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 سوابق شغلی

 سال شرکت فعالیت 

 Freelancer 1401 ینه برق،انرژی و نرم افزار درزم مشاور

ونایب رییس   مدیرواحد برق وانرژی

 هیت مدیره 

 1401-1400 شرکت نقش واندیشه خالق 

مشاور انرژی های  

 تجدیدپذیرومسئول واحد آموزش 

 1401-99 سامان انرژی 

 1399 گروه نرم افزاری سافت برق  بنیانگذار گروه نرم افزاری سافت برق 

CTO Applebone GmbH  99 آلمان 

 98 الماس الکترونیک سپاهان  مدیر فنی و مشاور انرژی های تجدیدپذیر

 98- 96 یگانه انرژی اسپادانا  مدیرعامل

 96 ملل آرمه  پروژه اجالس سران  -مدیر واحد برق

 METKA EGN 95-96-متکا یونان پروژه مهندس 

سرپرست اجرایی  تاسیسات برقی پروژه نمایشگاه  

 بین المللی اصفهان 

 95 دانا ساخت 

 94-93 داده پردازی آرون  Elecdesignerمدیرتیم نرم افزاری 

 92-91 شرکت احیا فرآیند  BMSمدیر انرژی و 

 89-87 شرکت ایده پردازان هامون  مدیرعامل

 88-86 مرکزشهیدرجایی  فنی و حرفه ای مربی 

https://www.linkedin.com/in/parhamfar/
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 86 شرکت اسپادان کهربا  ناظرتست وراه اندازی پستهای فشارقوی 

 85-84 شرکت الکتروپانل  مونتاژ وساخت تابلوبرق 

 

 فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی،توانایی ها 

 Mesia(Middle east solar industryا موسسه مرتبط ب   ه در مجل  ایرانمرتبط با   2022و ارایه گزارشبروز رسانی   •

association  ، )ج فارس و شمال آفریقا درآن عضو هستند.لییه خکشورهای حاشرمیانه که  د بزرگ سوالردرخاوایک روید 

عنوان   • با  مقاله   Lightning Risk assessment software Design for Photovoltaic Plants in "ارایه 

2-accordance with IEC 62305 "   درژورنالEnergy Systems Research journal 

عنوان   • با  مقاله   Improving Power Quality of the Distribution Network by Connecting"ارایه 

Photovoltaic Units in order to reduce the Harmonics using the Network Active Filter 

Nonlinear Load Resulting from the  درژورنالEnergy Systems Research journal 

 The Study of Electrical Grid Components After Installing a 10 MWارایه مقاله با عنوان  •

Photovoltaic Power Plant with Large-Scale Batteries at Peak Load by DigSilent 

Software ورنال  درژsAmerican Journal of Electrical Power and Energy System 

عنوان   • با  مقاله   An experience in the design, implementation and testing of concreteارایه 

encased grounding electrode for a Residential building     در ژورنالesearch in of R ournalj

Engineering and Applied Sciences (JREAS) 

 / https://www.academia.eduداور  •

آموزشی   • و  تخصصی  سایت  های    www.parhamfar.comطراحی  انرژی  درزمینه  آموزشی  مطالب  و  مقاالت  وارایه 

 تجدیدپذیر 

ضافه ولتاژدرنیروگاه های خورشیدی وطراحی نرم افزارارزیابی  مروری برسیستم حفاظت دربرابر صاعقه وا  ارایه مقاله با عنوان •

 1400سال -درنهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده   (PVLPSریسک )

ارایه مقاله با عنوان مروری برتکنیک ها واستراتژی های مدیریت بار درریزشبکه های هوشمند دردومین کنفرانس مکانیک،   •

 1400ضا وعلوم مهندسی. سال برق، مهندسی هوا ف

)باهماهنگی سازمان  پروژه های انرژی پاک با آموزش نرم افزار رت اسکرین ارزیابی اقتصادی  "با عنوان    ترجمه و تالیف کتاب   •

