به نام خدا
دكتر بهزاد آسايي مدرك كارشناسي مهندسي برق را در سال  ١٣٦٧و كارشناسي ارشد
خود را سال  ١٣٦٩از دانشگاه تهران اخذ نمودند .وي همچنين مدرك دكتراي خود را در
سال  ١٣٧٥از دانشگاه سيدني استراليا در رشته مهندسي برق دريافت نمودند.
وي از سال  ١٣٧٥تا سال  ١٣٨٤به عنوان استاديار در دانشگاه يزد مشغول به كار بوده و همزمان با مركز تحقيقات
و توسعه ايران خودرو به عنوان مدير طراحي برق خودروهاي جديد و نيز مدير طراحي و تحقيقات )پژوهش( براي
توليد خودروهاي خورشيدي ،الكتريكي و هيبريدي مشغول به فعاليت بودند.
از سال  ١٣٨٥تا سال  ١٣٩٦در دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران به عنوان استاد و مدير آزمايشگاه
انرژي و فنآوري خودرو فعاليت نمودند .ايشان از ابتداي سال  ١٣٩٧در دانشگاه تهران بازنشسته شدند.
از سال  ١٣٨٨تا  ١٣٩٢به عنوان معاونت موسسه تحقيقاتي مپفن ) (MAPFANكه يك موسسه مشترك بين
دانشگاه تهران و گروه مپنا است امور تحقيقاتي در زمينه نيروگاههاي توليد برق ،صنعت راهآهن و صنعت نفت و
گاز مشغول به كار بودهاند.
وي از سال  ١٣٨١تاكنون مديرعامل و عضو هيئت مديره شركتهاي مختلفي در زمينه توليد قطعات خودرو و نيز
توليد انرژي الكتريكي بودهاند ،ايشان از سال  ١٣٩٢تا ابتداي سال  ١٣٩٩به گروه ماهتاب كه يكي از بزرگترين
توليدكنندگان برق مستقل خصوصي در ايران با ظرفيت توليد بيش از  ٣٧٠٠مگاوات در  ١٣نيروگاه و نيز توليد
 ٤/٥درصد برق ايران است پيوسته و به عنوان مديرعامل شركت توليدي آرين مهباد و بعد از آن به عنوان معاونت
توسعه طرحهاي انرژيهاي تجديدپذير گروه ماهتاب فعاليت نمودند.
از جمله پروژههاي گروه ماهتاب كه ايشان مجري آن بودند ميتوان به نيروگاه  ٦١مگاواتي طارم )سياهپوش( كه
در حال بهرهبرداري است اشاره نمود .همچنين عضو هيئت مديره و يك سال نيز سرپرست پروژه نيروگاه آبي ٦/٣
مگاواتي سد شهر بيجار در شركت سبز ماه آب بودهاند.
عﻼوه بر اين مدير پروژه  ٥٣١سامانه خورشيدي  ٥كيلوواتي در جنوب استان كرمان با اهداف خيريه و ايجاد درآمد
براي زنان سرپرست خانوار بودهاند كه در مدت  ٤ماه و در  ١٢٥روستا اجرا و در پايان سال  ١٣٩٧به بهرهبرداري
رسيدند.
از سال  ١٣٩٦نيز به عنوان عضو هيئت مديره انجمن علمي انرژي بادي ايران فعاليت دارند.
از تيرماه سال  ١٣٩٩به عنوان رئيس هيئت مديره شركت نيرو نويان قشم ) (NNQ Energyدر خصوص احداث
و بهرهبرداري پروژههاي خورشيدي فعاليت دارند.
تحقيقات وي متمركز بر زمينههاي توليد برق از انرژي باد و خورشيد ،خودروي خورشيدي ،خودروهاي برقي و
هيبريدي ،برق خودرو ،الكترونيك قدرت ،درايو و نيروگاههاي توليد برق است كه پروژههاي بسياري در اين زمينهها
توسط ايشان به مرحله اجرا درآمده است.

