رزومه)(CV
الف -نام و نام خانوادگی:

مهدی بیات مختاری

ب -سوابق تحصیلی:


اتمام مقطع آموزشی وآزمون جامع دکتری مهندسی برق-قدرت ( دانشگاه تربیت مدرس-تهران)

 کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت ( دانشگاه تربیت مدرس-تهران)
 کارشناسی مهندسی برق  -الکترونیک (دانشگاه باهنر-کرمان)
پ -سوابق اجرایی:







کارشناس ارشد پروژه های برق در سطح شرکتهای برق منطقه ای -طراحی تاسیسات برق
کارخانه های سیمان -طراحی شبکه و تاسیسات برق سیستمهای مربوط به صنایع نفت -
طراحی تاسیسات برق صنایع نوردولوله سازی
طراحی تاسیسات برق مجتمع های ساختمانی مسکونی -صنعتی وتجاری
كنترل طراحي تاسیسات برقي ساختمانها با كاربریهاي مختلف
مدیریت پروژه های طراحي تاسیسات برق و نظارت توزیع نیروی برق در سطح شرکتهای
توزیع نیرو
مشاور خدمات مهندسی برق در زمینه های مربوط

ت -سوابق آموزشی و تحقیقاتی:








عضو هیات علمی رسمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه (گروه مهندسی برق-قدرت)
تدریس دروس کارشناسی ارشد وکارشناسی مهندسی برق-قدرت
راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و کارشناسی مهندسی برق-
ارائه مقاالت متعدد در کنفرانس هاومجالت علمی-پژوهشی ونشریات تخصصی
اجرای طرح تحقیقاتی بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع
اجرای طرح تحقیقاتی ساخت دستگاه تست رله های پستهای انتقال نیرو
برگزاري سخنراني -سمینارها و دوره هاي تخصصي مختلف مرتبط با صنعت برق ساختمان
و سایر صنایع

ٍث -سوابق فعالیت در انجمن ها و سازمانهای تخصصی:







عضو اصلی هیات مدیره دوره های چهارم وپنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
تهران
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران(دوره چهارم)
دبیر سازمان نظام مهندسي سا ختمان استان تهران( دوره پنجم)
عضو هیات رئیسه گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
عضو انجمن مهندسان برق والکترونیک ایران
عضو کمیته ملی انرژی ایران
ج -صالحیت ها:

 دارای پروانه پایه یک(ارشد)تاسیسات برقی ساختمان از وزارت راه وشهر سازی
 دارای پروانه كارشناسي رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان( كشور ) ( ماده ) 27در رشته
تاسیسات برقی
 کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق -ماشین وتاسیسات كارخانجات

پست الکترونیکی(ایمیل)mehdibayatmokhtari@gmail.com :