 1400سال  "کانادا(  -رت اسکرین

http://article.ajepes.net/pdf/10.11648.j.epes.20221105.12.pdf
http://article.ajepes.net/pdf/10.11648.j.epes.20221105.12.pdf
http://article.ajepes.net/pdf/10.11648.j.epes.20221105.12.pdf
http://www.parhamfar.com/
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افزار رت اسکرین و سازگارسازی نرم  ارزیابی اقتصادی نیروگاه خورشیدی )فتوولتائیک( با استفاده از نرم    ارایه مقاله با عنوان •

درفصلنامه انرژی های   مگاواتی متصل به شبکه اصفهان(  10افزار با تعرفه های جدید وزارت نیرو )مطالعه موردی: نیروگاه  

 1400سال -تجدیدپذیر ونو

اندازی دور ونزدیک درنیروگاه های خورشی • اثرات سایه  دی ونحوه شبیه  ارایه مقاله با عنوان مروری برروش های کاهش 

 1400سال -PVsystسازی سایه های دور درنرم افزار 

 تهیه مقاالت آموزشی بنادر سبز و فرودگاه های سبز برای سایت انرژی انرژی  •

 1400سال -توسط شرکت سامان انرژی  دوره تربیت متخصص انرژی 22مدیرتیم آموزشی برگزاری  •

مقاله با عنوان تغییرات اقلیمی ، چالش ها و موانع اصلی درتوسعه انرژی های تجدیدپذیرو تاثیرآن برروی معضالت اجتماعی   •

 1400سال -Energyrnrgyبرای سایت 

 1400سال - وقرارگیری رایگان آن درسایت سافت برق  طراحی نرم افزارمدیریت ریسک درنیروگاه های خورشیدی •

حفاظت دربرابرصاعقه وسرج و حفاظت دربرابر  -تالیف و ترجمه کتاب حفاظت درنیروگاههای خورشیدی )سیستم زمین •

ومثا ریسک  ارزیابی  باربهمراه  مگاواتی(اضافه  ده  نیروگاه  یک  کاربردی  از کتاب مستقیما در دستورالعمل    ل  بخشی 

 1400سال  - خورشیدی محدود به دوبرابر ظرفیت انشعاب قرارداده شده است.  نیروگاه های

 1400سال -طراحی نرم افزارهای آموزشی درزمینه برق و انرژی های خورشیدی و آپلود رایگان آن درسایت سافت برق  •

 تالیف و ترجمه کتاب راهنمای جامع پی وی سیست درنیروگاه های خورشیدی متصل به شبکه  •

ب سیستم زمین و همبندی با همکاری کمیته برگزاری سمپوزیوم ارتینگ و صاعقه گیرومجموعه هفت شهر گردآوری کتا •

 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  •

 ارایه مقاله با عنوان طراحی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار درنشریه نما )نشریه سازمان نظام مهندسی اصفهان(  •

- NEC 2008کنفرانس-کنفرانس نظام مهندسی محمودآباد–مقاله علمی درکنفرانسهای )شبکه های توزیع کرمان  6ارایه   •

 کنفرانس بین المللی برق و کامپیوتر دانشگاه امیرکبیرو....( -رازمایش مقررات ملی شیه

 تدوین استانداردآموزش سیستم هوشمند ساختمان دردوقسمت نصاب و طراح •

برگزیده شدن به عنوان طرحهای برتر جشنواره خانه هوشمند دانشگاه اصفهان با عنوان طرحهای سیستم منطقه ای مدیریت   •

 ژی ساختمانساختمان و سیستم مدیریت انر

 برگزاری دوره های آموزشی تاسیسات الکتریکی   •

 شنا به نرم افزارسی شارپ وپایگاه داده ها  ٱ •

 توانایی طراحی نرم افزارهای تخصصی در رشته برق و آشنایی با اصول مهندسی نرم افزار  •

