
 سوابق اجرايي 
 شركت مشاوره مديريت آريانا                                     

 ساله صنعت برق کشور 3های  ها و برنامه توسعه استراتژی

 وری انرژی ایران  تحلیل دالیل عدم توفیق در کاهش شدت مصرف انرژی کشور به سفارش سازمان ملی بهره

 یابی دالیل عدم توازن منابع مصارف در این بخش  تحلیل جریان نقدینگی صنعت آب و فاضالب کشور با هدف ریشه

 های انتقال برق   ریزی استراتژیک شرکت برنامه

 ایخوزستان،خراسان،اصفهان،فارس،هرمزگانوسیستانوبلوچستانهایبرقمنطقهشرکت

 های توزیع برق ریزی استراتژیک شرکت برنامه

جنوبکرمان،شرکت غربمازندران، آذربایجانشرقی، خراسانرضوی، یزد، شیراز، فارس، تهران، هایتوزیعنیرویبرقمشهد،

 بوشهر،اصفهان،کرمانشاه،هرمزگان،اهواز،ایالموخوزستان

 های تولید برق  ریزی استراتژیک نیروگاه برنامه

 هایمدیریتتولیدبرقهرمزگان،فارس،رامیناهوازوگهرانرژیسیرجانشرکت

 پژوهشگاه نیرو  

 هایاستراتژیکمنابعانسانیپژوهشگاهنیروتحلیلدینامیکچالش

 شرکت مدیریت شبکه برق ایران

 ریزیاستراتژیکبرنامه

 طراحیمکانیزممدیریتبارصنایعبااجرایطرحذخیرهعملیاتی

 امین در جهان(61)بزرگترین تولیدکننده ترانسفورماتور در ایران و  ریزی استراتژیک شرکت ایران ترانسفو برنامه

 وکار در صنعت بیمه ریزی استراتژیک و طراحی مدل کسب برنامه

 سهمازبازاربیمهکشور(،دیورازی04هایبیمهایران)بزرگترینشرکتبیمهتجاریایران،دارایریزیاستراتژیکشرکتبرنامه

 ایدرشرکتسهامیبیمهایران،دیورازیهایبیمهوکاربهتفکیکرشتهطراحیمدلکسب

www.Powerportal.ir 

www.aryanacmc.com 

 8931فروردين 

 شرکت توانیر



 کاری های معدن ریزی استراتژیک شرکت برنامه

 گذاریمسسرچشمهگذاریگهرعمران،پوششپرشیاوسرمایهگهر،سرمایههایمعدنیوصنعتیگلشرکت

 وکار   مدیریت و بازطراحی فرآیندهای کسب

پخشهایبرقمنطقهشرکت معاونتمالیایرانخودرو، بوتان، معدن، بانکصنعتو هرمزگان، اصفهان، ایخراسان،

 پرسکیال،توزیعبرقجنوبکرمانوتولی

 طراحی ساختار سازمانی

 شرکتبیمهایرانوسازماننظاممهندسیاستانتهران

 (A&DCای مدیران ) های ارزیابی و توسعه طراحی و اجرای کانون

هایهپکو،توزیعبرقفارس،فوالداسفراین،مِکو،سازمانتأمیناجتماعی،سازمانگسترشونوسازیصنایعشرکت

 سازیاروندان،بازرگانیوتوسعهصنایعجانبینیشکرسازیاراک،کشتیایران)ایدرو(،شرکتتجهیزاتنفت،ماشین

 های مدیریت عملکرد کارکنان   طراحی سیستم

 ایفارسوهرمزگانوشرکتسردسازخودروهایبرقمنطقهشرکت

 های علم و فناوری و مراکز رشد  پارک

 برایشهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهان« هایمستقردرمراکزرشدسیستممدیریتعملکردموسسه»طراحی 

 هایمستقردرمراکزرشدبرایشهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهانطراحیسیستمنیازسنجیآموزشیمدیرانمراکزرشدوموسسه 

