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 بسمه تعالی                      

 

 مصلحی حامد نام: 

 61/66/6611 تاریخ تولد:

 متاهل وضعیت تاهل:

 6، واحد  7، پالک1، شهید محجوب 61مشهد، بولوار ایثارگران، ایثارگران  محل سکونت:

 خارجی پوسته در دهنده فاز تغییر مواد ترکیب بکارگیري تأثیر عنوان پایان نامه کارشناسی دانشگاه بیرجند:

 ENERGYPLUS ساز شبیه افزار نرم از استفاده با ساالنه انرژي مصرف کاهش بر ساختمان

 زیر هواي توزیع سیستم عملکرد عددي تحلیل عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد:

 داخل هواي کیفیت و حرارتی آسایش شرایط گرفتن نظر با در آموزشی فضاهاي در سطحی

 hamed.moslehi69@yahoo، 01613150360 :راه ارتباطی

 ي تبدیل انرژي دانشگاه فردوسی مشهدرشته مهندسی مکانیک :رشته تحصیلی

 کار: یسابقه

 ختمان و صنعت(سال سابقه کاري در شرکت بهپویان )کارشناس ارشد ممیزي و بهینه سازي انرژي در سا 3داراي 

 هاي برگزار شدهها و همایشمدرس نرم افزارهاي تحلیل انرژي ساختمان و بهینه سازي انرزي صنعت در دانشگاه

 1065و  1066ورژن  ISO 50001مدرس استاندارد سیستم مدیریت انرژي 

 زمینه کار:

 و صنعت تحلیل انرژي و ممیزي انرژي ساختمان

 و آبگرمکن خورشیدي فتوولتائیک هايسیستم سازيمدل

 سازي احتراقو شبیه در اتاق، پیش بینی نحوه آتش سوزيو شعله  شبیه سازي انتشار دود 

 ممیزي انرژي تاسیسات و موتورخانه 

 30006استقرار سیستم مدیریت انرژي و ایزو 

mailto:hamed.moslehi69@yahoo


  
 2 

 

 :انتشارات

 6613، انتشارات نوآور، "دیزاین بیلدر طراحی و محاسبه بار حرارتی ساختمان با استفاده از نرم افزار"نویسنده اول کتاب 

 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:

 بر آموزشی فضاهاي در( UFAD) زیرسطحی هواي توزیع سیستم ورودي دریچه قرارگیري مکان رتأثی بررسی -6

 ساکنین حرارتی آسایش

 :المللیبینمقاالت کنفرانسی 

مواد تغییر فاز دهنده در پوسته خارجی ساختمان بر ایجاد شرایط آسایش حرارتی ساکنان بدون نیاز  کارگیريبه تأثیر -6

 مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر، تهران المللیبینیش، بیست و یکمین کنفرانس به سیستم سرمایش و گرما

ترکیب مواد تغییر فاز دهنده در پوسته خارجی ساختمان بر کاهش مصرف انرژي ساالنه با استفاده  کارگیريبهتأثیر  -1

 ي، تهرانکنفرانس نگهداشت انرژ ، ENERGYPLUS سازشبیه افزارنرماز 

هاي مسکونی ایران با راهکاري بر نگهداشت انرژي در ساختمان عنوانبه دوپوستهاستفاده از نماي  تأثیراتتحلیل  -6

 ي، تهرانکنفرانس نگهداشت انرژ، دیزاین بیلدر افزارنرماستفاده از 

شهر یزد  بر کاهش مصرف انرژي، کنگره  هايساختمانمصالح تغییر فاز دهنده در نماهاي آجري  اثربخشیتحلیل  -4

 هاي جدید در معماري و شهرسازي، تهرانافق المللیبین

 افزارنرممتفاوت با استفاده از  هاياقلیمدر  انرژيراهکاري بر نگهداشت  عنوانبهم سبز استفاده از با تأثیراتتحلیل  -3

 ي، تهرانکنفرانس نگهداشت انرژدیزاین بیلدر،

 کنفرانس پالس، ششمین انرژي افزارنرم توسط تهران اقلیم در افراد حرارتی آسایش بر مبترو دیوار تأثیر بررسی -1

 نفت صنعت پژوهشگاه مطبوع تهران، تهویه و سرمایش گرمایش، المللیبین

 CFDبا استفاده از  یآموزش ي( در فضاهاUFAD) یرسطحیز يهوا عیتوز ستمیس ییدما بنديهیال یبررس -7

