سوابق اجرايي
شركت مشاوره مديريت آريانا
ش کرت توانیر

فروردين 8931

توسعه استراتژیها و برنامههای  3ساله صنعت برق کشور
تحلیل دالیل عدم توفیق در کاهش شدت مصرف انرژی کشور به سفارش سازمان ملی بهرهوری انرژی ایران
تحلیل جریان نقدینگی صنعت آب و فاضالب کشور با هدف ریشهیابی دالیل عدم توازن منابع مصارف در این بخش
برنامهریزی استراتژیک شرکتهای انتقال برق
هایبرقمنطقهایخوزستان،خراسان،اصفهان،فارس،هرمزگانوسیستانوبلوچستان


شرکت
برنامهریزی استراتژیک شرکتهای توزیع برق
شرکتهای توزیع نیروی برق مشهد ،تهران ،فارس ،شیراز ،یزد ،خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،غرب مازندران ،جنوب کرمان،

بوشهر،اصفهان،کرمانشاه،هرمزگان،اهواز،ایالموخوزستان
برنامهریزی استراتژیک نیروگاههای تولید برق
شرکتهایمدیریتتولیدبرقهرمزگان،فارس،رامیناهوازوگهرانرژیسیرجان

پژوهشگاه نیرو
تحلیلدینامیکچالشهایاستراتژیکمنابعانسانیپژوهشگاهنیرو

شرکت مدیریت شبکه برق ایران
برنامهریزیاستراتژیک

طراحیمکانیزممدیریتبارصنایعبااجرایطرحذخیرهعملیاتی
برنامهریزی استراتژیک شرکت ایران ترانسفو (بزرگترین تولیدکننده ترانسفورماتور در ایران و 61امین در جهان)

برنامهریزی استراتژیک و طراحی مدل کسبوکار در صنعت بیمه
برنامهریزیاستراتژیکشرکتهایبیمهایران(بزرگترینشرکتبیمهتجاریایران،دارای04سهمازبازاربیمهکشور)،دیورازی
طراحیمدلکسبوکاربهتفکیکرشتههایبیمهایدرشرکتسهامیبیمهایران،دیورازی

www.aryanacmc.com

برنامهریزی استراتژیک شرکتهای معدنکاری
گذاریگهرعمران،پوششپرشیاوسرمایهگذاریمسسرچشمه


گهر،سرمایه

هایمعدنیوصنعتیگل

شرکت
 BPRمدیریت و بازطراحی فرآیندهای کسبوکار
شرکتهای برق منطقهای خراسان ،اصفهان ،هرمزگان ،بانک صنعت و معدن ،بوتان ،معاونت مالی ایران خودرو ،پخش
کیال،توزیعبرقجنوبکرمانوتولیپرس 
طراحی ساختار سازمانی
شرکتبیمهایرانوسازماننظاممهندسیاستانتهران
 A&DCطراحی و اجرای کانونهای ارزیابی و توسعهای مدیران ()A&DC
شرکتهایهپکو،توزیعبرقفارس،فوالداسفراین،مِکو،سازمانتأمیناجتماعی،سازمانگسترشونوسازیصنایع


سازیاراک،کشتیسازیاروندان،بازرگانیوتوسعهصنایعجانبینیشکر


ایران(ایدرو)،شرکتتجهیزاتنفت،ماشین
طراحی سیستمهای مدیریت عملکرد کارکنان

هایبرقمنطقهایفارسوهرمزگانوشرکتسردسازخودرو


شرکت
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
 طراحی«سیستممدیریتعملکردموسسههایمستقردرمراکزرشد» برایشهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهان
 طراحیسیستمنیازسنجیآموزشیمدیرانمراکزرشدوموسسههایمستقردرمراکزرشدبرایشهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهان
 ارزیابیعملکردمراکزرشدواحدهایفناوریوزارتعلوم

5S

طراحی و پیادهسازی سیستم آراستگی محیط کار ()5s
شرکتهایتوزیعنیرویبرقسیستانوبلوچستان،مشهد،جنوبکرمانوهرمزگان
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سوابق پژوهشي
شركت مشاوره مديريت آريانا
مهمترين سوابق تحقیقاتي در صنعت برق
اقتصاد صنعت برق











