
 سوابق اجرایی 
 شرکت مشاوره مدیریت آریانا                                     

 هاي انتقال برق   ریزي استراتژیک شرکت برنامه

 اي خراسان، اصفهان، فارس، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان  هاي برق منطقه شرکت

 هاي توزیع برق ریزي استراتژیک شرکت برنامه

هاي توزیع نیروي برق مشهد، تهران، فارس، شیراز، یزد، خراسان رضوي، آذربایجان شرقی، غرب مازندران، جنوب کرمان،                        شرکت

 بوشهر، اصفهان، کرمانشاه، هرمزگان، اهواز و خوزستان  

 هاي تولید برق  ریزي استراتژیک نیروگاه برنامه

 هاي مدیریت تولید برق هرمزگان، فارس، رامین اهواز و گهرانرژي سیرجان  شرکت

 پژوهشگاه نیرو  

 هاي استراتژیک منابع انسانی پژوهشگاه نیرو تحلیل دینامیک چالش

 شرکت مدیریت شبکه برق ایران

 ریزي استراتژیک و طراحی مکانیزم مدیریت بار صنایع با اجراي طرح ذخیره عملیاتی برنامه

 امین در جهان)16(بزرگترین تولیدکننده ترانسفورماتور در ایران و  ریزي استراتژیک شرکت ایران ترانسفو برنامه

 وکار در صنعت بیمه ریزي استراتژیک و طراحی مدل کسب برنامه

 سهم از بازار بیمه کشور)، دي و رازي 40 هاي بیمه ایران (بزرگترین شرکت بیمه تجاري ایران، داراي  ریزي استراتژیک شرکت برنامه

 اي در شرکت سهامی بیمه ایران، دي و رازي هاي بیمه وکار به تفکیک رشته طراحی مدل کسب

 هاي مالی تحلیل استراتژیک صورت

 گذاري مس سرچشمه و سرمایه ایران ترانسفوبیمه دي، بیمه رازي، گهر، گهرعمران، بیمه ایران،  هاي گل هاي مالی شرکت تحلیل صورت

 کاري هاي معدن ریزي استراتژیک شرکت برنامه

 گذاري مس سرچشمه گذاري گهرعمران، پوشش پرشیا و سرمایه گهر، سرمایه هاي معدنی و صنعتی گل شرکت
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 وکار   مدیریت و بازطراحی فرآیندهاي کسب

اي خراسان، اصفهان، هرمزگان، بانک صنعت و معدن، بوتان، معاونت مالی ایران خودرو، پخش                     هاي برق منطقه    شرکت

 پرس   کیال، توزیع برق جنوب کرمان و تولی

 طراحی ساختار سازمانی

 شرکت بیمه ایران و سازمان نظام مهندسی استان تهران 

 )A&DCاي مدیران ( هاي ارزیابی و توسعه طراحی و اجراي کانون

هاي هپکو، توزیع برق فارس، فوالد اسفراین، مکو، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان گسترش و نوسازي صنایع                     شرکت 

 سازي اروندان، بازرگانی و توسعه صنایع جانبی نیشکر  سازي اراك، کشتی ایران (ایدرو)، شرکت تجهیزات نفت، ماشین

 هاي مدیریت عملکرد کارکنان   طراحی سیستم

 اي فارس و هرمزگان و شرکت سردساز خودرو هاي برق منطقه شرکت

 هاي علم و فناوري و مراکز رشد  پارك

  براي شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان» هاي مستقر در مراکز رشد سیستم مدیریت عملکرد موسسه«طراحی 

 هاي مستقر در مراکز رشد براي شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان طراحی سیستم نیازسنجی آموزشی مدیران مراکز رشد و موسسه 

 ارزیابی عملکرد مراکز رشد واحدهاي فناوري وزارت علوم 

 )s5سازي سیستم آراستگی محیط کار ( طراحی و پیاده

 هاي توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان، مشهد، جنوب کرمان، اهواز و هرمزگان   شرکت

 هاي مدیریت کیفیت و ایمنی   طراحی و تحلیل سیستم

 اي اصفهان و توزیع برق شیراز هاي بوتان، برق منطقه شرکت

 A&DC 
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 اقتصاد صنعت برق

 ها واکاوي بحران کسري منابع مالی صنعت برق و پیشنهاد راهکارهایی براي تعادل بخشی درآمدها و هزینه 