 ارزیابیعملکردمراکزرشدواحدهایفناوریوزارتعلوم 

 (s5سازی سیستم آراستگی محیط کار ) طراحی و پیاده

 هایتوزیعنیرویبرقسیستانوبلوچستان،مشهد،جنوبکرمانوهرمزگانشرکت

 A&DC 
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 اقتصاد صنعت برق

 هاواکاویبحرانکسریمنابعمالیصنعتبرقوپیشنهادراهکارهاییبرایتعادلبخشیدرآمدهاوهزینه 

 روزنامهدنیایاقتصاد(8403ایـشمارههایبحراننقدینگیصنعتبرقکشور)مقالهبازانگاریدراقتصادیارانهواکاویریشه 

 روزنامهدنیایاقتصاد(4400هایصنعتبرقایران)شمارهسازیشرکتهایواگذاریوخصوصیمطالعهچالش 

 روزنامهدنیایاقتصاد(4008تحلیلوواکاویاثراتبدهیصنعتبرقبهپیمانکاران)شماره 

 وکاروساختارکالنپژوهشکدهاقتصادومدیریتدرپژوهشگاهنیرومطالعهوپیشنهادمدلکسب 

 روزنامهدنیایاقتصاد(8444هایگازیکشور)شمارهبرایتکمیلسیکلترکیبینیروگاه0834هایقانونبودجهسالمطالعهاستفادهازظرفیت 

 بخشیدولتدهمازجیبصنعتبرقحاتم»هایبرقکشوردردولتدهم؛واکاواینتایجواگذارینیروگاه» 

 مطالعهومقایسهتطبیقیتعرفهفروشبرقوهزینهتلفنهمراهدرایرانوچندکشورجهان 

 مطالعهضرورتاصالحهزینهبرقراریانشعاببرق 

 مطالعات استراتژيك كالن در صنعت برق

 مطالعهساختارکالنصنعتبرقژاپن،کرهجنوبی،انگلستانوایالتتگزاسآمریکاباهدفپیشنهادساختارمناسبحاکمیتیصنعتبرقکشور 

 روزنـامـه4333هایصنعتبرقشمارهرفتازچالشهایاستراتژیکصنعتبرقکشور)مقالهدولتیازدهمواستراتژیبرونواکاویچالش

 دنیایاقتصاد(

 کشور0838هایبندققانونبودجهسالهایاستراتژیکوزارتنیروبرایاستفادهازظرفیتهاوطرحمطالعهپروژه 

 هایاقتصادمقاومتیمطالعهوپیشنهادراهکارهایاستراتژیکصنعتبرقکشوردرراستایاجرایالزام 

 طراحیمدرسهتکمیلیمدیریتصنعتبرق 

 4404رویصنعتبرقجهانتاسالروندپیشِ»هایاستراتژیکصنعتبرقجهانوارایهگزارشمطالعهاولویت» 

 مطالعهتطبیقیصنعتبرقکرهجنوبیباتمرکزبرشرکتکپکو 

 مطالعهتطبیقیصنعتبرقکاناداباتمرکزبرصنعتبرقایالتکبک 

 مطالعهتطبیقیصنعتبرقانگلستان 

 کشورعمدهتولیدکنندهنفتجهان44مطالعهساختارحاکمیتیانرژیدر 

 شبكه هوشمند

 هوشمندسازیشبکهبرقجزیرههرمزراهتدویننقشه 

 ها،تجاربونقشهراههوشمندسازیشبکهبرقدراتحادیهاروپا،امریکا،چینوکرهجنوبیمطالعهبرنامه 

 ترين سوابق تحقیقاتي در صنعت برق  مهم

 سوابق پژوهشي 
 شركت مشاوره مديريت آريانا
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 هاي تجديدپذير انرژي

 هایتجدیدپذیرروندتوسعهانرژی»ترجمهوچاپکتاب» 
 سناریویمعتبرجهان04اندیشمندو074هایتجدیدپذیر،بامروریبرنظرآیندهانرژی»ترجمهوچاپکتاب» 
 انـرژیهایتجدیدپذیردرایرانوترکیهباهدفواکاویدالیلتوسعهمطالعهتطبیقیروندتوسعهانرژی در هـاینیافتگیصنعتبرقکشور

 روزنامهدنیایاقتصاد(8804تجدیدپذیر)شماره
 انـرژیهایخورشیدیونیروگاهمقایسهاقتصادیاستفادهازپنل گـرانـی هایحرارتیبرایگذرازپیکروزشبکهبرقکشور)مقالهتوهـم

