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  مشخصات :

 ایزدپناهی امید:  خانوادگی نام و نام

   1/1/1368 – متولد: مشهد

 وضعیت خدمت سربازی: دارای کارت پایان خدمت

 gmail.com67omidan@  : ایمیل - 09150570677:  تماس تلفن

 

 : تحصیلی سوابق .1

 یحرفه ا یدکتر فارغ التحصیل ( کسب و کارDBA) 

 غیرانتفاعی(-)غیردولتی -موسسه/دانشگاه: موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم 

 ارشد مدیریت فارغ التحصیل ( کسب و کارMBA) 

 غیرانتفاعی(-)غیردولتی -موسسه/دانشگاه: موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم 

  گرایش تبدیل انرژی -کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک فارغ التحصیل 

 غیرانتفاعی(-)غیردولتی -موسسه/دانشگاه: موسسه آموزش عالی اقبال الهوری 

  گرایش حرارت و سیاالت -کارشناسی مهندسی مکانیک فارغ التحصیل 

 )دولتی( -موسسه/دانشگاه: دانشگاه بیرجند

 

 سوابق کاری: .2

 (20153و خدمات کار آفرینی )کد مرکز: مرکز مشاوره  ریمد 

از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  56243شماره مجوز )انیکاو نیسور یانرژ آرکا: نام مرکز

 خراسان رضوی( )حوزه تخصصی مرکز: انرژی و صنعت(

 کنون تا 1399 بهمن: تیفعال مدت

 پروژه های مهم:

  درصد  20مطالعه امکانسنجی ایجاد نیروگاه های تولید برق از انرژی های پاک جهت تولید

 انشعاب( 500برق در محل مصرف انشعابات پر مصرف )

 اجرا حال در: پروژه تیوضع

 شهرداری مشهد: کارفرما

mailto:omidan67@gmail.com
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  فنی و اقتصادی پروژه تلفیقی احداث گلخانه صنعتی، استخراج رمز ارز مطالعه امکانسنجی

 و نیروگاه خورشیدی )منطقه ویژه اقتصادی سرخس(

 اجرا حال در: پروژه تیوضع

 جناب مهندس سلمی: کارفرما

  احداث آب شیرین کن صنعتی خورشیدی )منطقه آزاد فنی و اقتصادی مطالعه امکانسنجی

 چابهار(

 اتمام یافته: پروژه تیوضع

 سنگباد بهمن شرقشرکت : کارفرما

  فنی و اقتصادی احداث گلخانه فتوولتاییک )شهرک گلخانه ای فریمان(مطالعه امکانسنجی 

 اتمام یافته: پروژه تیوضع

 شرکت سازه ماندگار خورشید هشتم: کارفرما

 

 مدیرعامل 

 شرکت: آرکا انرژی سورین کاویان) مشاور و پیمانکار انرژی های تجدیدپذیر(

 تا کنون 1396مدت فعالیت: فروردین 

 پروژه های مهم:

  کیلووات متصل به شبکه خوسف 100طراحی،تامین و اجرا نیروگاه خورشیدی 

 بهره برداری )اتمام یافته( حال در: پروژه تیوضع

 مهندس خیاطجناب آقای : کارفرما

  کیلووات متصل به شبکه مشهد 100طراحی،تامین و اجرا نیروگاه خورشیدی 

 تامین سرمایه حال در: پروژه تیوضع

 جناب آقای مهندس شریعت زاده: کارفرما

 کاوا  3جدا از شبکه  یدیخورش روگاهین اجرا و نی،تامیطراح 

 بهره برداریوضعیت پروژه: در حال 

 ) مشهد((کارفرما: روحانی )گلمکان 

 کاوا  3ی جدا از شبکه دیخورش روگاهین اجرا و نی،تامیطراح 

 وضعیت پروژه: در حال بهره برداری )اتمام یافته(

 کیلومتری جاده مشهد( 70کارفرما: معدن نمک سلطان آباد )
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  خراسان جنوبیمتصل به شبکه کیلووات  50تامین تجهیزات نیروگاه خورشیدی 

 برداری )اتمام یافته(وضعیت پروژه: در حال بهره 

 کوروش فناور فروهر انیبن دانش شرکتکارفرما: 