 ای واخذ کارت مربیگری فنی وحرفه گذراندن دوره مربی گری  فنی و حرفه ای در تربیت معلم کرج •

اصفهان • مهندسی  )نظام  دفترمخاسبات  تهیه  و  تاسیسات  طراحی  درزمینه  مختلف  سمینارهای  مهندسی  -برگزاری  نظام 

 نظام مهندسی اردبیل و...( -قزوین
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 افتخارات 

 استان اصفهان   ۹۲مهندس برگزیده نوآور سال   •

 عضویت ها 

 نظام مهندسی استان اصفهان   1پایه •

ات هشدارصاعقه  "  تهیه استاندارد عضو کمیته استاندارد ملی ایران  • ز  " تجهی 

 1399سال -انجمن انرژی های تجدیدپذیر)اتاق بازرگانی(شاخه اصفهان کمیته هماهنگی عضو  •

 عضو انجمن برق و الکترونیک •

 INEC-TC81عضوکمیته  •

 INEC-TC99عضوکمیته  •

 عضوکارگروه تخصصی برق شورای مرکزی ایران  •

 فنی و حرفه ای کارت مربی گری دارای  •

 اجرایی   طراحی و   فعالیتهای

 

 گهرسیرجان مگاواتی گل  40طراحی سیستم زمین و حفاظت دربرابر صاعقه نیروگاه  •

 تاسیسات الکتریکی ولتانرم افزارت طراحی تابلو برق وتکمیل قسم افزودن منوهای روشنایی ، یوپی اس •

 واحدی ساختمان جهاد 90مجتمع  برق  طراحی •

 امین آباد -کیلوواتی شرکت گاز 1.5نصب وراه اندازی سیستم مستقل ازشبکه  •

 یواحد 90مجتمع  اجرای سیستم ارتینگ فونداسیون بتن مسلحنظارت بر و،تست طراحی  •

 بندر خرمشهر جهت بررسی آخرین  فناوری های بنادر سبز در دنیا تهیه طرح توجیهی برای  •

تهیه طرح توجیهی برای راه اندازی سیستم ماینینگ با کارت گرافیکی و تامین برق توسط نیروگاه های خورشیدی و دیزل  •

 برای توکا فوالد 

 (  NNQمگاواتی مورچه خور ت )همکاری باشرکت 10طراحی پی وی سیست و ارزیابی ریسک پروژه  •

 (  NNQمگاواتی ایزد خواست )همکاری باشرکت 10طراحی پی وی سیست و ارزیابی ریسک پروژه  •

 کیلووات برای هندیجان 5طراحی سیستم مستقل به شبکه   •

و تولید اتریوم و اتریوم  3090هزاردالر با ماینینگ توسط کارت گرافیکی  11تهیه طرح توجیهی برای درآمد زایی ماهیانه  •

 تغذیه برق توسط نیروگاه خورشیدی ودیزل و  کالسیک

و تولید آزمایشی ارزهای  1660و یک سیستم با کارت گرافیک    3090همکاری درنصب وراه اندازی یک سیستم ماینینگ   •

 اتریوم ، اتریوم کالسیک و ارگو
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 اصفهانکیلووات برای اداره ثبت اسناد استان   15و   10تهیه طرح توجیهی و طراحی دو نیروگاه  •

 (آلمان appleboneکیلووات هیبرید درعراق )شرکت  30پروژه  وتهیه اسناد مناقصه طراحی  •

اندازی • های    راه  انرژی  و  برق  درزمینه  مهندسی  افزارهای  نرم  تولید  رویکرد  با  برق  سافت  سایت 

 ر تاسیسات الکتریکی ولتا با خروجی دراتوکدو تولید نرم افزا  (WWW.SOFTBARGH.IRتجدیدپذیر)

 )شرکت سامان انرژی(تهیه مطالعات فنی و اقتصادی انرژی های تجدیدپذیر دربندرشهید رجایی •

