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 الت یتحص

 االتیحرارت و س شیگرا  کیمکان یکارشناس •
 یانرژ  لیتبد  شیگرا کیارشد مکان یکارشناس •
 ی انرژ  لیتبد شیگرا کیمکان دکترا •

 فعالیت   سوابق

 و تهران غرب  یدانشگاه آزاد اسالم کیمکان یگروه مهندس یعلم هیئتمدرس و عضو  •
 یهامتعدد و برج یهامختلف پروژه  یهادر بخش  یو طراح ارشد طراح مشاور •

 ی و تجار  یمسکون
 ی حیتفر  ، یمتعدد ورزش یو استخرها هامجتمع  یو طراح ارشد طراح مشاور •
 متعدد یمشاور داروساز  یطراح میو طراح ارشد عضو ت مشاور •
 مشاوره آسمان  یو طراح ارشد شرکت مهندس مشاور •
 صادق رهنمود  نیو طراح ارشد شرکت مهندس مشاور •
 چچالس یو ناظر طراح و ناظر مجتمع تجار  طراح •
 کایچچ  یو ناظر طراح و ناظر مجتمع تجار  طراح •
 یی رجا دیشه روگاهین شیسرما یهاستمی س یساز  نهیبه مشاور •
 (یواحد مسکون 252) 1رحمت   میو طراح ارشد برج شم مشاور •
 دالشهدایو دو س کیقرارگاه  ینبو دیشه مارستانیو طراح ارشد ب مشاور •

 مقاالت و کتب علمی 

 )چاپ هفتم( یپمپ و پمپاژ کاربرد •
 )چاپ ششم( ی استخر، سونا و جکوز  یطراح یکاربرد مرجع •
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 )چاپ سوم(  یآب گرم و بخار صنعت یهالر یبو •
 چاپ هشتم( -)جلد اول یک یمکان تأسیسات ینظام مهندس یهاآزمون  •
 چاپ ششم( -)جلد دوم یک یمکان تأسیسات ینظام مهندس یهاآزمون  •
 چاپ ششم( -)جلد سوم ینظام مهندس یهاآزمون ژهیو یکیمکان تأسیسات •
 ی کیمکان تأسیساتآزمون  دواژهیکل •
 Design Builderبا نرم افزار   یکیمکان تأسیساتو محاسبه  یطراح •
 )چاپ سوم( ASHRAE APLICATIONمطبوع  هیتهو یکاربردها هندبوک •
 مهندسان عمران و معمار  یبرا یکیمکان تأسیسات •
 ( چاپ دوم ی)آتش نشان  قیاطفاء حر  یهاسامانه  یطراح •
 ( ASHRAE یهاکتاب یبلند مرتبه )از سر  کتاب •
 ( ASHRAE یهاکتاب ی)از سر  کیو آکوست زینو •
 ASHRAEران، ی ا شیگرما یهاستمیمطبوع، هندبوک س هی: هندبوک تهوتألیف •

FUNDAMENTALSلهیبه وس یانرژ  یساز  رهی، ذخ ICE BANK بر   ی، مرور
 LEEDدر استاندارد  یدر مصرف انرژ  ییصرفه جو یاستانداردها

 ی آزمون نظام مهندس ژهیو یرشته معمار  یطبقه بند کتاب •
 ی آزمون نظام مهندس ژهیو یسال به سال رشته معمار  کتاب •
و  یانتقال یر یپذ ک یو تفک یبا توجه به سفت یابزار مواز  نیساختار ماش یساز  نهی"به •

 ،یناغان یمیابراه مانیپ ،یالیدان یمحمد درضایحم ،ینیحس نیام ری"، م یدوران
بابل،  یروانینوش یدانشگاه صنعت ران،ی ا دیساخت و تول یکنفرانس مهندس نیدهم

 88اسفند 
• "High resolution workspace optimization of complex degree of freedom 

parallel 
robot",M.A.Hosseini,peymanebrahiminaghani,hamidrezamohammadidania
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li,miratahoseini,maryamfariditavana,INT.conf on mathematical 
applications in engineering, 5-3  aug.2010,kuala lumpur,malaysia 