  خراسان جنوبی متصل به شبکه کیلووات 5نیروگاه خورشیدی  20تامین تجهیزات 

 (افتهی اتمام) یبردار بهره حال در: پروژه تیوضع

 کوروش فناور فروهر انیبن دانش شرکت: کارفرما

  داورزن سبزوار متصل به شبکه مگاواتی 10توسعه نیروگاه خورشیدی طراحی و 

  در حال تامین سرمایه گذاری: پروژه تیوضع

 توسعه خورشیدی سبز فرتاک شرکت: کارفرما

 مدیرفنی 

 شرکت: سازه ماندگار خورشید هشتم ) مشاور و پیمانکار انرژی های تجدیدپذیر(

 1398تا دی  1397مدت فعالیت: دی 

 پروژه های مهم:

 مشهد متصل به شبکه کیلووات 100نیروگاه خورشیدی  طراحی،تامین و اجرا 

 (افتهی اتمام) یبردار بهره حال در: پروژه تیوضع

 سرکار خانم اوحدی زاده: کارفرما

 مشهدمتصل به شبکه کیلووات  5راحی،تامین و اجرا نیروگاه خورشیدی ط 

 (افتهی اتمام) یبردار بهره حال در: پروژه تیوضع

 رجایی جناب آقای دکتر: کارفرما

  مشهدمتصل به شبکه کیلووات  5طراحی،تامین و اجرا نیروگاه خورشیدی 

 (افتهی اتمام) یبردار بهره حال در: پروژه تیوضع

 جناب آقای زیرک زاده: کارفرما

 مدیر فنی و توسعه 

 شرکت: سنگ باد بهمن شرق ) مشاور و پیمانکار انرژی های تجدیدپذیر(

 1397تا شهریور  1396مدت فعالیت: دی 

 پروژه های مهم:

  مگاواتی منطقه سالمی خواف 50نیروگاه بادی 

 16  کیلوواتی منطقه شیشاب خواف 660نیروگاه بادی 
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 مدیر بازرگانی 

 انرژی پاک سروش هرمزان ) توسعه دهنده انرژی های تجدیدپذیر(شرکت : 

 1395 تیر تا 1394 آبان از: همکاری مدت

 پروژه های مهم:

  مگاواتی منطقه سنگان خواف 100نیروگاه بادی 

  بشکه ای اروند 000/40مینی پاالیشگاه 

 ساختمان مکانیک تاسیسات کارشناس و طراح 

 )مشاور و پیمانکار تاسیسات ساختمان( انرژی کاوش شرکت:

 1393 فروردین تا 1392 تیراز  :همکاری مدت

 پروژه های مهم:

 مشهد( کوهسرمال( 

  هتلB1 و B2  مشهد( در مجموعه آبادگران( 

 مشهد(-زائرسرا تبریزی ها )طبرسی 

 (مشهد-برج مسکونی ققنوس )کفایی 

  مشهد( 13مجموعه مسکونی ملک آباد( 

 شاندیز( مجموعه ویالیی گلشید( 

  (شاندیز)مجموعه تاالر عروس 

 طرقبه( مجتمع تجاری ویالشهر( 

 رئیس هیئت مدیره و مدیر تحقیق و توسعه 

 شرکت: ایده گستر ماهان بیرجند

 1390شهریور  تا 1388 بهمن از: همکاری مدت

 پروژه های مهم:

 ( 1387ساخت و توسعه اولین خودرو الکتریکی دو نفره شرق کشور) 

 ( 1388ساخت اولین هواپیمای بدون سرنشین با قابلیت حمل بار استان خراسان جنوبی) 
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 سوابق تدریس: .3

 

 (99 تابستان) - نیروگاه فتوولتاییک یطراحجامع آنالین  دوره نیاول 

 ساعت 302: دوره مدت

 مشهد 1 شماره یا حرفه و یفن مرکز مشارکت با: یبرگزار محل

  (99)تابستان  -ک متصل به شبکه ینیروگاه فتوولتایطراحی آنالین اولین دوره 

 ساعت 48مدت دوره: 

 مشهد 1محل برگزاری: با مشارکت مرکز فنی و حرفه ای شماره 

  (99)تابستان  -آبگرمکن خورشیدی طراحی اولین دوره آنالین 

 ساعت 95مدت دوره: 

 مشهد 1محل برگزاری: با مشارکت مرکز فنی و حرفه ای شماره 

  صفراولین دوره ساختمان انرژی  سامانه های تامین انرژی در  پاییز و ) - (ZEB) طراحی 

 (98زمستان 

 ساعت 145مدت دوره: 