 کیلووات خورشیدی باغ واقع در زیار وایجاد زیرساخت های اولیه )آقای فضل اللهی(  5طراحی پروژه  •

 elecdesignerبه روش اکتیو و استفاده ازنرم افزار  غدیر 16طبقه طراحی سیستم صاعقه گیربرج  •

 ثبت احوال اصفهان )آقای گلکار(  نیروگاه خورشیدی  کیلوواتی 15طراحی دوپروژه  •

 )شرکت سامان انرژی( تهیه مطالعات فنی و اقتصادی نیروگاه خورشیدی در جزیره سیری با نرم افزاررت اسکرین •

 آلمان(  applebone)شرکت   مگاواتی درارمنستان 5.8پروژه   BPنوشتن طرح توجیهی و •

 بانرم افزار رت اسکرین  برگزاری دووبینار مجازی با موضوع طراحی نیروگاه های خورشیدی و ارزیابی اقتصادی •

 مگاواتی شرکت الماس انرژی  1سازه های نیروگاه خورشیدی  محاسباتهمکاری در  •

 مگاواتی آقای رجبی در کردستان 1اتی و پروژه اتصال به شبکه پروژه انجام طرح مطالع •

 )شرکت دقیق طرح(-( واقع دردانشگاه اصفهانZero Energyطراحی اولین ساختمان دولتی کم انرژی) •

طراحی وساخت استراکچرهای سازه های خورشیدی )تمام پروژه های اجراشده شرکت توسط استراکچرهای تولید شرکت   •

 یگانه انرژی اسپادانا می باشد( 

 )شرکت سوالرگسترالبرز(  پروژه مربوط به کمیته امداد واقع درجیرفت کرمان 50نصب وراه اندازی  •

 )آقای سینایی(  کیلوواتی واقع درعمان  200طراحی و مشاور پروژه  •

ه ازشرکت برق منطقه ای اصفهان مگاواتی بافت کبیرجزه و اخدتاییدی  10مطالعات  اتصال به شبکه نیروگاه  همکاری درتهیه   •

 کیلوولت 20و همچنین متصل به شبکه  63دردومرحله متصل به شبکه 

 مگاواتی شرکت پالیزاتحاد واقع دراستان قم    2مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه همکاری در تهیه  •

 ن برروی بام های مختلف دراصفهاخورشیدی  کیلووات نیروگاه خانگی  100طراحی ونصب تقریبا  •

 کیلووات واقع درخمینی شهر  15پروژه آقای سعیدی 

 کیلووات آقای خزایلی واقع درخانه اصفهان 5پروژ 

 کیلوواتی شرکت پروفیل آسیا واقع درخیابان عافیت 5پروژه 

 کیلووات آقای مساحی واقع در خوراسگان  5پروژه 

 کیلووات واقع درسجزی 20پروژه 

 خورشیدی بافت کبیرجزه درکوهپایهمگاواتی   10مشاور نیروگاه  •

 ت کبیرجزه مگاواتی شرکت باف 10ارایه طرح توجیهی نیروگاه  •

المللی سیستم های زمین و صاعقه گیرایران درتاریخ   • نیرو  96شهریور    9برگزاری دومین سمپوزیوم بین  - درپژوهشگاه 

 همراه هفت شهربرق ب

http://www.softbargh.ir/
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 ساعته( 24ساعته و  16دوره  10) برگزاری دوره های آموزشی نیروگاه خورشیدی •

 یونان   شرکت متکا - مگاواتی خورشیدی اصفهان واقع درنیک آباد  10مهندس پروژه نیروگاه  •

درتاریخ   • ایران  الکتریکی  تاسیسات  اولین سمپوزیوم  ماه سال    7برگزاری  با     95بهمن  تهران  عباسپور  دردانشگاه شهید 

 مجموعه هفت شهر برق 

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

 برق 

 تست و راه اندازی پست  برق کارخانه سیمان شهرکرد کارفرما)شرکت اسپادان کهربا( کارشناس  •