 جابه تهویه سیستم ورودي دریچه قرارگیري محل تغییر اثر در کوران ایجاد و داخل وايه کیفیت تغییرات تحلیل -5

 جایی

https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C&oq=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF&aqs=chrome.2.69i57j0l5.12520j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C&oq=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF&aqs=chrome.2.69i57j0l5.12520j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C&oq=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF&aqs=chrome.2.69i57j0l5.12520j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C&oq=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF&aqs=chrome.2.69i57j0l5.12520j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C&oq=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF&aqs=chrome.2.69i57j0l5.12520j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C&oq=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF&aqs=chrome.2.69i57j0l5.12520j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
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 افزار نرم از استفاده با مراکز داده براي سطحی زیر سرمایش سیستم طراحی مالحظات و روشها بررسی -1

1sigmadcxي نوین ، چهارمین همایش ملی فن آوري هاي نوین صنعت ساختمان توسعه پایدار و فنآوري ها

 6613ساختمانی، 

 

 مقاالت کنفرانسی ملی:

هاي هاي تغییرفازدهنده بر میزان کاهش مصرف ساالنه انرژي ساختمان در اقلیماستفاده از عایق تأثیراتتحلیل  -6

استان  مهندسینظامسازي مصرف انرژي، سازمان مختلف ایران، دومین کنفرانس ملی اقلیم با رویکردي بر بهینه

 اصفهان، دانشگاه اصفهان

جنس پوسته خارجی ساختمان بر عملکرد سیستم گرمایش قرنیزي در اقلیم تهران، دومین  تأثیرگذاريتحلیل میزان  -1

 استان اصفهان، دانشگاه اصفهان مهندسینظامسازي مصرف انرژي، سازمان کنفرانس ملی اقلیم با رویکردي بر بهینه

ر فاز دهنده بکار رفته در دیوار خارجی بر میزان مصرف ساالنه انرژي ساختمان، اولین دماي ذوب مواد تغیی تأثیر -6

 نوین ساختمانی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان، کرمان تأسیساتکنفرانس 

جنوبی در اقلیم تهران، اولین  نور گذردر یک ساختمان نمونه با جدار سازي عملکرد سیستم گرمایش قرنیزي مدل -4

 نوین ساختمانی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان، کرمان سیساتتأکنفرانس 

بر میزان مصرف ساالنه انرژي ساختمان در اقلیم تهران، اولین  فاز دهندههاي تغییر استفاده از عایق تأثیراتتحلیل  -3

 کنفرانس ملی عایق، پژوهشکده انرژي، تهران

ساختمان بر کاهش میزان مصرف انرژي ساالنه با استفاده از استفاده از انواع نماها در پوسته خارجی  تأثیراتتحلیل  -1

 ، دانشگاه فردوسیلین کنفرانس معماري و فضاهاي شهري پایداراو،design builder افزارنرم

، هاي گرماییهت خنک کاري الکتروموتورهاي ایستگاه پمپاژ آب، ششمین همایش مبدلطراحی مبدل حرارتی ج -7

 تهران

 هايپژوهش ،تبریزاداري در اقلیم  هايساختماناستفاده از سیستم گرمایش ترکیبی خورشیدي براي  سنجیامکان -5

 تهران کاربردي در برق و مکانیک و مکاترونیک،

، انرژي مصرف در سازي بهینه منظور به دي اي ال هاي المپ از استفاده سرمایه بازگشت دوره بر اقلیم تاثیر -1

 زیست، تهران محیط و انرژي کنفرانس نجمینپ

 

 

 

http://www.asusconf.ir/fa/
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 افزارهای آموزشی:نرم

 المللیداراي مدرک بین، (design builder)دیزاین بیلدر  افزارنرمتسلط کامل بر  -6

 (T SOL) تی سولافزار تسلط کامل بر نرم -1

 (energy plus) انرژي پالسزار افتسلط به نرم -6

 انرژي در محیط گرس هاپر   تحلیلبراي  Ladybugو   Honeybeeتسلط به پالگین  -4

 CFDبه منظور شبیه سازي  fluent & gambit افزارنرمه بکامل تسلط  -3

، Climate Consultant ازجملهافزارهاي طراحی اقلیمی و تحلیل اطالعات آب و هوایی به نرمکامل تسلط  -1

Element ،Dview، Meteonorm و ... 

