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رزومه علمی   

                                                                                                                     

 شخصی وشغلی( مشخصات  1

 

 (سوابق تحصیلی2

4500277188 کد ملی: 1352 :تاریخ تولد شیرزاد حسن بگی  نام و نام خانوادگی:   

سال 71سابقه کار:  رپرست گروه س  :سازمانی  سمت 

پژوهشی برق و الکترونیک پژوهشگاه  

 استاندارد

 

  :سمت شغلی

پژوهشگاه   گروه پژوهشی انرژی  مدیر  -1

 استاندارد

سازمان   دبیر کمیته فنی مدیریت انرژی -2

 ملی استاندارد

دبیر کمیته فنی ارزیابی صرفه جویی های  -3

 انرژی

دبیر کمیته فنی ارزیابی عملکرد انرژی و   -4

 انرژی در ساختمانکاربری 

 مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی دانشگاه سال فارغ التحصیلی  معدل

66/14 دانشگاه سیستان و   1376 

 بلوچستان 

 لیسانس مهندسی شیمی

75/71 علووم   –آزاد اسالمی   1389 

 تحقیقات 

 فوق لیسانس مهندسی انرژی

دانشگاه آزاد تهران    1396 --

 جنوب 

م های  مهندسی سیست

 انرژی

 دکتری

1/1/1396تاریخ به روز رسانی :  
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 (مقاله3

 ردیف  عنوان مقاله  نام نشریه  سال چاپ  تعداد نویسندگان  نوع مقاله

 1390 4 پژوهشی علمی 
 مجله مهندسی شیمی 

ارزیابی عملکرد سیستم های ریز تولید پیل  

 سوختی برای ساختمان های مسکونی 

1 

 1391 1 علمی ترویجی 
ماهنامه  -دنیای اقتصاد

 استاندارد 
 ندارد در مدیریت انرژی نقش استا

2 

 علمی ترویجی 
1 1391 

 ماهنامه استاندارد 
 نقش مدیریت انرژی در اقتصاد مقاومتی ایران 

3 

 علمی ترویجی 
2 1389 

 هیدروژن و پیل سوختی 
 استانداردسازی عامل توسعه پیل های سوختی

4 

 علمی ترویجی 
1 1392 

 هیدروژن و پیل سوختی 
 های سوختی  استانداردسازی نحوه ارزیابی پیل

5 

 علمی ترویجی 
1 1388 

جنوبی فناوری نانو در کره ماهنامه استاندارد   6 

 علمی ترویجی 
1 1388 

 7 فناوری نانو در فرانسه  ماهنامه استاندارد 

 1388 1 علمی ترویجی 
 8 فناوری نانو در صنایع شیمیایی آلمان  ماهنامه استاندارد 

 

 ( تالیف جزوه و کتاب4

نویسندگان تعداد  سازمان ناشر   سال چاپ  
 

 ردیف  عنوان  کتاب /جزوه 

 3 وزارت نفت 
1391 

مرجع کاربردی مدیریت انرژی در واحدهای  

 )کتاب(  صنعتی

1 

 1 پژوهشگاه استاندارد 
1389 

  اصول و مبانی صرفه جویی و مدیریت انرژی

 )جزوه(

2 



 

 3 

 1 پژوهشگاه استاندارد 
1390 

استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی در  

 )جزوه( ندهای تولیدیفرآی

3 

 1 پژوهشگاه استاندارد 
1390 

 ( کتاب) اصول و مبانی سیستم مدیریت انرژی
4 

 1 پژوهشگاه استاندارد 
1390 

 )کتاب( استاندارد و انرژی 
5 

دانشگاه   -پژوهشگاه استاندارد

 تهران 

2 
1394 

 راهنمای جامع سیستم مدیریت انرژی )کتاب( 
6 

 