 مربع)کارفرما شرکت فراطرح آریانا(متر  500000پروژه بزرگ شهید کشوری به زیر بنای نزدیک به   1تهیه گزارش فاز •

 )شرکت احیا فرآیند( مدیرپروژه پروژه های ممیزی انرژی کارخانجات سنگبری واقع دردولت آباد •

 واحدی ایراینیان و خورشید و اقع درجزیره کیش)کارفرما مهندس صفری(   300پروژه  2تهیه دفترمحاسبات  •

 لنجان-اجرای سیستم هوشمند ساختمان شهرداری سده •

 احی نقشه های تاسیسات الکتریکی وتدوین دفتر محاسباتی طر •

  همکاری باشرکتهای مشاوره ودفاترفنی درجهت مکانیزه نمودن واحد تاسیسات الکتریکی)دفترفنی مجلس شورای اسالمی •

سازمان  -زاهدانسازمان نظام مهندسی  -دانشکده علوم پزشکی-ژداشرکت مو-دفترفنی استانداری کردستان  -مهندس افرلو  

 نظام مهندسی مشهد )مهندس صهولتی و... 

 )شرکت احیا فرآیند(طراحی روشنایی پارک مشتاق با نرم افزار دیالوکس  •

 (www.mabhas13.comطراحی سایت جامع تاسیسات الکتریکی ) •

 وات3وات و 10ی طراحی واجرای روشنایی فروشگاه ورزشی وساخت ال ای د •

 تاسیسات الکتریکی برگزاری دوره های  •

 (پروژه طرح بررسی علل افزایش دمای تونل کابل مجتمع فوالد مبارکه کارفرما)شرکت احیافرآیند مدیر  •

 مدرسه-مجموعه ورزشی-هتل-ساختمان مسکونی 30طراحی تاسیسات الکتریکی  بیش از  •

 شرکت ایده پردازان هامون-1387ل سا-طراحی و اجرای پروژه اعالم حریق جایگاه گاز •

 شرکت ایده پردازان هامون -1387سال -اصالح سیستم روشنایی، ضریب توان  وسرمایش کلینیک دندانپزشکی زرین شهر •

 1388سال -خانه اصفهان-اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان آقای رحمان مجدم  •

 مدرس دوره های آموزشی وهمایش های  برگزارکننده به عنوان 

 1400 -مدرس دوره کاربرد انرژی های تجدیدپذیردرتامین انرژی ساختمان-

 1400-مدرس دوره طراحی تاسیسات الکتریکی بانرم افزار -

 1400-مدرس دوره طراحی حفاظت تاسیسات الکتریکی با نرم افزار ولتا-

 1400تیرماه -2منطقه -شرکت گازاصفهانمدرس دوره مبانی اقتصاد مهندسی و  آموزش نرم افزار رت اسکرین برای -

 نفراز جامعه مهندسی   140با شرکت  1400مدرس وبینارطراحی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار مردادماه -

 98بهمن ماه -نفرثبت نام کننده 100وبینار درمورد طراحی نیروگاه های خورشیدی و محاسبات اقتصادی بابیش از سخنران  - 

http://www.mabhas13.com/
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 98شهریورماه - س انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه مجلسیسخنران کلیدی کنفران-

 98برگزاری کارگاه طراحی نیروگاه خورشیدی درحاشیته کنفرانس انرژی های تجدیدپذیردانشگاه مجلسی شهریور ماه -

 شرکت الماس الکترونیک سپاهان  PVSYSTخصوصی طراحی نیروگاه خورشیدی بانرم افزار  کالس مدرس -

   97آبان ماه سال 6و5عمومی طراحی نیروگاه های خورشیدی   کالسمدرس  - 

 روزه برای موسسه آذین ارتباطات  2خصوصی طراحی نیروگاه خورشیدی  کالس مدرس -

وبیان     97سال    خصوصی طراحی نیروگاههای خورشیدی برای مهندسین بانه کردستان همراه با بازدید ازنیروگاه  کالسمدرس  -

