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نوع فعالیت در طرحعنوان طرح
وضعیت فعلی طرحمحل پژوهش)...وناظرمجري اصلی،مدیر اجرایی،همکار،(

بررسی ضوابط و استانداردهاي موجود در سه کشور نمونه دنیا و 
هاي مدیریت تعیین الزامات فنی الزم در طراحی و اجراي سیستم 

هوشمند ساختمان
خاتمه یافتهپژوهشگاه همکارطرح

خاتمه یافتهپژوهشگاه مجريحجازيمیالد طارق صنعتی ارائه خدمات مشاوره و آزمون شرکت 



یالمللینب/ یاستاندارد ملینسوابق تدو
تاریخ تصویبتدویننوع تدوینعنوان 

مجموعه مشخصات اندازه گیري -سري ویژگی هاي پیام زبان دستگاه -تبادل داده براي اندازه گیري الکتریکی 
DLMS/COSEMانرژي  کالس هاي رابط -2- 6قسمت -) COSEM)1392عضو کمسیون فنی

مجموعه مشخصات اندازه گیري -سري ویژگی هاي پیام زبان دستگاه -تبادل داده براي اندازه گیري الکتریکی 
انرژي (DLMS/COSEM)- خصوصیات مخابراتی ارتباط از طریق خطوط برق رسانی با - 3-8قسمت 

گسترده- مدوالسیون دیجیتال فرکانس  (PLC S-FSK) در شبکه هاي همسایگی
عضو کمسیون فنی

1392

1396عضو کمسیون فنیمشخصه هاي برق تامین شده از شبکه هاي عمومی- ارزیابی کیفیت توان
1396عضو کمسیون فنیو یخشبنم یخ زدهشبنم ،: 14قسمت -روش هاي آزمون محیطی-اپتیک و فونوتیک
1396عضو کمسیون فنیگرد و غبار: 6قسمت -آزمون محیطیروش هاي-اپتیک و فونوتیک
1396عضو کمسیون فنیراهنماي انتخاب آزمون هاي محیطی-اپتیک و فونوتیک

1396عضو کمسیون فنیمشخصات بخشی براي کابل هاي تشعشعی-4قسمت -کابل هاي ارتباطی هم محور 
آزمون لحیم پذیري و مقاومت در برابر -آزمون مکانیکی روش هاي - 305- 1قسمت - کابل هاي ارتباطی هم محور

1396عضو کمسیون فنیلحیم کاري

آزمون پایداري ظرفیت خازنی کابل در -روش هاي آزمون الکتریکی - 104- 1قسمت - کابل هاي ارتباطی هم محور
1396عضو کمسیون فنیبرابر دما

1394عضو کمسیون فنیقالپاق پالستیکی-خودرو 
1394عضو کمسیون فنیمشخصات عمومی- 4قسمت - رینگ هاي پیستون - موتورهاي درون سوز 
مدار شکن هاي مینیاتوري زبانه دار-3قسمت - مدار شکن ها- خودروهاي جاده اي 

فرم،)نوع تیغه اي ( CB11
1394عضو کمسیون فنی

1397کمسیون فنیعضو یفناوري اطالعات واسط هاي کاربر پیشانه از راه دور جهان



تاریخ تصویبتدویننوع تدوینعنوان 
الزامات ویژه براي -15-2قسمت - مقررات آزمون براي تعیین نوفه هوا برد منتشره -وسایل برقی خانگی و مشابه 

1934عضو کمسیون فنیوسایل خرد کن پسماند مواد غذایی خانگی

1394عضو کمسیون فنیروش هاي ارزیابی عملکرد- 1قسمت -صنعتیترانسمیترهاي مورد استفاده در سیستم هاي کنترل 
روش هاي ارزیابی عملکرد ترانسمیترهاي - 3قسمت -ترانسمیترهاي مورد استفاده در سیستم هاي کنترل صنعتی