با  دیجد یزمیسپت و مکان یتر  یمواز  یهاربات  یعملکرد یهاشاخص  سهی"مقا •
 یمحمد درضایحم ،ینیحس نیام ریم ،یناغان یمیابراه مانیپ "CRS/PU-3ساختار 

ساخت و  یمهندس یالملل نیکنفرانس ب نیو سوم یکنفرانس مل نیدوازدهم ،یالیدان
 90 یدانشگاه تهران، د د،یتول

• "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 

معادل با ربات   یربات مواز  کی یکینماتیس یبا عنوان "طراح یطرح پژوهش انجام •
، محل  1390عملکرد دو ربات ": خاتمه طرح  یهاشاخص  سهی و مقا سپتیتر  یمواز 

 واحد سما تهران  یانجام طرح: دانشگاه آزاد اسالم
و  یدرجه آزاد 6با  یمواز  دیجد زمیمکان یبا عنوان "طراح یطرح پژوهش انجام •

 محل ،1391 طرح خاتمه":  گوف –استوارت  یعملکرد یارهایمع زمیبا مکان سهیمقا
 واحد سما تهران  اسالمی آزاد دانشگاه: طرح انجام

خواص  یرو یدو مرحله ا یساز  ادهیپ  ری تاث یبا عنوان "بررس یطرح پژوهش انجام •
واحد سما   ی، محل انجام طرح: دانشگاه آزاد اسالم1393خاتمه طرح -TI اژیآل یکیمکان

 تهران 
استخر   کیکلر در  ندهیو غلظت آال یاحساس حرارت ر،یاثرات متقابل تبخ سازیمدل •

 دهیوشسرپ یشنا
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 های اجرایی پروژه

 ی ارشد سازمان نظام مهندس هیعضو پا •
 یگاز سازمان نظام مهندس بازرس •
  -سمنان -زنجان -البرز  -: تهرانیهادر استان یدوره نظام مهندس 300از  شیب یبرگزار  •

 -یار یچهارمحال و بخت -هرمزگان -لرستان -بوشهر -مازندران -گلستان -یخراسان جنوب
 ... اصفهان و -زدی -جانی آذربا -و بلوچستان ستانیس -خوزستان -قم

 پروانه آموزش از استان تهران  یمدرس دارا نیاول •
 ی دانشگاه آزاد اسالم یآموزش یشورا عضو •
 استان البرز  یآموزش سازمان نظام مهندس تهیکم عضو •
 البرز  ارشین هینشر  هیر ی تحر  هیئت عضو •
 کل کشور یآموزش سازمان نظام مهندس یمرکز  یشورا عضو •
 مدرس  تیدانشگاه ترب کیمکان هینشر  داور •
 یدانشگاه آزاد اسالم 8دانشگاه منطقه  نیمصاحبه کننده مدرس میعضو ت  •
 کانون مهندسان ساختمان " آبادبوم "  یتخصص هینشر  هیر ی تحر  هیئت عضو •
 شگاهیزماآ یراه انداز  ،یدر دانشگاه آزاد اسالم یکارگاه قالب و قطعات صنعت یانداز  راه •

مقاومت مصالح در   شگاهیآزما یراه انداز  ،یمقاومت مصالح در دانشگاه آزاد اسالم
در دانشگاه آزاد   کیو پنومات کیدرولیه  شگاهیآزما یراه انداز  ، یدانشگاه آزاد اسالم

راه   ،یدر دانشگاه آزاد اسالم یر یاندازه گ ستمیو کارگاه س شگاهیاآزم  یراه انداز  ،یاسالم
کارگاه مولد قدرت  یراه انداز  ،یدر دانشگاه آزاد اسالم یکیالکتر  ی کارگاه مدارها یانداز 

راه   ،یکارگاه انتقال قدرت در دانشگاه آزاد اسالم یراه انداز  ،یدر دانشگاه آزاد اسالم 
 ی آزاد اسالم خودرو در دانشگاه یکیر الکت یهاکارگاه دستگاه یانداز 

 ISME یالملل نیب  شیمقاالت هما واحد •
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 های آموزشی برگزارشده دوره 