 نکات کاربردی وعملی 

 1396دی ماه  29و28ویژه طراحی نیروگاههای  خورشیدی  کالس مدرس -

 آبان ماه سال  26.  25آموزشی سیستم های متصل به شبکه به همراه ارزیابی اقتصادی  کالس مدرس -

 سخنران سمینار طراحی دفترچه محاسبات درتاسیسات الکتریکی نظام مهندسی اردبیل-

 خنران سمینار طراحی دفترچه محاسبات در تاسیسات الکتریکی نظام مهندسی قزوین س-

 

 آموزشی به عنوان مدیر آموزش  کالس های 

 وبینار از مجموعه کالس های تربیت متخصص انرژی  هشتبرگزاری   -

 آموزشی ممیزی  ومدیریت انرژی پتروشیمی جم های  کالس -

 تحت قرارداد شرکت سامان انرژی  -2منطقه  -های آموزشی شرکت گاز استان اصفهان کالس -

وبینار همسونگری استانداردهای معیارمصرف انرژی درصنایع پتروشیمی و راهبردهای مدیریت انرژی)شرکت سامان انرژی  -

 (99آذر 18-و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

 با همکاری هفت شهربرق  مهندسی در کشورمدیرآموزش برگزاری آزمون آزمایشی نظام   -

 اردبیل -سمینارهمبندی و سیستم زمین در ساختمان ها و مراکزخاص مانند استخرها -

 سمینارسیستم زمین و نظارت برتاسیسات الکتریکی درنظام مهندسی اهواز -

 شرکت کرده آموزشی یدوره ها

 جامع اقتصاد مهندسی با تدریس دکتر شریفی  کالس  - 

 طراحی سیستم های اعالم حریقکالس - 

 کالس ممیزی انرژی درتجهیزات الکتریکی- 

 مقررات ملی ساختمان  19آموزشی مبحث  کالس  - 

 آموزشی طراحی ساختمان های بلند مرتبه کالس  -

 آموزشی نرم افزار دیگسایلنت  کالس  - 
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 ارزهای دیجیتال و آموزش ماینیگ با کارت های گرافیکی  کالس  - 

 ساعت(  60تحیلیل تکنیکال بورس ) کالس  - 

 ISO50001مدیریت انرژی و استاندارد   وبینار-         

 IEC62305-2وبینار ارزیابی ریسک توسط استاندارد  -

فرو  -       اینورترهای خورشیدی شرکت  اندازی  وراه  آموزشی نصب  با  شرکت درکارگاه  نیرو  برگزارشده درپژوهشگاه  اتریش     نیوس 

 تدریس نیکوالپیلزار ازشرکت فرونیوس 

   97مدیریت پروژه های تجدیدپذیر برگزارشده توسط انجمن تجدیدپذیر ایران سال  کالس  - 

 DNVGLآموزشی پیشرفته خورشیدی توسط شرکت  کالس  - 

 ساعته طراحی نیروگاه خورشیدی  24 کالس  - 

 ریزشبکه ها )شبکه های هوشمند( توسط دانشگاه کاشان مدرس :پروفسور شاهیده پور کالس  -

 طراحی و اندازه گیری سیستم زمین دردانشگاه آزاد خمینی شهر مدرس دکترشجاعیان  کالس  -

 نظام مهندسی  مدرسین  ساعته توسط 30تاسیسات الکتریکی نظارت  کالس  -

 ساعت  16طراحی سیستم صاعقه گیر  کالس  -

 BS7671طراحی ، تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان براساس استاندارد کالس  -

 ساعت برگزارشده توسط نظام مهندسی اصفهان 16اعالم حریق  کالس  -

 

 شرکت(   17)      ۸5تاثیرگذاری ها درشرکت های مختلف ازسال  

 راه اندازی واحد طراحی تاسیسات الکتریکی درساختمان های بلندمرتبه  :نقش واندیشه خالقشرکت   •