 مشهد 1شماره محل برگزاری: با مشارکت مرکز فنی و حرفه ای 

 تاییک نیروگاه فنی تحلیل و اولین دوره ارزیابی  (98)پاییز  (matlab)افزار  نرم با فتوول

 ساعت 80مدت دوره: 

 مشهد 1محل برگزاری: با مشارکت مرکز فنی و حرفه ای شماره 

  (1398)پاییز  – بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدیدومین دوره 

 ساعت 108مدت دوره: 

 مشهد 1برگزاری: با مشارکت مرکز فنی و حرفه ای شماره محل 

 (1398 تابستان) – خورشیدی انرژی های سیستم بازاریاب دوره اولین 

 ساعت 108: دوره مدت

 مشهد 1 شماره ای حرفه و فنی مرکز مشارکت با: برگزاری محل

  (1398 بهار) – طراحی و اجرای سیستم های پمپاژ آب خورشیدیاولین دوره 

 ساعت 108: دوره مدت

 مشهد 1 شماره ای حرفه و فنی مرکز مشارکت با: برگزاری محل

 

 

 



 

6 
 

 دوره های مهارتی و گواهی نامه ها: .4

 حوزه انرژی و مدیریت انرژی: -1-4

 Solar Energy 

Institute: Delft University of Technology (August 2020) 

 E-STEM Education 

Institute: Cornell University (November 2020) 

 Network Climate Action: Scaling Up Your Impact 

Institute: Cornell University (April 2020) 

 Zero-Energy Design: an approach to make your building sustainable 

Institute: Delft University of Technology (May 2020) 

 Engineering the Future in the Post-COVID Era 

Institute: IEEE Iran Section, IEEE Oman Section IEEE UAE Section 

(August 2020) 

 The Smart City Building Blocks and their Synergy with Smart 

Villages 

Institute: IEEE Iran Section, IEEE Oman Section IEEE UAE Section 

(August 2020) 

 University-Industry Collaboration Opportunities And Research and 

Development Opportunities in Crisis 

Institute: IEEE Iran Section, IEEE Oman Section IEEE UAE Section 

(August 2020) 

 Energy Economics, Environment, and Policy 

Institute: The Asian Development Bank (ADB) (May 2020) 

 Introduction to Sustainable Development in Asia and the Pacific 

Institute: The Asian Development Bank (ADB) (May 2020) 

 Achieving Sustainable Development Goals on Water and Sanitation 

Institute: The Asian Development Bank (ADB) (May 2020) 

 Private Financing for Infrastructure and Sustainable Growth 

Institute: The Asian Development Bank (ADB) (May 2020) 

 بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی 

 (1398 آذر)  کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان: موسسه

 طراحی و اجرای سیستم های پمپاژ آب خورشیدی 

 (1398 مهر)  کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان: موسسه

 نصب پانلهای خورشیدی 

 (1398خرداد )  کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان: موسسه
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  طراحی و شبیه سازی سیستم های فتوولتاییک با نرم افزارPVsyst 

 (1397 مهر)  کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان: موسسه

 یانرژ تیریمد 

 (1393 مهر)  ژاپن کایجا سازمان با مشترک – یانرژ تیریمد یمل مرکز: موسسه

 

 :مدیریت پروژه حوزه -2-4

  مدیریت پروژه بر اساس الگویPMBOK 

 (1398 آبان)  کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان: موسسه

  برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزارMicrosoft project 

 (1398تیر موسسه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) 

 یرهبر و تیریمد یها کیتکن 

 (1397 اسفند)  کشور یا حرفه و یفن آموزش سازمان: موسسه

 آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار برای کارگزان تحت پوشش پیمانکاران 

 (1395موسسه : مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ) آذر 

 

 :کارآفرینی حوزه -3-4

 رویکرد با کارآفرینی KAB تکمیلی 

 (1397اسفند )  کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان: موسسه

  کارآفرینی با رویکردKAB مقدماتی 

 (1397 دی)  کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان: موسسه

 

 :تاسیسات مکانیکی ساختمان حوزه -4-4

  طراحی اتاق تمیز(clean room) 

