رزومه نامزد انتخابات هیئت مدیره
سمت فعلی:

آقای/خانم :

سیدمهدی حسینی

مسئول بخش تولید و مدیریت مصرف برق ،امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور

نامزد هیئت مدیره

نامزد بازرس

آخرین مدرک تحصیلی  :دکتری مهندسی برق قدرت

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
رزومه (حداکثر در یک صفحه )

عضو کمیته راهبری مرکز انرژی سبز ایران – آلمان (مانسا) (در همکاری با دانشگاه صنعتی برلین)
عضو کمیته راهبری پروژه بهینه سازی انرژی در ساختمان یونیدو در همکاری EEEB _GCF
عضو کمیته علمی مطالعات اقتصادی کنفرانس صنعت برق ایران PSC
نایب رییس کمیته ملی فنی استاندارد عملکرد انرژی در ساختمان TC163
دبیر کارگروه ملی مشارکت عمومی – خصوصی در بخش انرژی در ایران
عضو کمیته تدوین ساختار نهاد تنظیم گر (رگوالتوری) در صنعت برق کشور
عضو کمیته ملی مدیریت مصرف شرکت توانیر
عضو کمیته مدیران شبکه  gizدر خصوص اجرای پروژه های انرژی تجدیدپذیر و مالحظات گریدکد شبکه
فرصت مطالعاتی از دانشگاه  Tsinghuaچین و صندوق جهانی محیط زیست ( )gefدر خصوص تامین مالی پروژه های انرژی پاک
فرصت مطالعاتی از دانشگاه  Delftهلند در خصوص طراحی و ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های برق آبی و تاسیسات انرژی
اخذ گواهینامه  Energy Transformation Expertو  Professional Renewable Engineerاز  RENACدر آلمان
عضو انجمن مهندسین استرالیا EA
عضو انجمن مدیریت پروژه های مهندسی ( )IMLاسترالیا
دوره مطالعات انرژی و بهینه سازی انرژی در ساختمان در ژاپن و روسیه
نماینده در کارگروه مذاکرات بازتوانی نیروگاهی با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن
نماینده در کمیته مطالعات سوخت نیروگاهی
برنده جایزه کتاب برتر صنعت برق کشور در خصوص نیروگاه های تجدیدپذیر و نیروگاه های بادی فراساحل
برنده جایزه طرح تحقیقاتی برتر در زمینه انرژی خورشیدی از صندوق نوآوری و شکوفایی کشور
داور برخی پروژه های علمی و تحقیقاتی در کشور در حوزه انرژی سبز در شرکت های نفت و گاز و بنادر
دارای مقاالت علمی و برخی کتب در زمینه انرژی های پاک

حوزه فعالیت :انرژی های تجدیدپذیر ،تامین مالی سبز ،مدیریت انرژی