 کارخانه سیمان شهرکرد 20/63تست وراه اندازی پست  شرکت اسپادان کهربا:  •

 برای شرکت   BEMSاخذ پروژه های  :شرکت کاران انرژی •

درسازمان فنی وحرفه ای و انجام کارهای فرهنگی درکانون اصالح  BEMS: تدوین استاندارد  سازمان فنی وحرفه ای •

 وتربیت 

 اخذ پروژه مناقصه بازفوالد مبارکه و انجام چندین پروژه کیفیت توان و تاسیسات شرکت احیافرآیند:  •

 ورود شرکت به عرصه نیروگاه های خورشیدی  شرکت نام آوران :  •

 مگاواتی  1اندازی نیروگاه خورشیدی  ایجاد بسترراه شرکت الماس الکترونیک سپاهان: •

 ایجاد واحد انرژی های تجدیدپذیر   آلمان :  appleboneشرکت   •

 مگاواتی   10مهندس پروژه نیروگاه  یونان  Metka EGnشرکت   •

 کیلووات نیروگاه خورشیدی درایران  700: نصب وراه اندازی بیش از شرکت یگانه انرژی اسپادانا •

 طراحی مشاور در پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان یافتن خطاهای شرکت دانا ساخت :  •

 : یافتن خطاهای طراحی مشاور درپروژه اجالس سران  شرکت ملل آرمه  •
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 : ایجاد واحد نرم افزاری تخصصی درزمینه مهندسی برقشرکت داده پردازی آرون •

 و طراحی نرم افزارهای تخصصی  BMS: نصب وراه اندازی پروژه های   شرکت ایده پردازان هامون  •

 دراصفهان  19همکاری درطراحی اولین پروژه منطبق برمبحث    شرکت دقیق طرح: •

 : راه اندازی بسترآموزش اعضا برای ورود به بازار آموزش ایران و ایجاد بزرگترین کانال تخصصی مجموعه هفت شهربرق •

 اندازی سایت تخصصی وبسترفروش نرم افزارهای تخصصی درایران راه  مجموعه سافت برق: •

 راه اندازی واحد آموزش و انجام خدمات مهندسی  شرکت سامان انرژی اصفهان:  •

 

 

 صفحات اجتماعی 

اشتراک گذاری مطالب گوناگون درزمینه برق    وایرانوانرژی    جامع ترین کانال برق  ایران )  و انرژی  راه اندازی کانال متخصصین برق 

وهمکاری نمودن  با نویسندگان کتب تخصصی و اساتید برق در قالب ادمین های گروه درجهت افزایش سطح علمی اعضای   (وانرژی

 گروه و جامعه مهندسین 

 

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

پرهام فر ایجاد گردیدو با تبلیغات در فضای مجازی و گروهای تلگرامی تخصصی به سرعت با استقبال متخصصین برق کشور مواجه  

وفترین و  گردید .همکاری اساتید ونویسندگان بنام کتب تخصصی در به اشتراک گذاری اطالعات مفید باعث شد تا این کانال معر

 .پرطرفدارترین کانال مجازی  برق ایران تبدیل شود .پس از آن عضو گیری مجموعه  هفت شهر برق صورت پذیرفت

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

 حامی کنفرانس ها و همایش ها مختلف مانند :  •

انرژی های تجدیدپذیر مهرماه    حامی رسانه ای چهارمین • المللی  المللی صدا    98کنفرانس بین  سالن همایش های بین 

 وسیما 

 حامی کنفرانس انرژی های بادی درتهران  •

 سالن همایش های بین المللی صدا وسیما  97حامی سومین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر مهرماه  

 96آبان ماه  30درهتل اسپیناس همایش اینترسوالر واقع حامی  
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 96آبان ماه سال  11تا  8دومین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر حامی 