 روزنامه دنیاي اقتصاد) 3018 اي ـ شماره  هاي بحران نقدینگی صنعت برق کشور (مقاله بازانگاري در اقتصاد یارانه واکاوي ریشه 

 روزنامه دنیاي اقتصاد) 2064 هاي صنعت برق ایران (شماره  سازي شرکت هاي واگذاري و خصوصی مطالعه چالش 

  روزنامه دنیاي اقتصاد) 2143 تحلیل و واکاوي اثرات بدهی صنعت برق به پیمانکاران (شماره 

 وکار و ساختار کالن پژوهشکده اقتصاد و مدیریت در پژوهشگاه نیرو مطالعه و پیشنهاد مدل کسب 

 روزنامه دنیاي اقتصاد) 3022 هاي گازي کشور (شماره  براي تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاه 1392 هاي قانون بودجه سال  مطالعه استفاده از ظرفیت 

 بخشی دولت دهم از جیب صنعت برق حاتم«هاي برق کشور در دولت دهم؛  واکاواي نتایج واگذاري نیروگاه« 

 مطالعه و مقایسه تطبیقی تعرفه فروش برق و هزینه تلفن همراه در ایران و چند کشور جهان 

 مطالعه ضرورت اصالح هزینه برقراري انشعاب برق 

 مطالعات استراتژیک کالن در صنعت برق

 مطالعه ساختار کالن صنعت برق ژاپن، کره جنوبی، انگلستان و ایالت تگزاس آمریکا با هدف پیشنهاد ساختار مناسب حاکمیتی صنعت برق کشور 

 روزنـامـه      2989 هاي صنعت برق شماره  رفت از چالش هاي استراتژیک صنعت برق کشور (مقاله دولت یازدهم و استراتژي برون واکاوي چالش

 دنیاي اقتصاد)

 کشور 1393 هاي بند ق قانون بودجه سال  هاي استراتژیک وزارت نیرو براي استفاده از ظرفیت ها و طرح مطالعه پروژه 

 هاي اقتصاد مقاومتی مطالعه و پیشنهاد راهکارهاي استراتژیک صنعت برق کشور در راستاي اجراي الزام 

 طراحی مدرسه تکمیلی مدیریت صنعت برق 

 2050 روي صنعت برق جهان تا سال  روند پیشِ«هاي استراتژیک صنعت برق جهان و ارایه گزارش  مطالعه اولویت« 

 مطالعه تطبیقی صنعت برق کره جنوبی با تمرکز بر شرکت کپکو 

 مطالعه تطبیقی صنعت برق کانادا با تمرکز بر صنعت برق ایالت کبک 

 مطالعه تطبیقی صنعت برق انگلستان 

  کشور عمده تولیدکننده نفت جهان   20 مطالعه ساختار حاکمیتی انرژي در 

 شبکه هوشمند

 هوشمندسازي شبکه برق جزیره هرمز راه تدوین نقشه 

 ها، تجارب و نقشه راه هوشمندسازي شبکه برق در اتحادیه اروپا، امریکا، چین و کره جنوبی مطالعه برنامه 

 ترین سوابق تحقیقاتی در صنعت برق  مهم

 سوابق پژوهشی 
 شرکت مشاوره مدیریت آریانا
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 هاي تجدیدپذیر انرژي

  هاي تجدیدپذیر روند توسعه انرژي«ترجمه و چاپ کتاب« 

  سناریوي معتبر جهان 50 اندیشمند و  170 هاي تجدیدپذیر، با مروري بر نظر  آینده انرژي«ترجمه و چاپ کتاب« 

 هـاي     نیافتگی صنعت برق کشور در انـرژي      هاي تجدیدپذیر در ایران و ترکیه با هدف واکاوي دالیل توسعه مطالعه تطبیقی روند توسعه انرژي

 روزنامه دنیاي اقتصاد) 3360 تجدیدپذیر (شماره 

 هاي  حرارتی براي گذر از پیک روز شبکه برق کشور (مقاله توهـم گـرانـی انـرژي          هاي خورشیدي و نیروگاه مقایسه اقتصادي استفاده از پنل

