکه ها (شبکه هاي هوشمند) توسط دانشگاه کاشان مدرس :پروفسور شاهیده -
  دوره طراحی و اندازه گیري سیستم زمین دردانشگاه آزاد خمینی شهر مدرس دکترشجاعیان-
  نظام مهندسی مدرسین   ساعته توسط 30تاسیسات الکتریکی دوره نظارت -
  ساعت 16دوره طراحی سیستم صاعقه گیر -
  BS7671دوره طراحی ، تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان براساس استاندارد-
  ساعت برگزارشده توسط نظام مهندسی اصفهان 16دوره اعلام حریق -
  
  
  
  
  
  

  برگزارکننده به عنوان مدرس  دوره هاي آموزشی
  98شهریورماه - سخنران کلیدي کنفرانس انرژي هاي تجدیدپذیر دانشگاه مجلسی- 
تجدیدپذیردانشگاه مجلسی برگزاري کارگاه طراحی نیروگاه خورشیدي درحاشیته کنفرانس انرژي هاي - 

  98شهریور ماه 
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   97آبان ماه سال 6و5دوره عمومی طراحی نیروگاه هاي خورشیدي - 
  روزه براي موسسه آذین ارتباطات 2دوره خصوصی طراحی نیروگاه خورشیدي -
وبیان   97دوره خصوصی طراحی نیروگاههاي خورشیدي براي مهندسین بانه کردستان همراه با بازدید ازنیروگاه سال -

  نکات کاربردي وعملی
  1396دي ماه  29و28دوره ویژه طراحی نیروگاههاي  خورشیدي -
 1396آبان ماه سال 26. 25دوره آموزشی سیستم هاي متصل به شبکه به همراه ارزیابی اقتصادي -

  
 

  صفحات اجتماعی
وهمکاري  )گذاري مطالب گوناگون دررشته برقو اشتراك  جامع ترین کانال برق ایرانراه اندازي کانال متخصصین برق ایران (

نمودن  با نویسندگان کتب تخصصی و اساتید برق در قالب ادمین هاي گروه درجهت افزایش سطح علمی اعضاي گروه و جامعه 
  مهندسین

  

  
تلگرام  توسط آقاي کانال متخصصین برق ایران به عنوان اولین کانال تخصصی برق درایران درهمان ساعت ابتدایی بروزرسانی 

محمد پرهام فر ایجاد گردیدو با تبلیغات در فضاي مجازي و گروهاي تلگرامی تخصصی به سرعت با استقبال متخصصین برق کشور 
مواجه گردید .همکاري اساتید ونویسندگان بنام کتب تخصصی در به اشتراك گذاري اطلاعات مفید باعث شد تا این کانال 

  .رین کانال مجازي  برق ایران تبدیل شود .پس از آن عضو گیري مجموعه  هفت شهر برق صورت پذیرفتمعروفترین و پرطرفدارت

  

 

  عبارتند از :وکانال متخصصین برق ایران  .برخی از خدمات ارایه شده توسط مجموعه هفت شهر برق 

 : حامی کنفرانس ها و همایش ها مختلف مانند 

 سالن همایش هاي بین المللی صدا  98مللی انرژي هاي تجدیدپذیر مهرماه حامی رسانه اي چهارمین کنفرانس بین ال
 وسیما 

 حامی کنفرانس انرژي هاي بادي درتهران 
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 سالن همایش هاي بین المللی صدا وسیما 97حامی سومین کنفرانس بین المللی انرژي هاي تجدید پذیر مهرماه 

 96ماه آبان  30همایش اینترسولار واقع درهتل اسپیناس حامی 

 96آبان ماه سال  11تا 8دومین کنفرانس بین المللی انرژي هاي تجدید پذیر حامی 

  95اردیبهشت  23اولین کنفرانس بین المللی  دستاوردها نوین در برق و کامپوتر دانشگاه امیرکبیر درتاریخ حامی 
مدیرعامل وبنیان گذار نرم افزار اي  باسخنرانی دکترشکوه ETAPاولین سمینار آشنایی با بسته هاي نرم افزاري  حامی 

  تپ
  95دومین کنفرانس ملی فناوري ،داده وانرژي بارویکرد مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کردستان خرداد حامی 
 دراصفهان 95آذر 4همایش معضلات نظارت درتاسیسات الکتریکی حامی 