1394عضو کمسیون فنیهوشمند

- 1396عضو کمسیون فنیاي آزمون محصولهالزامات و روش: 1کننده قسمت درهاي تردد با نیروي باز و بسته
فناوري اطالعات - از دور همگانی) کنسول(پیشانه –هاي کاربر واسط - 1396عضو کمسیون فنیتوصیف هدف: 4قسمت 

1396عضو کمسیون فنیآزمون ظرفیت خازنی کابل-روش هاي آزمون الکتریکی - 103- 1قسمت - کابل هاي ارتباطی هم محور
1397دبیرالزامات عمومی منبت کاري و برش دقیق: 17- 2مقررات ایمنی قسمت -الکتریکی دستی موتوردارابزارهاي 

1397دبیرآزمون شعله سوزنی:5-11قسنت –آزمون خطر آتش سوزي 
دردست تدویندبیرویژگی هاي ایمنی تجهیزات گرمایش ریز موج صنعتی: 6قسمت - ایمنی تاسیسات گرمایش الکتریکی

آزمون -آزمون ها: 14-2قسمت - آزمون هاي محیطی N 1395رییستغییر دما:
آزمون -آزمون ها: 75-2قسمت - آزمون هاي محیطی Eh 1395رییسآزمون چکش زنی:

قسمت -جعبه ها و محفظه هاي لوازم جانبی الکتریکی و تاسیسات ثابت الکتریکی براي مصارف خانگی و مشابه 
1395عضو کمسیون فنیعبه ها و محفظه هاي اتصال دهندهالزامات ویژه براي ج-22

الزامات ویژه کباب پزها ،برشته کن ها و دستگاههاي پخت قابل - 9- 2قسمت -ایمنی -وسایل برقی خانگی و مشابه 
1394عضو کمسیون فنیحمل مشابه

معماري افزاره جامع اتصال و اجرا- فن آوري اطالعات  (UPnP) - واپایش افزاره تصویر پروتکل - 2-9قسمت 
1395عضو کمسیون فنیافزاره پویشگر-برداري 

1393عضو کمسیون فنیالزامات ویژه وسایل ماساژ دهنده- 32- 2قسمت -ایمنی -وسایل برقی خانگی و مشابه 
الزامات ویژه هودهاي اجاق خوراك پزي و سایر جذب کننده - 31- 2قسمت -وسایل برقی خانگی و مشابه ایمنی 

1395عضو کمسیون فنیهاي بخار پخت و پز

معماري افزاره جامع اتصال و اجرا- فن آوري اطالعات  (UPnP) - پروتکل کنترل افزاره گرمایش، -16- 6قسمت 
1395عضو کمسیون فنیخدمت نقطه تنظیم دما-تهویه و تهویه مطبوع 



تاریخ تصویبتدویننوع تدوینعنوان 
افزاره جامع اتصال و اجرامعماري - فن آوري اطالعات  (UPnP) - پروتکل واپایش افزاره تصویر -13-9قسمت 

1393عضو کمسیون فنیبرداري خدمت پویش

معماري افزاره جامع اتصال و اجرا- فن آوري اطالعات  (UPnP) - پروتکل واپایش افزاره تصویر -12-9قسمت 
برداري خدمت پایه چاپ

1393عضو کمسیون فنی

معماري افزاره جامع اتصال و اجرا- اطالعات فن آوري  (UPnP) - پروتکل واپایش افزاره تصویر -10-9قسمت 
برداري خدمت فعالیت خارجی

1393عضو کمسیون فنی

معماري افزاره جامع اتصال و اجرا- فن آوري اطالعات  (UPnP) - پروتکل کنترل افزاره گرمایش، -15- 6قسمت 
ر دماخدمت حسگ-تهویه و تهویه مطبوع 

1393عضو کمسیون فنی

معماري افزاره جامع اتصال و اجرا- فن آوري اطالعات  (UPnP) - پروتکل کنترل افزاره گرمایش، -13- 6قسمت 
خدمت وضعیت خانه-تهویه و تهویه مطبوع 

1393عضو کمسیون فنی
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سوابق فعالیت هاي اجرایی
تا تاریخاز تاریخمحل فعالیتسمت
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1395ایران

ها و مجامع علمیعضویت در انجمن
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