 روزنامه دنیاي اقتصاد) 3040 خورشیدي ـ شماره 

  میلیون بام ایرانی 6 خورشید طالیی بر فراز «طراحی و پیشنهاد طرح« 

  دهنده از دریافت یارانه ماهیانه واتی براي خانوارهاي انصراف 400 طراحی و پیشنهاد طرح نصب مولدهاي خورشیدي 

 هاي حرارتی و ترکیب سوخت   تحلیل حساسیت قیمت تضمینی خرید انرژي تجدیدپذیر بر اساس سه متغیر قیمت نفت، راندمان نیروگاه 

 هاي تجدیدپذیر بر بازار نیروي کار کشور مطالعه پیامدهاي توسعه انرژي 

 راه توسعه منابع تجدیدپذیر در سبد برق خراسان تدوین نقشه 

 هاي تجدیدپذیر خراسان راه سازماندهی و تشکیل پژوهشگاه انرژي تدوین نقشه 

 راه کشورهاي پیشرو در این حوزه از جمله اسپانیا، امریکا، ژاپن و کانادا هاي متنوع انرژي خورشیدي و مرور تجارب و نقشه مطالعه تکنولوژي 

 هاي تجدیدپذیر (با تمرکز بر انرژي باد و خورشید) در آمریکا، ژاپن، آلمان، چین و ... هاي تولید و مصرف انرژي مطالعه قوانین و مشوق 

 با تمرکز بر نقشه راه کشورهاي کانادا، امریـکـا، اتـحـادیـه         2050 هاي تولید خودروهاي الکتریکی و روند توسعه آنها تا سال  مطالعه تکنولوژي

 اروپا، ژاپن و چین براي توسعه این خودروها

 هاي تجدیدپذیر در ایجاد اشتغال پایدار مطالعه بحران اشتغال در اقتصاد ملی کشور و نقش احتمالی توسعه انرژي 

 مدیریت سمت تقاضا

  در دو سطح کالن (عملکرد شرکت مدیریت شبکه) و خرد (عملکرد شـرکـت    1394 در پیک  »رزرو عملیاتی  برنامه«بررسی اثربخشی اجراي

 اي یزد) برق منطقه

  براي  مدیریت بار شبکه کشور» برنامه رزرو عملیاتی«طراحی و پیشنهاد 

  سازي مصرف انرژي در استان خراسان رضوي بهینه«طراحی و پیشنهاد طرح« 

  بازده با هدف مدیریت و کاهش بار سرمایشی تعویض کولرهاي آبی کم«طراحی و پیشنهاد طرح« 

 ها و تجارب مدیریت مصرف در امریکا، کانادا، چین و ... ها، مشوق ها، سیاست مطالعه برنامه 

 ترین سوابق تحقیقاتی در صنعت بیمه  مهم

  بر مبناي گزارش  2017 مطالعه روندهاي تاثیرگذار بر صنعت بیمه در سالCapgemini   

 1414 انداز بیمه زندگی در ایرانِ  تحلیل بازار بیمه زندگی در جهان، کشورهاي خاورمیانه و ایران با هدف ترسیم و پیشنهاد چشم 

   تحلیل عملکرد شبکه فروش نمایندگان صنعت بیمه کشور 

 1394 هاي بدنی  تحلیل اقتصادي منابع و مصارف صندوق تأمین خسارت 

 اي  هاي بیمه هاي شرکت وکار و استراتژي مطالعه تطبیقی مدل کسبSwiss Re ،ERGO  وLoyds   و صنعت بیمه کشورهاي ترکیه و امارات 

 1394 و 1393 هاي  تحلیل بازار بیمه کشور در سال 

  1394 بینی عملکرد صنعت بیمه در این رشته براي سال  و پیش 1393 تحلیل بازار بیمه شخص ثالث اتومبیل در سال 

  تحلیل گذار دیجیتالی شدن صنعت بیمه جهان بر مبناي آخرین نظرسنجی شرکتBain   

 1394 ها بر صنعت بیمه ایران در سال  هاي جهانی بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد و بررسی اثرگذاري آن تحلیل ریسک 

 آهن  ترین سوابق تحقیقاتی در صنعت معدنکاري سنگ مهم

 هاي فوالدسازي کشور   آهن در سود شرکت اي انرژي و سنگ مطالعه پیامدهاي قیمت یارانه 
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