نیروگاه هاي -ریزشبکه ها- عات اتصال به شبکهبرگزاري سمینارهاي مجازي متعدد درحوزه انرژي درنیروکده : مطال
  نیروگاه هاي بادي و.........-خورشیدي

  و......
 معرفی دوره هاي متعدد برق درسراسر کشور 

  دوره هاي مختلف تاسیسات الکتریکی -
  دوره هاي مختلف طراحی پلنتهاي ساختمان وصنعتی -
  دوره هاي طراحی و اندازه گیري سیستم زمین-
  یان ضعیفدوره هاي جر-
  دوره هاي آمادگی آزمون نظام مهندسی-
  کارگاه آموزشی تست رله هاي حفاظتی -

  و....
  برگزاري دومین سمپوزیوم بین المللی تخصصی ارتینگ وصاعقه گیر درپژوهشکده نیرو

  برگزاري سمینارتخصصی سیستم زمین دراماکن خاص نظام مهندسی اردبیل
  ارتینگ وصاعقه گیر توسط مجموعه هفت شهر برق با محوریت گروه آذرخش برگزاري نخستین سمپوزیوم تخصصی

 تیرماه دردانشگاه شهید عباسپور 31درتاریخ 

  شهریور 25برگزاري سمینار تخصصی سیستم زمین و همبندي با همکاري نظام مهندسی اردبیل درتاریخ 

  هیت مدیره هفت شهر برقتالیف کتاب مجموعه دستوالعمل هاي کاربردي سیستم زمین وهمبندي توسط 

  تهیه دي وي دي آموزشی سیستم زمین و صاعقه گیر 

 برگزاري آزمون آزمایشی نظام مهندسی درهفت استان کشور 

 اطلاع رسانی دستوالعمل هاي تایید شده و نگارش شده توسط اکثریت اعضاي هیت مدیره هفت شهر برق درکل کشور 

 برق کشور درسوپرگروههاي ایجاد شده پاسخ به مشکلات مختلف و همفکري با متخصصین 

 حمایت از طرح ها و مقالات و کتب ارایه شده  و معرفی آنها درکل کشور 

 ارایه طرح پیشنهادي جهت تشکیل اتحادیه صنف سیستمهاي ارتینگ و حفاظت دربرابرصاعقه 
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  تقدیرجهت سخنرانی کلیدي درکنفرانس ملی مهندسی برق

  
  نیوس اتریش مدرك اخذ شده توسط شرکت فرو
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 مربی سازمان فنی وحرفه اي 

  
  
    

  
  
  
  
  

                                          

 مگاواتی بافت کبیرجزه 10مشاورنیروگاه 
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 شرکت دردوره پیشرفته انرژي خورشیدي

 

  
 دوره میکروگرید ارایه شده توسط پروفسورشاهبده پور
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 1392مراسم انتخاب برگزیدگان جامعه مهندسان ساختمان درسال                                                    
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  تاسیسات الکتریکی درشوراي عالی انفورماتیکثبت نرم افزار

  

 
 

  NEEC2008و  ارایه مقاله درکنفرانس شبکه هاي توزیع
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  کتاب تالیف شده براي طراحی نیروگاه خورشیدي متصل به شبکه                       هفت شهربرق باهمکاري هیت مدیرهکتاب تالیف شده 
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 برگزاري نخستین سمپوزیوم سیستم زمین وصاعقه گیرایران                   برگزاري نخستین سمپوزیوم تاسیسات الکتریکی ایران            

 

 
  جهت تدریس دردوره طراحی پیشرفته نیروگاه خورشیدي IEEEمدرك
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  اجرا واندازه گیري سیستم هاي اتصال زمین–حضوردردوره طراحی 

  
 BS7671تست و تحویل برق ساختمان منطبق براستاندارد -حضوردردوره طراحی
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 NEC2008ارایه مقاله درکنفرانس                       IEEEارایه مقاله به زبان انگلیسی درکنفرانس هاي زیرمجموعه 

  
  شیراز-ارایه مقاله درهمایش مقررات ملی ساختمان                   ارایه مقاله درچهاردهمین کنفرانس شبکه هاي توزیع