واکاویبحرانکسریمنابعمالیصنعتبرقوپیشنهادراهکارهاییبرایتعادلبخشیدرآمدهاوهزینهها
واکاویریشههایبحراننقدینگیصنعتبرقکشور(مقالهبازانگاریدراقتصادیارانهایـشماره8403روزنامهدنیایاقتصاد)
مطالعهچالشهایواگذاریوخصوصیسازیشرکتهایصنعتبرقایران(شماره 4400روزنامهدنیایاقتصاد)
تحلیلوواکاویاثراتبدهیصنعتبرقبهپیمانکاران(شماره 4008روزنامهدنیایاقتصاد)
مطالعهوپیشنهادمدلکسبوکاروساختارکالنپژوهشکدهاقتصادومدیریتدرپژوهشگاهنیرو
مطالعهاستفادهازظرفیتهایقانونبودجهسال  0834برایتکمیلسیکلترکیبینیروگاههایگازیکشور(شماره  8444روزنامهدنیایاقتصاد)
واکاواینتایجواگذارینیروگاههایبرقکشوردردولتدهم؛ «حاتمبخشیدولتدهمازجیبصنعتبرق»
مطالعهومقایسهتطبیقیتعرفهفروشبرقوهزینهتلفنهمراهدرایرانوچندکشورجهان
مطالعهضرورتاصالحهزینهبرقراریانشعاببرق

مطالعات استراتژيك كالن در صنعت برق












مطالعهساختارکالنصنعتبرقژاپن،کرهجنوبی،انگلستانوایالتتگزاسآمریکاباهدفپیشنهادساختارمناسبحاکمیتیصنعتبرقکشور
واکاویچالشهایاستراتژیکصنعتبرقکشور(مقالهدولتیازدهمواستراتژیبرونرفتازچالشهایصنعتبرقشماره 4333روزنـامـه
دنیایاقتصاد)
مطالعهپروژههاوطرحهایاستراتژیکوزارتنیروبرایاستفادهازظرفیتهایبندققانونبودجهسال0838کشور
مطالعهوپیشنهادراهکارهایاستراتژیکصنعتبرقکشوردرراستایاجرایالزامهایاقتصادمقاومتی
طراحیمدرسهتکمیلیمدیریتصنعتبرق
مطالعهاولویتهایاستراتژیکصنعتبرقجهانوارایهگزارش«روندپیشِرویصنعتبرقجهانتاسال»4404
مطالعهتطبیقیصنعتبرقکرهجنوبیباتمرکزبرشرکتکپکو
مطالعهتطبیقیصنعتبرقکاناداباتمرکزبرصنعتبرقایالتکبک
مطالعهتطبیقیصنعتبرقانگلستان
مطالعهساختارحاکمیتیانرژیدر44کشورعمدهتولیدکنندهنفتجهان

 SGشبكه هوشمند
 تدویننقشهراههوشمندسازیشبکهبرقجزیرههرمز
 مطالعهبرنامهها،تجاربونقشهراههوشمندسازیشبکهبرقدراتحادیهاروپا،امریکا،چینوکرهجنوبی
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انرژيهاي تجديدپذير
















