
 

 ان ابراهیمیدکتر پیمرزومه 

 التیتحص

 حرارت و سیاالت گرایش  مکانیک کارشناسی •
 انرژی  مکانیک گرایش تبدیل کارشناسی ارشد •
 گرایش تبدیل انرژی یک مکان دکترا •

 فعالیت  سوابق

 و تهران غرب یدانشگاه آزاد اسالم گروه مهندسی مکانیک مدرس و عضو هیات علمی  •
 ی و تجار  یمسکون  یهامتعدد و برج یهامختلف پروژه یهادر بخش یطراح مشاور و طراح ارشد •
 ی ح یتفر  ،یمتعدد ورزش  یو استخرها هامجتمع یطراح مشاور و طراح ارشد •
 متعدد یمشاور داروساز  ی طراح میت  عضو مشاور و طراح ارشد •
 مشاوره آسمان یمهندس شرکت مشاور و طراح ارشد •
 صادق رهنمود نیمهندس شرکت مشاور و طراح ارشد •
 چچالس  ی و ناظر مجتمع تجار  طراح طراح و ناظر  •
 کا یچچ ی و ناظر مجتمع تجار  طراح طراح و ناظر  •
 یی رجا دی شه روگاهین ی سرمایشهامشاور بهینه سازی سیستم •
 (یواحد مسکون 252) 1رحمت  میشم برج مشاور و طراح ارشد •
 دالشهدا یو دو س کی قرارگاه  ی نبو دیشه مارستانیب مشاور و طراح ارشد •

 قاالت و کتب علمیم

 چاپ هفتم( ) یاربرد ک پمپ و پمپاژ  •
 چاپ ششم( ) ی وز کجاستخر، سونا و   یطراح  یاربرد ک  مرجع •
 چاپ سوم() یصنعتآب گرم و بخار   یها لر یبو •
 چاپ هشتم( -جلد اول )  یکیمکان ساتیتاس  ینظام مهندس یهاآزمون •
 چاپ ششم(  -دوم جلد)  یکیمکان ساتیتاس  ینظام مهندس یهاآزمون •
 چاپ ششم( -جلد سوم)   یمهندسنظام  یهاآزمون ژهیو یکیمکان ساتیتاس •
 ی کیمکان  ساتی آزمون تاس دواژهیکل •
 Design Builderبا نرم افزار  یکیمکان ساتیو محاسبه تاس  یطراح •



 

 )چاپ سوم( ASHRAE APLICATIONمطبوع   ه یتهو یکاربردها  هندبوک •
 و معمار  مهندسان عمران  ی برا یکیمکان ساتیتاس •
 ( چاپ دومیآتش نشان) قیحر اطفاء   یها سامانه یطراح •
 ASHRAE)  یهاکتاب  ی از سر مرتبه )بلند  کتاب •
 (ASHRAE یهاکتاب  یاز سر ) کیآکوستو  زینو •
،  ASHRAE FUNDAMENTALS،رانیا شیگرما  یها ستمی ، هندبوک سمطبوع هی: هندبوک تهوف یتال •

در   یانرژ در مصرف  یی صرفه جو  یبر استانداردها  ی، مرور ICE BANK لهی وس ه ب  یانرژ   یساز  رهی ذخ
 LEEDاستاندارد 

 یآزمون نظام مهندس ژهیو یرشته معمار  یطبقه بند کتاب •
 یآزمون نظام مهندس ژهیو یسال به سال رشته معمار  کتاب •
  نیام  ر ی، م "   یدورانو  یانتقال یر یپذ کیو تفک یبا توجه به سفت ی ابزار مواز  نیساختار ماش یساز  نه ی"به •

  دیساخت و تول یکنفرانس مهندس  نیدهم  ،یناغان ی میابراه  مانیپ ،ی الیدان یمحمد  درضایحم  ،ینیحس 
 88 اسفند بابل، یروانینوش یصنعت دانشگاه ،ران یا

•  "High resolution workspace optimization of complex degree of freedom parallel 
robot",M.A.Hosseini,peymanebrahiminaghani,hamidrezamohammadidaniali,mirataho
seini,maryamfariditavana,INT.conf on mathematical applications in engineering,3-5 
aug.2010,kuala lumpur,malaysia 