به منظور شبیه سازي سیستم هاي آبگرمکن خورشیدي و سیستم Trnsys و Polysun تسلط به نرم افزار  -7

 فتوولتایک

 تسلط به نرم افزار اتوکد  -5

 سوابق تدریس :

 آموزش معلمان مشهد به عنوان سفیران انرژی .1

 شهرداري مشهد

 دوره آموزشی ممیزی انرژی پیشرفته .2

 سیون انرژي شهرداري مشهدکمی

 دوره آموزشی نرم افزارهای انرژی .3

 شهرداري مشهد

 دوره آموزشی ممیزی انرژی و نرم افزارهای انرژی .4

، هتل پردیسان مشهد، انجمن صنفی 61سمینار بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان بر مبناي مبحث 

 کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان مشهد

 بیلدر دیزاین فزارا نرم آموزشی دوره .5

 بیرجند .برودتی و حرارتی تاسیسات المللی بین همایش دومین

 30006دوره آموزشی سیستم مدیریت انرژي مبتنی بر استاندارد ایزو  .1

 آبفاي شهري حراسان جنوبی، آبفاي شهري بندرعباس، آبفاي شهري اردبیل

 ساختمان انرژی ساز شبیه افزارهای نرم آموزشی دوره .7
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 مقدس مشهد ورانخا دانشگاه

 Designbuilderافزار  نرم تخصصی آموزش .8

 بیرجند دولتی دانشگاه

ط مبنای انرژی و شاخص عملکرد و ، ترسیم خ50001آموزش سیستم مدیریت انرژی ایزو  .9

 محاسبه برچسب انرژی ساختمان

نتقال گاز شرکت آب و فاضالب استان اردبیل، هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی و شرکت ا

 قزوین

 نفر کارشناس و دانشجو بصورت خصوصی 100آموزش بیش از  .10

 وضعیت سوابق حرفه ای در پروژه ها :

 موضوع پروژه
نام مدير 

 پروژه
 كارفرما

تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 پايان

سمت در 

 پروژه

آيا گواهي 

سابقه 

فعاليت 

 داريد؟

های شرکت سازی مصرف انرژی در ساختمانبهینه

نفت و گاز گچساران به مساحت برداری بهره

 designbuilderبا  متر مربع 000111

علی تیشه 

 وری

خیز  مناطق نفت

 جنوب
0930 0939 

کارشناس 

 ارشد
 بله

بهبود خنک کاری الکتروموتور با استفاده از مبدل 

 fluentبا  حرارتی

حامد 

 مصلحی

شرکت اب و 

 فاضالب مشهد
0939 0939 

کارشناس 

 ارشد
 بله

با استفاده از  یکی مخازن شهر مشهدباالنس دینام

 Water gems & GISنرم افزار 

علی تیشه 

 وری

شرکت اب و 

 فاضالب مشهد
0939 0939 

کارشناس 

 ارشد
 بله

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف روی مصرف گاز در 

با استفاده از نرم  ساختمان های مسکونی شهر مشهد

 افزار دیزاین بیلدر

حامد 

 مصلحی

ان شرکت گاز است

 خراسان رضوی
 بله مدیر پروژه 0939 0939

 طراحی ساختمان سبز طرح پایلوت
حمید 

 غفوری
 0931 0931 شهرداری مشهد

کارشناس 

 ارشد
 بله

ممیزی انرژی ساختمان دیالیز بیمارستان امام رضا 

 designbuilderبا 

حمید 

 غفوری

بیمارستان امام 

 رضا
0931 0931 

کارشناس 

 ارشد
 بله

اختمان کیان مپنا با ممیزی انرژی س

designbuilder 

حامد 

 مصلحی
 بله مدیر پروژه 0931 0931 مپنا
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امکان سنجی طرح دودکش خورشیدی مسکونی به 

 fluentمنظور تولید برق با 

حامد 

 مصلحی
 بله مدیر پروژه 0931 0931 مپنا

در مجموعه آبفای  ISO 50001استقرار استاندارد 

 اردبیل

حامد 

 مصلحی
 - 0930 لآبفای اردبی

کارشناس 

 ارشد
 بله

در مجموعه آبفای  ISO 50001استقرار استاندارد 

 استان خراسان جنوبی

حامد 

 مصلحی
 - 0930 خراسان جنوبی

کارشناس 

 ارشد
 بله
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