 (1396موسسه: انجمن صنعت تاسیسات ایران )تیر 

 اطفا حریق مناسب در ساختمان 

 (1395موسسه: دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان ) مرداد 

 آموزش نکات علمی و اجرایی طراحی، محاسبه، نظارت بر سیستم های گرمایش از کف 

 (1395دفتر منطقه شمال شرق ) مرداد  –موسسه: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

 

 



 

8 
 

 :ICDLو  زبان خارجی حوزه -5-4

 مهارت گواهی ICDL )ورد، پاورپوینت، اکسل، ویندوز، اینترنت( 

 جمهوری اسالمی ایران ICDLبنیاد : موسسه

  گواهی زبان انگلیسیSCC11 

 (1385موسسه: موسسه آموزشی و فرهنگی زبانسرا ) فروردین 

 شنیداری و گفتاری –ایان دوره مهارتی زبان انگلیسی گواهی نامه پ 

موسسسسسسه : مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسسسانی وزارت فرهنگ و ارشسساد اسسسالمی) فروردین 

1385) 

  مبانی و اصول پایه –گواهی نامه پایان دوره مهارتی زبان انگلیسی 

موسسسسسسه : مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسسسانی وزارت فرهنگ و ارشسساد اسسسالمی) فروردین 

1385) 

 

 پژوهش ها و پروژه های تحقیقاتی: .5

 :مقاالت فارسی 

 الکترووتینگ پدیده توسط میکروکانال درون قطره حرکت عددی بررسی -

 (1394دانشگاه رازی ) آبان  –کنفرانس: شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها 

بررسی عددی حرکت قطره با سطح آزاد بر روی سطح جامد توسط پدیده  -

 الکترووتینگ

کنفرانس: دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق 

 (1394دانشگاه گرگان )آذر  -و مکانیک ایران

 :مقاالت انگلیسی 

 

 Experimental investigating the effect of PCM on solar air heater with 

fin 

Iranian Conference on Renewable Energy & Distributed Generation 

(ICREDG) – (2019) 

 Numerical investigation of water drop movement within a 

microchannel under electrowetting phenomenon 

JOURNAL: Journal of Mechatronics, Electrical and Computer 

Technology- (2016) 

 

 Droplet actuation by electrowetting phenomenon within microchannel 
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JOURNAL: World Journal of Economics and Engineering” (WJEE)- 

(2015) 

 ساخت های پروژه : 

شمند سامانه - اختراع ثبت -  سرعت کنترل مکانیکی الکترو و رادیویی هو

 (1388)خودرو 

ساخت اولین خودروی تمام برقی  - سان جنوبی (EV)طراحی و  ) مهر  خرا

1388) 

سان جنوبی ) مهر طراحی و  - شین خرا سرن ساخت اولین هواپیمای بدون 

1389) 

 

 افتخارات : .6

  سومین و دومینچهارمینپنجمین، داور شنواره علمی ،  شی تا ثریا )مو –ج سه پژوه س

 (1396-1397-1398-1399) اردیبهشت  فرهنگی آموزشی امام حسین )ع((

 شین برگزیده دو سرن ساخت هواپیمای بدون  سابقه ملی طراحی و  شگاه  –مین دوره م دان

 (1389صنعتی شریف ) بهمن 

 المللی بین مسااابقات دعوتنامه Hybrid-formula ایاالت متحده موث دارث دانشااگاه 

 (2010 دعوت نامه  تاریخ ) امریکا

 اصاافهان )آبان امنیت فرماندهی نیروی انتظامی اسااتان  و نظم علمی برگزیده جشاانواره

1388) 

  یده خت خودروی الکتریکی دو نفره دوبرگز قه ملی طراحی و سااا  –مین دوره مساااب

 (1388پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف ) مهر 

 

 عضویت در سازمان ها و نهادهای علمی: .7

  194051957عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان به شماره عضویت 

 10179ایران به شماره عضویت  عضو انجمن مهندسان مکانیک 

 102029235 عضویت شماره به امریکا مکانیک مهندسان انجمن عضو 

  1984عضو انجمن جهانی تکنولوژی انرژی پایدار به شماره عضویت 

  11-188عضویت سندیکای صنعت برق ایران به شماره عضویت 
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 مهارت های نرم افزاری: .8

