بسمه تعالی

نام :حامد مصلحی
تاریخ تولد1369/11/16 :
وضعیت تاهل :متاهل
محل سکونت :مشهد ،بولوار ایثارگران ،ایثارگران  ،16شهید محجوب  ،6پالک ، 7واحد 3
عنوان پایان نامه کارشناسی دانشگاه بیرجند :تأثیر بکارگیري ترکیب مواد تغییر فاز دهنده در پوسته خارجی
ساختمان بر کاهش مصرف انرژي ساالنه با استفاده از نرم افزار شبیه ساز ENERGYPLUS
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد :تحلیل عددي عملکرد سیستم توزیع هواي زیر
سطحی در فضاهاي آموزشی با در نظر گرفتن شرایط آسایش حرارتی و کیفیت هواي داخل
راه ارتباطیhamed.moslehi69@yahoo ،09365980510 :
رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک رشتهي تبدیل انرژي دانشگاه فردوسی مشهد

سابقهی کار:
داراي  5سال سابقه کاري در شرکت بهپویان (کارشناس ارشد ممیزي و بهینه سازي انرژي در ساختمان و صنعت)
مدرس نرم افزارهاي تحلیل انرژي ساختمان و بهینه سازي انرزي صنعت در دانشگاهها و همایشهاي برگزار شده
مدرس استاندارد سیستم مدیریت انرژي  ISO 50001ورژن  2011و 2018

زمینه کار:
تحلیل انرژي و ممیزي انرژي ساختمان و صنعت
مدلسازي سیستمهاي فتوولتائیک و آبگرمکن خورشیدي
شبیه سازي انتشار دود و شعله در اتاق ،پیش بینی نحوه آتش سوزي و شبیهسازي احتراق
ممیزي انرژي تاسیسات و موتورخانه
استقرار سیستم مدیریت انرژي و ایزو 50001
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انتشارات:
نویسنده اول کتاب "طراحی و محاسبه بار حرارتی ساختمان با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر" ،انتشارات نوآور1395 ،
نویسنده دوم کتاب دستورالعمل الزامات طراحی ،نصب ونگهداري آبگرمکن خورشیدي ،نظام مهندسی مشهد
نویسنده دوم کتاب دستورالعمل الزامات طراحی ،نصب ونگهداري پمپ حرارتی زمین گرمایی ،نظام مهندسی مشهد

مقاالت علمی و پژوهشی:
 -1بررسی تأثیر مکان قرارگیري دریچه ورودي سیستم توزیع هواي زیرسطحی ( )UFADدر فضاهاي آموزشی بر
آسایش حرارتی ساکنین

مقاالت کنفرانسی بینالمللی:
 -1تأثیر بهکارگیري مواد تغییر فاز دهنده در پوسته خارجی ساختمان بر ایجاد شرایط آسایش حرارتی ساکنان بدون نیاز
به سیستم سرمایش و گرمایش ،بیست و یکمین کنفرانس بینالمللی مکانیک ،دانشگاه خواجه نصیر ،تهران
 -2تأثیر بهکارگیري ترکیب مواد تغییر فاز دهنده در پوسته خارجی ساختمان بر کاهش مصرف انرژي ساالنه با استفاده
از نرمافزار شبیهساز  ،ENERGYPLUSکنفرانس نگهداشت انرژي ،تهران
 -3تحلیل تأثیرات استفاده از نماي دوپوسته بهعنوان راهکاري بر نگهداشت انرژي در ساختمانهاي مسکونی ایران با
استفاده از نرمافزار دیزاین بیلدر ،کنفرانس نگهداشت انرژي ،تهران
 -4تحلیل اثربخشی مصالح تغییر فاز دهنده در نماهاي آجري ساختمانهاي شهر یزد بر کاهش مصرف انرژي ،کنگره
بینالمللی افقهاي جدید در معماري و شهرسازي ،تهران
 -5تحلیل تأثیرات استفاده از بام سبز بهعنوان راهکاري بر نگهداشت انرژي در اقلیمهاي متفاوت با استفاده از نرمافزار
دیزاین بیلدر،کنفرانس نگهداشت انرژي ،تهران
 -6بررسی تأثیر دیوار ترومب بر آسایش حرارتی افراد در اقلیم تهران توسط نرمافزار انرژي پالس ،ششمین کنفرانس
بینالمللی گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع تهران ،پژوهشگاه صنعت نفت
 -7بررسی الیهبندي دمایی سیستم توزیع هواي زیرسطحی ( )UFADدر فضاهاي آموزشی با استفاده از CFD