 لی(تدوین و ترجمه استاندارد م5

شماره استاندارد   سازمان ناشر 

 ملی

استاندارد  عنوان نوع قعالیت  سال چاپ   ردیف  

 1390 50001 سازمان ملی استاندارد ایران 
 دبیر 

الزامات همراه با  –سیستم های مدیریت انرژی 

 راهنمای استفاده

1 

 1388 12751 سازمان ملی استاندارد ایران 
 دبیر 

 واژگان  –توربین های گازی 
2 

 1388 12752-1 مان ملی استاندارد ایران ساز
 دبیر 

انتشار گاز خروجی قسمت   -توربین های گازی

 : اندازه گیری و ارزیابی 1

3 

 1388 12752-2 سازمان ملی استاندارد ایران 
 دبیر 

انتشار گاز خروجی قسمت   -توربین های گازی

 : پایش خودکار انتشار 2

4 

 1390 62282-6-300 سازمان ملی استاندارد ایران 

 رئیس کمیسیون فنی 

: 300-6قسمت  –فناوری های پیل سوختی 

قابلیت  –سیستم های قدرت میکرو پیل سوختی 

 تعویض پذیری کارتریج سوخت

5 



 

 4 

 1390 62282-6-100 سازمان ملی استاندارد ایران 
 رئیس کمیسیون فنی 

: 100-6قسمت  –فناوری های پیل سوختی 

 ایمنی  –سیستم های قدرت میکرو پیل سوختی 

6 

 1387 9814-6-200 سازمان ملی استاندارد ایران 

 دبیر 

: 200-6قسمت  –فناوری های پیل سوختی 

روش  –سیستم های قدرت میکرو پیل سوختی 

 های آزمون عملکرد 

7 

 1387 9814-3-3 سازمان ملی استاندارد ایران 

 دبیر 

:  3-3قسمت  –فناوری های پیل سوختی 

اصول   –ثابت سیستم های قدرت پیل سوختی 

 نصب

8 

 1387 9814-3-1 سازمان ملی استاندارد ایران 
 دبیر 

:  1-3قسمت  –فناوری های پیل سوختی 

 ایمنی  –سیستم های قدرت پیل سوختی ثابت 

9 

 ISIRI ISO سازمان ملی استاندارد ایران 

50002 

1394 
 دبیر 

 الزامات با راهنمای استفاده-ممیزی های انرژی
10 

 ISIRI ISO ندارد ایران سازمان ملی استا

50006 

1394 

 دبیر 

اندازه گیری عملکرد  –سیستم مدیریت انرژی 

انرژی با استفاده از خطوط مبنا و شاخص های  

 عملکرد انرژی 

11 

 ISIRI ISO سازمان ملی استاندارد ایران 

50015 

1394 
 دبیر 

گذاری عملکرد  گیری و صحهاندازه –50015ایزو 
 لی و راهنما( ها )اصول کانرژی سازمان 

 

12 

 ISIRI ISO سازمان ملی استاندارد ایران 

50003 

1394 
 دبیر 

الزامات برای –سیستم های مدیریت انرژی 
سازمان های صدور گواهی سیستم مدیریت 

 انرژی

13 
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 تدوین استاندارد بین المللیعضویت در کمیته  (  6

NU. Title of Standard Code Of 

Standard 
Published 

Year 

Publisher Organization 

1 Energy Audits-Requirements with 

guidance for use 

ISO 50002 
2014 

International Standardization for 

organization (ISO) 

2 Energy management system — 

Measuring Energy Performance 

using Energy Baselines and Energy 

Performance Indicators — General 

Principles and Guidance 

ISO 50006 

2014 under 

processing 

International Standardization for 

organization (ISO) 

3 Energy management system — 

Requirements with guidance for use   

ISO 50001 
2011 

International Standardization for 

organization (ISO) 

4 
General technical rules for 

measurement, calculation and 

verification of 

energy savings of projects 

ISO 17741 
2014 under 

processing 

International Standardization for 

organization (ISO) 

5 Energy Efficiency and savings 

calculation for countries, regions 

and cities 

ISO 17742 

2014 under 

processing 

International Standardization for 

organization (ISO) 
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 ( سخنرانی علمی و ارائه مقاله شفاهی7