در  یصنعت ینقشه کش  ،یکیمکان تأسیسات ک،ینامی، ترمود2و  1مطبوع  هیتهو سیتدر  •
 سال 12واحد تهران غرب به مدت  ی دانشگاه آزاد اسالم

 االت،یبا آب گرم، آز س یانتقال آب، حرارت مرکز  یهاستمیمطبوع، س هیتهو سیتدر  •
علم  دیتول یهاروش  ،یاصول سرپرست ،یعموم کیز یگرم، ف یبا هوا یحرارت مرکز 

 سال 5کرج به مدت  یمواد در دانشگاه آزاد اسالم
 سال 1به مدت  رجندیب یدر دانشگاه دولت  یکیمکان تأسیسات سیتدر  •
  1به مدت  قاتیتحق -واحد علوم  یدر دانشگاه آزاد اسالم یکیمکان تأسیسات سیتدر  •

 سال
واحد تهران سما و کرج به مدت   یدر دانشگاه آزاد اسالم یکیمکان تأسیسات سیتدر  •

 سال 19
 یطراح ،یاستخر، سونا و جکوز  یطراح شرفته،یپ HVAC 1, 2, 3 ،HVAC سیتدر  •

 یدر موسسه عال  لریموتورخانه آب گرم و چ یطراح ،یبهداشت تأسیسات یهاستمیس
 سال 15به مدت  انیپارس نینو

  ضیتعو ییسرما ییگرما تأسیسات ،یبهداشت تأسیسات ،یکیمکان تأسیسات سیتدر  •
جهاد  یخنک کن در مرکز آموزش تخصص یهاو برج لریمطبوع، چ  هیهوا و تهو
 سال  10واحد تهران به مدت  یدانشگاه

 سال 5خانه عمران به مدت  یدر موسسه عال یکیمکان تأسیسات سیتدر  •
 سال  5جنوب به مدت  انیدر شرکت فوالد کاو یکیمکان تأسیسات سیتدر  •
راه، مسکن و   قاتیدر مرکز تحق یک یمکان تأسیساتمختلف  یهانهیزم  سیتدر  •

 سال  15به مدت  یشهرساز 
 سال  1خودرو به مدت  رانیدر تام ا یک یمکان تأسیساتمختلف  یهانهیزم  سیتدر  •
 سال  1به مدت  ییرجا  دیشه روگاهیدر ن یک یمکان تأسیساتمختلف  یهانهیزم  سیتدر  •
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 سال 1خودرو به مدت  رانیدر ا یک یمکان تأسیساتمختلف  یهانهیزم  سیتدر  •
 ماه  3در سابا به مدت  یک یمکان تأسیساتمختلف  یهانهیزم  سیتدر  •
 سال  4مطبوع در وزارت ارتباطات به مدت  هیو تهو یکیمکان تأسیسات سیتدر  •
 تأسیسات)مبحث چهارده(،  یمطبوع و کانال زن هیتهو ش،یگرما  شیسرما سیتدر  •

با   شیو گرما شیخنک کن، سرما یها و برج لریساختمان )مبحث شانزده(، چ یبهداشت
عمران و   نیمهندس یبرا  یکیمکان تأسیسات ت،یپرجمع یگرم و سرد در فضاها یهوا

 سال 13به مدت  یدر سازمان نظام مهندس یمعمار 
 سال  5در گروه مپنا به مدت  تأسیسات یها دوره سیتدر  •
مشاور موننکو به مدت   نیدر شرکت مهندس شرفتهیتا پ یمقدمات HVACدوره  سیتدر  •

 سال 5
 سال 4به مدت  رانیا یمعمار  یدر آکادم تأسیسات یها دوره سیتدر  •
  یمیدر پتروش شرفتهیو پ یمقدمات شیسرما یهاستمیس لر،یچ یدوره آموزش سیتدر  •

 سال  1خارک به مدت 
در شرکت هفت الماس به  شی و گرما شیسرما یهاستمیس یدوره آموزش سیتدر  •

 سال 1مدت 
  رانیگاز ا یمصرف گاز در شرکت مل یساز   نهیو به یمرکز  یهاستمیس یطراح سیتدر  •

 سال  1به مدت 