 "CRS/PU-3با ساختار  دیجد  یزمیسپت و مکان یتر  یمواز  یها ربات یعملکرد یها شاخص سهی"مقا •
 ن یو سوم یکنفرانس مل نی دوازدهم ،ی الیدان یمحمد  حمیدرضا ،ی نیحس  نیام ر ی م  ،یناغان یم یابراه مانیپ •

 90 ی، دتهران  دانشگاه ، دیساخت و تول یمهندس ی الملل  نیکنفرانس ب
•  "Kinematic analysis of a novel complex DOF parallel 

manipulator",M.A.hosseini,P.ebrahiminaghani,world academy of science,engineering 
and technology,67,2012 

•  "Kinematic analysis of a novel 3-CRS/PU parallel manipulator", 
P.ebrahiminaghani,M.A.hosseini,Int journal advanced design and manufacturing 
technology,vol5/no.5/dec.2012 

و   سپتیتر  ی معادل با ربات مواز  یربات مواز  کی یکینمات یس ی با عنوان "طراح یطرح پژوهش انجام •
واحد  یآزاد اسالم گاهدانش ح:انجام طر  محل ،1390طرح  خاتمه   :ربات " عملکرد دو   یهاشاخص سهیمقا

 سما تهران 
  زمیبا مکان سهیو مقا  یدرجه آزاد  6با   یمواز  دی جد زمیمکان ی با عنوان "طراح یطرح پژوهش انجام •

واحد  یاسالم آزاد دانشگاه: طرح انجام محل ،1391 طرح خاتمه :گوف "  –استوارت   یعملکرد یارهایمع
 سما تهران 



 

خاتمه  -TI اژیآل یکیخواص مکان ی رو یدو مرحله ا  یساز  ادهیپ ر ی تاث ی با عنوان "بررس یطرح پژوهش انجام •
 واحد سما تهران  یانجام طرح: دانشگاه آزاد اسالم محل ،1393طرح 

 ده یسرپوش یاستخر شنا کیکلر در  ندهیو غلظت آال یاحساس حرارت  ر،یاثرات متقابل تبخ یمدلساز  •

 پروژه های اجرایی

 یسازمان نظام مهندس ارشد هیعضو پا •
 یگاز سازمان نظام مهندس بازرس •
-یخراسان جنوب  -سمنان  -زنجان -البرز -تهران :یها در استان یدوره نظام مهندس 300از   شیب ی برگزار  •

- و بلوچستان ستانیس-خوزستان -قم-یار یچهارمحال و بخت-هرمزگان-لرستان  -بوشهر -مازندران -لستان گ
 اصفهان و... -زدی-جانیآذربا

 پروانه آموزش از استان تهران  یمدرس دارا  نیاول •
 ی دانشگاه آزاد اسالم یآموزش یشورا  عضو •
 استان البرز  یآموزش سازمان نظام مهندس ته یمک   عضو •
 البرز  ارشین ه ینشر  هیر یتحر  اتیه  عضو •
 شور ک ل ک   یآموزش سازمان نظام مهندس یز ک مر  یشورا  عضو •
 مدرس  تیدانشگاه ترب  کیمکان هینشر  داور •
 یدانشگاه آزاد اسالم 8دانشگاه منطقه  نیننده مدرسک مصاحبه  میعضو ت   •
 آبادبوم " ساختمان " کانون مهندسان  یتخصص ه ینشر  هیر یتحر  اتیه  عضو •
مقاومت مصالح در  شگاهیازما یراه انداز  ،یدر دانشگاه آزاد اسالم یکارگاه قالب و قطعات صنعت یانداز  راه •

 شگاهیآزما یراه انداز  ،یدانشگاه آزاد اسالم مقاومت مصالح در شگاهیآزما یراه انداز  ،یدانشگاه آزاد اسالم
در   یر یاندازه گ  ستمیس  ارگاهک و  شگاهیماآز یراه انداز  ،یانشگاه آزاد اسالمدر د کیو پنومات کیدرولیه