سازمان برگزار   سال برگزاری 

 کننده 

 ردیف  عنوان سخنرانی یا مقاله  عنوان همایش/سمینار 

سازمان نظام  1392

مهندسی  

 ساختمان

مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی با 

مقررات ملی   19نگرشی به مبحث 

 ساختمان

 در ساختمان  بر چسب انرژی
1 

اه پژوهشگ 1392

 استاندارد 

 همایش روز جهانی استاندارد 
 استاندارد و اقتصاد انرژی 

2 

پژوهشگاه  1391

 استاندارد 

 همایش روز جهانی استاندارد 
 اقتصاد مقاومتی در کشور با رویکرد مدیریت انرژی 

3 

پژوهشگاه  1388

 استاندارد 

 همایش روز جهانی استاندارد 
 استاندارد ، کیفیت و محیط زیست 

4 

وهشگاه پژ 1387

 استاندارد 

 همایش روز جهانی استاندارد 
 پیل سوختی و کاربرد آن در ساختمان

5 

دانشگاه علم و   1394

 صنعت

 همایش ملی 
 توسعه پایدار و مدیریت انرژی 

6 

سازمان ملی   1393

 استاندارد چین

 همایش بین المللی  
 ارزیابی صرفه جویی انرژی 

7 

اتنجمن مدیریت  1393

 سبز

 همایش ملی  
 مدیریت سبز و مدیریت انرژی

8 
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 سازمان ایزو  1394
 همایش بین المللی 

 اجالسیه بین المللی ارزیابی صرفه جویی انرژی 
9 

 ISO سازمان بین المللی استاندارد  در اجالسیه های بین المللیو سخنرانی  ( شرکت  8

 ردیف  عنوان اجالسیه  کشور برگزار کننده  سال برگزاری 

2010 
 چین

 شرکت کننده

جالسیه بین المللی کمیته مدیریت انرژی    ا

ISO TC 242 

1 

2012 
 سری النکا

 شرکت کننده

اجالسیه آموزش مدرسان سیستم مدیریت انرژی 

 سازمان ایزو 

2 

2013 
 افریقای جنوبی 

 شرکت کننده

    "مدیریت انرژی  "اجالسیه بین المللی کمیته

ISO TC 242 

3 

2014 
 هلند 

 سخنران

ارزیابی صرفه    "ی کمیته فنی اجالسیه بین الملل

 ISO TC 257"  جویی های انرژی

4 

2015 
 چین

 سخنران

ارزیابی صرفه    "اجالسیه بین المللی کمیته فنی 

 ISO TC 257"  جویی های انرژی

5 

2015 
 ایران

 دبیر همایش و سخنرانی

ارزیابی صرفه    "اجالسیه بین المللی کمیته فنی 

 ISO TC 257"  جویی های انرژی

6 

2016 
 سوئد

 سخنران

اجالسیه بین المللی مدیریت و صرفه جویی  

 انرژی

7 

2017 
 چین

مدیر گروه-سخنران  

 اجالسیه بین اللملی مدیریت انرژی پکن 
8 
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2017 
 فرانسه 

 WG11مدیر جلسه گروه   

 اجالسیه بین اللملی مدیریت انرژی پاریس 
9 

 

 

 (پروژه ها9

وژه عنوان پر مسئولیت  محل اجرای پروژه  سال   ردیف  

1381 
 مجری سازمان ملی استاندارد ایران 

 ارزیابی رسوب در سیلندرهای گاز مایع  

 

1 

1389-1388 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  

 تحقیقات 

 مجری
ارزیابی عملکرد فنی، اقتصادی ، زیست محیطی  

 سیستم های ریز تولید پیل سوختی

2 

1392-1391 
ن دانشگاه تهرا -پژوهشگاه استاندارد  مجری 

ممیزی انرژی تفصیلی ساختمان های اداری و  

خوابگاهی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی 

 و حرفه ایی کرج

3 

1394-1393 
پژوهشگاه استاندارد  -فوالد اکسین  مجری 

ممیزی جامع انرژی شرکت فوالد اکسین 

 خوزستان

4 

1395-1394 
پژوهشگاه –سازمان ملی استاندارد ایران 

 استاندارد  

جریم  
صحه گذاری و اثر بخشی استانداردهای معیار  

  آجر  مصرف انرژی در صنایع تولیدی

5 

1395-1393 
 مجری  --

 ISOاستقرار سیستم مدیریت انرژی مشاوره 

فوالد خراسان ، های  در شرکت   50001

6 
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پتروشیمی تبریز، فوالد اکسین، نفت بهران ، 