ترجمهوچاپکتاب«روندتوسعهانرژیهایتجدیدپذیر»
ترجمهوچاپکتاب«آیندهانرژیهایتجدیدپذیر،بامروریبرنظر074اندیشمندو04سناریویمعتبرجهان»
مطالعهتطبیقیروندتوسعهانرژیهایتجدیدپذیردرایرانوترکیهباهدفواکاویدالیلتوسعهنیافتگیصنعتبرقکشـور در انـرژیهـای
تجدیدپذیر(شماره 8804روزنامهدنیایاقتصاد)
مقایسهاقتصادیاستفادهازپنلهایخورشیدیونیروگاههایحرارتیبرایگذرازپیکروزشبکهبرقکشور(مقالهتوهـم گـرانـی انـرژی
خورشیدیـشماره8404روزنامهدنیایاقتصاد)
طراحیوپیشنهادطرح«خورشیدطالییبرفراز0میلیونبامایرانی»
طراحیوپیشنهادطرحنصبمولدهایخورشیدی044واتیبرایخانوارهایانصرافدهندهازدریافتیارانهماهیانه
تحلیلحساسیتقیمتتضمینیخریدانرژیتجدیدپذیربراساسسهمتغیرقیمتنفت،راندماننیروگاههایحرارتیوترکیبسوخت
مطالعهپیامدهایتوسعهانرژیهایتجدیدپذیربربازارنیرویکارکشور
تدویننقشهراهتوسعهمنابعتجدیدپذیردرسبدبرقخراسان
تدویننقشهراهسازماندهیوتشکیلپژوهشگاهانرژیهایتجدیدپذیرخراسان
مطالعهتکنولوژیهایمتنوعانرژیخورشیدیومرورتجاربونقشهراهکشورهایپیشرودراینحوزهازجملهاسپانیا،امریکا،ژاپنوکانادا
مطالعهقوانینومشوقهایتولیدومصرفانرژیهایتجدیدپذیر(باتمرکزبرانرژیبادوخورشید)درآمریکا،ژاپن،آلمان،چینو...
مطالعهتکنولوژیهایتولیدخودروهایالکتریکیوروندتوسعهآنهاتاسال4404باتمرکزبرنقشهراهکشورهایکانادا،امریـکـا ،اتـحـادیـه
اروپا،ژاپنوچینبرایتوسعهاینخودروها
مطالعهبحراناشتغالدراقتصادملیکشورونقشاحتمالیتوسعهانرژیهایتجدیدپذیردرایجاداشتغالپایدار

مديريت سمت تقاضا






بررسیاثربخشیاجرای«برنامهرزروعملیاتی»درپیک0830دردوسطحکالن(عملکردشرکتمدیریتشبکه)وخرد(عملکردشـرکـت
برقمنطقهاییزد)
طراحیوپیشنهاد «برنامهرزروعملیاتی» برایمدیریتبارشبکهکشور
طراحیوپیشنهادطرح«بهینهسازیمصرفانرژیدراستانخراسانرضوی»
طراحیوپیشنهادطرح«تعویضکولرهایآبیکمبازدهباهدفمدیریتوکاهشبارسرمایشی»
مطالعهبرنامهها،سیاستها،مشوقهاوتجاربمدیریتمصرفدرامریکا،کانادا،چینو...

مهمترين سوابق تحقیقاتي در صنعت بیمه
 مطالعهروندهایتاثیرگذاربرصنعتبیمهدرسال 4407برمبنایگزارش Capgemini










تحلیلبازاربیمهزندگیدرجهان،کشورهایخاورمیانهوایرانباهدفترسیموپیشنهادچشماندازبیمهزندگیدرایرانِ0000
تحلیلعملکردشبکهفروشنمایندگانصنعتبیمهکشور
تحلیلاقتصادیمنابعومصارفصندوقتأمینخسارتهایبدنی 0830
مطالعهتطبیقیمدلکسبوکارواستراتژیهایشرکتهایبیمهای ERGO،Swiss ReوLoydsوصنعتبیمهکشورهایترکیهوامارات 
تحلیلبازاربیمهکشوردرسالهای 0838و0830
تحلیلبازاربیمهشخصثالثاتومبیلدرسال0838وپیشبینیعملکردصنعتبیمهدراینرشتهبرایسال0830
تحلیلگذاردیجیتالیشدنصنعتبیمهجهانبرمبنایآخریننظرسنجیشرکتBain
تحلیلریسکهایجهانیبراساسگزارشمجمعجهانیاقتصادوبررسیاثرگذاریآنهابرصنعتبیمهایراندرسال0830

مهمترين سوابق تحقیقاتي در صنعت معدنکاری سنگآهن
 مطالعهپیامدهایقیمتیارانهایانرژیوسنگآهندرسودشرکتهایفوالدسازیکشور
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