 اسیسات:ت  

CARRIER, AUTO CAD , REVIT MEP, Navisworks, LOOP CAD , Water 

GEMS, PVsyst, PVsol, SAM 

 :تخصصی مکانیک 

ANSYS, ANSYS FLUENT, OPEN FOAM, MATLAB, Adams, Gambit 

 :مدیریت پروژه 

MS Project  ،RET Screen Expert 

 

 لینک شبکه های اجتماعی: .9

 https://www.linkedin.com/in/omid-izadpanahi-51460010b لینکدین

 https://www.researchgate.net/profile/Omid_Izadpanahi ریسرچ گیت

 

 

 :و اجرا پژوهش ،آموزشدر حوزه  عالقمندی .10

 توسعه و ترویج انرژی های تجدیدپذیر در سطح کشور 

  مدیریت انرژی و اصالح الگوی مصرفتوسعه و ترویج 

 مدیریت پروژه های فناورانه و دانش بنیان 

  روش های نوین در طراحی و اجرا تاسیسات مکانیک و معماری سبز ساختمانتبیین 

  روش های نوین تولید انرژی از منابع تجدیدپذیرتبیین 

 سازی  یتوسعه و ترویج ایده و تجار 

  یانکارآفرینی و اقتصاد دانش بنتوسعه و ترویج 
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 و رضایت نامه کارفرمایان پروژه هانمونه  – 1 وستیپ
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 و رضایت نامه کارفرمایان نمونه پروژه ها – 1 وستیپ

 

 



 

13 
 

  نمونه پروژه ها – 1 وستیپ

 

 نیروگاه متصل به شبکه صد کیلوواتی مشهد

 

 کیلوواتی خراسان جنوبی 50نیروگاه متصل به شبکه 

 

 



 

14 
 

 نمونه پروژه ها – 1 وستیپ

 

 کاوا معدن نمک سلطان آباد 3شبکه نیروگاه جدا از 

 

 کیلووات مشهد 5نیروگاه متصل به شبکه 

 

 

 



 

15 
 

 سیتدر سوابقنمونه  – 1 وستیپ

 



 

16 
 

 سیتدر سوابقنمونه  – 1 وستیپ

 

  



 

17 
 

 سیتدر سوابقنمونه  – 1 وستیپ

 



 

18 
 

 ها نامه یگواه و ها دوره مدارک – 2 وستیپ

 

 



 

19 
 

 ها نامه یگواه و ها دوره مدارک – 2 وستیپ

 



 

20 
 

 ها نامه یگواه و ها دوره مدارک – 2 وستیپ

 



 

21 
 

 ها نامه یگواه و ها دوره مدارک – 2 وستیپ

 



 

22 
 

 ها نامه یگواه و ها دوره مدارک – 2 وستیپ

 



 

23 
 

 ها نامه یگواه و ها دوره مدارک – 2 وستیپ

 



 

24 
 

 ها نامه یگواه و ها دوره مدارک – 2پیوست 

 



 

25 
 

 مدارک دوره ها و گواهی نامه ها – 2پیوست 

 



 

26 
 

 ها نامه یگواه و ها دوره مدارک – 2 وستیپ

  



 

27 
 

 ها نامه یگواه و ها دوره مدارک – 2 وستیپ

  



 

28 
 

 ها نامه یگواه و ها دوره مدارک – 2 وستیپ

  
 



 

29 
 

 اه نامه یگواه و ها دوره مدارک – 2 وستیپ

  



 

30 
 

 مدارک دوره ها و گواهی نامه ها – 2پیوست 

 
 



 

31 
 

 مدارک دوره ها و گواهی نامه ها – 2پیوست 

  
 



 

32 
 

 مدارک دوره ها و گواهی نامه ها – 2پیوست  

 
 

 

  



 

33 
 

 پژوهش ها و پروژه های تحقیقاتی - 3پیوست

 

 
 



 

34 
 

 پژوهش ها و پروژه های تحقیقاتی - 3پیوست

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

 پژوهش ها و پروژه های تحقیقاتی - 3پیوست 

 

  

 

 

 

 

 



 

36 
 

 پژوهش ها و پروژه های تحقیقاتی -3پیوست 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 پژوهش ها و پروژه های تحقیقاتی - 3پیوست 

  
 



 

38 
 

 افتخارات – 4پیوست 

   
 

 

 



 

39 
 

 افتخارات – 4پیوست 

  
 



 

40 
 

 عضویت سازمان ها و انجمن های علمی – 5پیوست 

 
 

 

 
 

 