ن پگاه خراسا پتروشیمی ایالم، کربن بالک اهواز،

  ،،پاالیشگاه نفت شازند

1395-1394 
پژوهشگاه –سازمان ملی استاندارد ایران 

 استاندارد  

 مجری
صحه گذاری و اثر بخشی استانداردهای معیار  

 مصرف انرژی در صنایع تولیدی گچ و آهک 

7 

1395-1394 
پژوهشگاه –سازمان ملی استاندارد ایران 

 استاندارد  

 مجری
ستانداردهای معیار  صحه گذاری و اثر بخشی ا

 مصرف انرژی در صنایع تولیدی لبنیات  

8 

1395-1394 
پژوهشگاه –سازمان ملی استاندارد ایران 

 استاندارد 

 مجری
ارزیابی اثر بخشی استانداردهای بین المللی  

 عملکرد انرژی در ساختمان 

9 

 

 (تدریس و آموزش10

 ردیف  موضوع تدریس  محل تدریس  سال 

1390-1389 
استاندارد   سازمان ملی

پژوهشگاه -ایران

صنایع  -استاندارد   

 ISO 50001آشنایی با اصول و مبانی سیستم مدیریت انرژی 
1 

1390-1389 
سازمان ملی استاندارد  

پژوهشگاه -ایران

صنایع  -استاندارد   

 آشنایی با اصول و مبانی ممیزی انرژی 
2 

1390-1389 
سازمان ملی استاندارد  

پژوهشگاه -ایران

صنایع  - استاندارد  

 آشنایی با استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی 
3 

1390-1389 
سازمان ملی استاندارد  

پژوهشگاه -ایران
 اصول بازرسی انرژی 

4 
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صنایع  –استاندارد   

1393-1389 
سازمان ملی استاندارد  

 ایران
 و کنترل کیفیت استاندارد 

5 

1394 
سازمان ملی استاندارد  

پژوهشگاه -انایر

صنایع  –استاندارد   

 مدیریت سبز 
6 

1394-1393 
سازمان ملی استاندارد  

پژوهشگاه -ایران

صنایع  -استاندارد   

 عملکرد انرژی در ساختمان ها 
7 

1394-1393 
سازمان ملی استاندارد  

پژوهشگاه -ایران

صنایع  -استاندارد   

 مدیریت جامع انرژی در صنایع 
8 

 ISO 50002ی ممیزی انرژی بر اساس استاندارد  اصول و مبان  " 1394-1390
9 

 ISO 50001ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد   " 1394-1390
10 

1394-1390 
" 

 ISOشاخص های عملکرد وخطوط مبنای انرژی در سیستم مدیریت انرژی  

50006 

11 

1394-1392 
" 

یی انرژی بر طبق اندازه گیری و صحه گذاری پروژه های صرفه جو

 ISO 17741و  ISO 50015استانداردهای 

12 

 مدیریت انرژی حرارتی در فرآیندهای صنعتی  " 1394-1390
13 

 کاربرد سیستم های خورشیدی برای تامین انرژی  " 1394-1390
14 

 مدیریت کالن انرژی  " 1395-1396
15 

 مدیریت انرژی و اقتصاد مقاومتی  " 1396-1395
16 



 

 11 

 

 ر فعالیت ها(سای10

 ردیف  عنوان فعالیت یا سمت  سازمان  سال 

1390 
 پژوهشگاه استاندارد 

 م پژوهشگاه استاندارد سوپژوهشگر رتبه 
1 

1390 
 کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

 عضو کمیته علمی  
2 

1389 
 پژوهشگاه استاندارد 

 مدیر طرح بهینه سازی و مصرف انرژی
3 

1393-1380 
رد ایران سازمان ملی استاندا  

 عنوان استاندارد ملی ایران  80ترجمه و تدوین بیش از 
4 

1393 
 پژوهشگاه استاندارد 

 پژوهشگر رتبه اول پژوهشگاه استاندارد 
5 

1394 
 پژوهشگاه استاندارد 

 پژوهشگر رتبه دوم پژوهشگاه استاندارد 
6 

1395 
 پژوهشگاه استاندارد 

 پژوهشگر رتبه اول پژوهشگاه استاندارد 
7 

1393 
سازمان ایزو  –سازمان ملی استاندارد ایران   

 دبیر تدوین استاندارد بین المللی  

Economic and financial assessment of energy 

savings projects 

6 

1397-1393 
 سازمان بین المللی ایزو  

ISO 

Convener of ISO/TC301 WG11 :Evaluation 

of energy saving projects 

7 

1398-1395 
زمان بین المللی ایزو  سا  

ISO 

 دبیر تدوین استاندارد بین المللی

Steam Network Management 

8 

((پایان))   