 95اردیبهشت  23اولین کنفرانس بین المللی  دستاوردها نوین در برق و کامپوتر دانشگاه امیرکبیر درتاریخ حامی 

 باسخنرانی دکترشکوه مدیرعامل وبنیان گذار نرم افزار ای تپ   ETAPاولین سمینار آشنایی با بسته های نرم افزاری   حامی  

 95دومین کنفرانس ملی فناوری ،داده وانرژی بارویکرد مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کردستان خرداد حامی 

 دراصفهان 95آذر 4همایش معضالت نظارت درتاسیسات الکتریکی حامی  

متعدد   مجازی  سمینارهای  شبکهبرگزاری  به  اتصال  مطالعات   : درنیروکده  انرژی  ها-درحوزه  های  -ریزشبکه  نیروگاه 

 نیروگاه های بادی و......... -خورشیدی

 معرفی دوره های متعدد برق درسراسر کشور  •

 دوره های مختلف تاسیسات الکتریکی -

 دوره های مختلف طراحی پلنتهای ساختمان وصنعتی -

 گیری سیستم زمین دوره های طراحی و اندازه -

 دوره های جریان ضعیف -

 دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی-

 کارگاه آموزشی تست رله های حفاظتی  -

 و.... 

 برگزاری دومین سمپوزیوم بین المللی تخصصی ارتینگ وصاعقه گیر درپژوهشکده نیرو

 برگزاری سمینارتخصصی سیستم زمین دراماکن خاص نظام مهندسی اردبیل

نخستین سمپوزیوم تخصصی ارتینگ وصاعقه گیر توسط مجموعه هفت شهر برق با محوریت گروه آذرخش درتاریخ    برگزاری •

 تیرماه دردانشگاه شهید عباسپور  31

 شهریور  25برگزاری سمینار تخصصی سیستم زمین و همبندی با همکاری نظام مهندسی اردبیل درتاریخ  •

 یستم زمین وهمبندی توسط هیت مدیره هفت شهر برق تالیف کتاب مجموعه دستوالعمل های کاربردی س •

 تهیه دی وی دی آموزشی سیستم زمین و صاعقه گیر   •

 برگزاری آزمون آزمایشی نظام مهندسی درهفت استان کشور •

 اطالع رسانی دستوالعمل های تایید شده و نگارش شده توسط اکثریت اعضای هیت مدیره هفت شهر برق درکل کشور •

 تلف و همفکری با متخصصین برق کشور درسوپرگروههای ایجاد شده پاسخ به مشکالت مخ •

 حمایت از طرح ها و مقاالت و کتب ارایه شده  و معرفی آنها درکل کشور  •
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 تقدیرجهت سخنرانی کلیدی درکنفرانس ملی مهندسی برق

 
 مدرک اخذ شده توسط شرکت فرونیوس اتریش  
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 مربی سازمان فنی وحرفه ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مگاواتی بافت کبیرجزه  10مشاورنیروگاه 
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 شرکت دردوره پیشرفته انرژی خورشیدی 

 

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

 

 
 

 NEEC2008و   ارایه مقاله درکنفرانس شبکه های توزیع
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 کتاب تالیف شده برای طراحی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه                       مدیره هفت شهربرقباهمکاری هیت کتاب تالیف شده  
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 برگزاری نخستین سمپوزیوم سیستم زمین وصاعقه گیرایران                    برگزاری نخستین سمپوزیوم تاسیسات الکتریکی ایران              

 

 
 جهت تدریس دردوره طراحی پیشرفته نیروگاه خورشیدی   IEEEمدرک
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 اجرا واندازه گیری سیستم های 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 های زیرمجموعه 

 
 

 شیراز -ارایه مقاله درهمایش مقررات ملی ساختمان                   ارایه مقاله درچهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع
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 دعوت به سخنرانی درکنفرانس انرژی های پاک پاریس 
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 ارایه مقاله درنهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیروتولید پراکنده ایران 