 -8تحلیل تغییرات کیفیت هواي داخل و ایجاد کوران در اثر تغییر محل قرارگیري دریچه ورودي سیستم تهویه جابه
جایی
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 -9بررسی روشها و مالحظات طراحی سیستم سرمایش زیر سطحی براي مراکز داده با استفاده از نرم افزار
 ، sigmadcx6چهارمین همایش ملی فن آوري هاي نوین صنعت ساختمان توسعه پایدار و فنآوري هاي نوین
ساختمانی1395 ،

مقاالت کنفرانسی ملی:
 -1تحلیل تأثیرات استفاده از عایقهاي تغییرفازدهنده بر میزان کاهش مصرف ساالنه انرژي ساختمان در اقلیمهاي
مختلف ایران ،دومین کنفرانس ملی اقلیم با رویکردي بر بهینهسازي مصرف انرژي ،سازمان نظاممهندسی استان
اصفهان ،دانشگاه اصفهان
 -2تحلیل میزان تأثیرگذاري جنس پوسته خارجی ساختمان بر عملکرد سیستم گرمایش قرنیزي در اقلیم تهران ،دومین
کنفرانس ملی اقلیم با رویکردي بر بهینهسازي مصرف انرژي ،سازمان نظاممهندسی استان اصفهان ،دانشگاه اصفهان
 -3تأثیر دماي ذوب مواد تغییر فاز دهنده بکار رفته در دیوار خارجی بر میزان مصرف ساالنه انرژي ساختمان ،اولین
کنفرانس تأسیسات نوین ساختمانی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان ،کرمان
 -4مدلسازي عملکرد سیستم گرمایش قرنیزي در یک ساختمان نمونه با جدار نور گذر جنوبی در اقلیم تهران ،اولین
کنفرانس تأسیسات نوین ساختمانی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان ،کرمان
 -5تحلیل تأثیرات استفاده از عایقهاي تغییر فاز دهنده بر میزان مصرف ساالنه انرژي ساختمان در اقلیم تهران ،اولین
کنفرانس ملی عایق ،پژوهشکده انرژي ،تهران
 -6تحلیل تأثیرات استفاده از انواع نماها در پوسته خارجی ساختمان بر کاهش میزان مصرف انرژي ساالنه با استفاده از
نرمافزار، design builderاولین کنفرانس معماري و فضاهاي شهري پایدار ،دانشگاه فردوسی
 -7طراحی مبدل حرارتی جهت خنک کاري الکتروموتورهاي ایستگاه پمپاژ آب ،ششمین همایش مبدلهاي گرمایی،
تهران
 -8امکانسنجی استفاده از سیستم گرمایش ترکیبی خورشیدي براي ساختمانهاي اداري در اقلیم تبریز ،پژوهشهاي
کاربردي در برق و مکانیک و مکاترونیک ،تهران
 -9تاثیر اقلیم بر دوره بازگشت سرمایه استفاده از المپ هاي ال اي دي به منظور بهینه سازي در مصرف انرژي،
پنجمین کنفرانس انرژي و محیط زیست ،تهران
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نرمافزارهای آموزشی:
 -1تسلط کامل بر نرمافزار دیزاین بیلدر ) ،(design builderداراي مدرک بینالمللی
 -2تسلط کامل بر نرمافزار تی سول )(T SOL
 -3تسلط به نرمافزار انرژي پالس )(energy plus

 -4تسلط به پالگین  Honeybeeو  Ladybugبراي تحلیل انرژي در محیط گرس هاپر
 -5تسلط کامل به نرمافزار  fluent & gambitبه منظور شبیه سازي CFD