 روزنامهدنیایاقتصاد(8404خورشیدیـشماره
 میلیونبامایرانی0خورشیدطالییبرفراز»طراحیوپیشنهادطرح» 
 دهندهازدریافتیارانهماهیانهواتیبرایخانوارهایانصراف044طراحیوپیشنهادطرحنصبمولدهایخورشیدی 
 هایحرارتیوترکیبسوختتحلیلحساسیتقیمتتضمینیخریدانرژیتجدیدپذیربراساسسهمتغیرقیمتنفت،راندماننیروگاه 
 هایتجدیدپذیربربازارنیرویکارکشورمطالعهپیامدهایتوسعهانرژی 
 راهتوسعهمنابعتجدیدپذیردرسبدبرقخراسانتدویننقشه 
 هایتجدیدپذیرخراسانراهسازماندهیوتشکیلپژوهشگاهانرژیتدویننقشه 
 راهکشورهایپیشرودراینحوزهازجملهاسپانیا،امریکا،ژاپنوکاناداهایمتنوعانرژیخورشیدیومرورتجاربونقشهمطالعهتکنولوژی 
 هایتجدیدپذیر)باتمرکزبرانرژیبادوخورشید(درآمریکا،ژاپن،آلمان،چینو...هایتولیدومصرفانرژیمطالعهقوانینومشوق 
 ـادیـه4404هایتولیدخودروهایالکتریکیوروندتوسعهآنهاتاسالمطالعهتکنولوژی اتـح ـا، باتمرکزبرنقشهراهکشورهایکانادا،امریـک

 اروپا،ژاپنوچینبرایتوسعهاینخودروها
 هایتجدیدپذیردرایجاداشتغالپایدارمطالعهبحراناشتغالدراقتصادملیکشورونقشاحتمالیتوسعهانرژی 

 مديريت سمت تقاضا

 دردوسطحکالن)عملکردشرکتمدیریتشبکه(وخرد)عملکردشـرکـت0830درپیک«رزروعملیاتیبرنامه»بررسیاثربخشیاجرای

 اییزد(برقمنطقه

 برایمدیریتبارشبکهکشور« برنامهرزروعملیاتی»طراحیوپیشنهاد 

 سازیمصرفانرژیدراستانخراسانرضویبهینه»طراحیوپیشنهادطرح» 

 بازدهباهدفمدیریتوکاهشبارسرمایشیتعویضکولرهایآبیکم»طراحیوپیشنهادطرح» 

 هاوتجاربمدیریتمصرفدرامریکا،کانادا،چینو...ها،مشوقها،سیاستمطالعهبرنامه 

 ترين سوابق تحقیقاتي در صنعت بیمه  مهم

 برمبنایگزارش4407مطالعهروندهایتاثیرگذاربرصنعتبیمهدرسالCapgemini 

 0000اندازبیمهزندگیدرایرانِتحلیلبازاربیمهزندگیدرجهان،کشورهایخاورمیانهوایرانباهدفترسیموپیشنهادچشم 

 تحلیلعملکردشبکهفروشنمایندگانصنعتبیمهکشور 

 0830هایبدنیتحلیلاقتصادیمنابعومصارفصندوقتأمینخسارت 

 ایهایبیمههایشرکتوکارواستراتژیمطالعهتطبیقیمدلکسبSwiss Re،ERGOوLoydsوصنعتبیمهکشورهایترکیهوامارات 

 0830و0838هایتحلیلبازاربیمهکشوردرسال 

 0830بینیعملکردصنعتبیمهدراینرشتهبرایسالوپیش0838تحلیلبازاربیمهشخصثالثاتومبیلدرسال 

 تحلیلگذاردیجیتالیشدنصنعتبیمهجهانبرمبنایآخریننظرسنجیشرکتBain   

 0830هابرصنعتبیمهایراندرسالهایجهانیبراساسگزارشمجمعجهانیاقتصادوبررسیاثرگذاریآنتحلیلریسک 

 آهن  ترين سوابق تحقیقاتي در صنعت معدنکاری سنگ مهم

 هایفوالدسازیکشورآهندرسودشرکتایانرژیوسنگمطالعهپیامدهایقیمتیارانه 
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