کارگاه مولد   یراه انداز  ،یدر دانشگاه آزاد اسالم یکیالکتر یکارگاه مدارها  یراه انداز  ،یدانشگاه آزاد اسالم
کارگاه    یراه انداز  ،یکارگاه انتقال قدرت در دانشگاه آزاد اسالم ی راه انداز  ،یقدرت در دانشگاه آزاد اسالم

 ی خودرو در دانشگاه آزاد اسالم یکیکتر ال یهادستگاه
 ISME ی الملل ن یب شیمقاالت هما واحد •

 دوره های آموزشی برگزار شده

دانشگاه آزاد  در  نقشه کشی صنعتی تاسیسات مکانیکی، ، ترمودینامیک،2و  1تهویه مطبوع س تدری •
 سال  12مدت  به اسالمی واحد تهران غرب



 

  یبا هوا  یحرارت مرکز  االت،ی س  آز ،با آب گرم یمرکز  حرارت ،انتقال آب  یهاستمی س ،مطبوع هیتهو سیتدر •
 5به مدت  دانشگاه آزاد اسالمی کرج در علم مواد دی تول یهاروش ،ی سرپرست اصول ،ی عموم  کیزیف  گرم،
 سال

 الس 1ت به مد بیرجنددانشگاه دولتی در  تاسیسات مکانیکیتدریس  •
 ال س 1ت به مد تحقیقات -دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم در  تاسیسات مکانیکیتدریس  •
 ال س 19ت به مد و کرجدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران سما در  تاسیسات مکانیکیتدریس  •
سات ی تاس یهاستمی س ی، طراحی وز کجو   سونا ،استخر  یشرفته، طراحیپ HVAC 1, 2, 3، HVACتدریس  •

 سال  15به مدت   عالی نوین پارسیان  در موسسه ، طراحی موتورخانه آب گرم و چیلر یبهداشت
، عتاسیسات گرمایی سرمایی تعویض هوا و تهویه مطبو ، تاسیسات بهداشتی، تاسیسات مکانیکیتدریس  •

 سال  10به مدت  مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی واحد تهراندر   ی خنک کنهاچیلر و برج
 سال 5مدت  به  موسسه عالی خانه عمران در  تاسیسات مکانیکیتدریس  •
 الس 5به مدت  شرکت فوالد کاویان جنوبدر  یکیانکسات میتاستدریس  •
 سال  15به مدت  مسکن و شهرسازی ، مرکز تحقیقات راه در  ی مختلف تاسیسات مکانیکیهازمینه یستدر •
 سال  1به مدت   تام ایران خودرودر  ی مختلف تاسیسات مکانیکیهازمینه یستدر •
 سال  1به مدت   نیروگاه شهید رجایی در ی مختلف تاسیسات مکانیکیهازمینه دریست •
 سال 1به مدت  ایران خودرو   در ی مختلف تاسیسات مکانیکیهازمینه تدریس •
 ماه  3به مدت  سابا  در ی مختلف تاسیسات مکانیکیهازمینه سیتدر •
 سال  4به مدت  وزارت ارتباطاتدر  تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع تدریس •
ساختمان   یسات بهداشتی مبحث چهارده(، تاس)  ی زنانال ک ه مطبوع و  ی، تهوشیش گرمایسرما تدریس •

  ی گرم و سرد در فضاها ی ش با هوایش و گرماین، سرماک  کخن یهالر و برجیمبحث شانزده(، چ ) 
 سال  13به مدت  سازمان نظام مهندسیدر  ت، تاسیسات مکانیکی برای مهندسین عمران و معمارییعپرجم

 سال 5به مدت  مپناگروه در  ی تاسیساتهادوره تدریس •
 سال 5به مدت  شرکت مهندسین مشاور موننکو در  مقدماتی تا پیشرفته HVACدوره  تدریس •
 سال 4به مدت  آکادمی معماری ایراندر  ی تاسیساتهادوره تدریس •
 1به مدت  پتروشیمی خارک در ماتی و پیشرفتههای سرمایش مقدچیلر، سیستم دوره آموزشی تدریس •

 سال
 سال 1به مدت  شرکت هفت الماس  در های سرمایش و گرمایشدوره آموزشی سیستم تدریس •
 سال 1به مدت  شرکت ملی گاز ایران در بهینه سازی مصرف گاز های مرکزی و  طراحی سیستم تدریس •