 -6تسلط کامل به نرمافزارهاي طراحی اقلیمی و تحلیل اطالعات آب و هوایی ازجمله ،Climate Consultant
 Meteonorm،Dview ،Elementو ...
 -7تسلط به نرم افزار  Polysunو  Trnsysبه منظور شبیه سازي سیستم هاي آبگرمکن خورشیدي و سیستم
فتوولتایک
 -8تسلط به نرم افزار اتوکد

سوابق تدریس :
 .1آموزش معلمان مشهد به عنوان سفیران انرژی
شهرداري مشهد
 .2دوره آموزشی ممیزی انرژی پیشرفته
کمیسیون انرژي شهرداري مشهد
 .3دوره آموزشی نرم افزارهای انرژی
شهرداري مشهد
 .4دوره آموزشی ممیزی انرژی و نرم افزارهای انرژی
سمینار بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان بر مبناي مبحث  ،19هتل پردیسان مشهد ،انجمن صنفی
کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان مشهد
 .5دوره آموزشی نرم افزار دیزاین بیلدر
دومین همایش بین المللی تاسیسات حرارتی و برودتی .بیرجند
 .6دوره آموزشی سیستم مدیریت انرژي مبتنی بر استاندارد ایزو 50001
آبفاي شهري حراسان جنوبی ،آبفاي شهري بندرعباس ،آبفاي شهري اردبیل
 .7دوره آموزشی نرم افزارهای شبیه ساز انرژی ساختمان
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دانشگاه خاوران مشهد مقدس
 .8آموزش تخصصی نرم افزار Designbuilder
دانشگاه دولتی بیرجند
 .9آموزش سیستم مدیریت انرژی ایزو  ،50001ترسیم خط مبنای انرژی و شاخص عملکرد و
محاسبه برچسب انرژی ساختمان
شرکت آب و فاضالب استان اردبیل ،هرمزگان ،کهگیلویه و بویر احمد ،خراسان جنوبی و شرکت انتقال گاز
قزوین
 .10آموزش بیش از  100نفر کارشناس و دانشجو بصورت خصوصی

وضعیت سوابق حرفه ای در پروژه ها :
آيا گواهي
موضوع پروژه

نام مدير

كارفرما

پروژه

تاريخ

تاريخ

سمت در

سابقه

شروع

پايان

پروژه

فعاليت
داريد؟

بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز گچساران به مساحت
 125000متر مربع با designbuilder

علی تیشه
وری

مناطق نفت خیز
جنوب

1392

بهبود خنک کاری الکتروموتور با استفاده از مبدل
حرارتی با fluent

حامد
مصلحی

شرکت اب و
فاضالب مشهد

1393

1393

باالنس دینامیکی مخازن شهر مشهد با استفاده از
نرم افزار Water gems & GIS

علی تیشه
وری

شرکت اب و
فاضالب مشهد

1393

1393

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف روی مصرف گاز در
ساختمان های مسکونی شهر مشهد با استفاده از نرم
افزار دیزاین بیلدر

حامد
مصلحی

1393

کارشناس
ارشد

بله

کارشناس
ارشد

بله

کارشناس
ارشد

بله

شرکت گاز استان
خراسان رضوی

1393

1393

مدیر پروژه

بله

طراحی ساختمان سبز طرح پایلوت

حمید
غفوری

شهرداری مشهد

1394

1394

کارشناس
ارشد

بله

ممیزی انرژی ساختمان دیالیز بیمارستان امام رضا
با designbuilder

حمید
غفوری

بیمارستان امام
رضا

1394

1394

کارشناس
ارشد

بله

ممیزی انرژی ساختمان کیان مپنا با
designbuilder

حامد
مصلحی

مپنا

1394

1394

مدیر پروژه

بله
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امکان سنجی طرح دودکش خورشیدی مسکونی به
منظور تولید برق با fluent

حامد
مصلحی

مپنا

1394

1394

مدیر پروژه

بله

استقرار استاندارد  ISO 50001در مجموعه آبفای
اردبیل

حامد
مصلحی

آبفای اردبیل

1395

-

کارشناس
ارشد

بله

استقرار استاندارد  ISO 50001در مجموعه آبفای
استان خراسان جنوبی

حامد
مصلحی

خراسان جنوبی

1395

-

کارشناس
ارشد

بله
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