
Fluent اب یزاس  هیبش  لیلحت و 

matlab رازفا مرن  زا  هدافتسا  اب  یسیون  دک 

رازفا مرن  اب  یژرنا  یاه  متسیس  یزاس  هیبش 

سیسنرت

Catia رازفا مرن  اب  یشک  هشقن  یحارط و 

EES رازفا مرن  اب  یکیمانیدومرت  یزاس  هیبش 

نرترف نابز  هب  یسیون  دک 

یزورون یلع 
( یژرنا لیدبت   ) کیناکم سدنهم 

۱۳۷۴/۱۱/۲۴ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

یلیصحت تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

ماجنا یژرنا و  هنیمز  رد  راک  ناوارف  هقالع ی  اب  کیناکم  یسدنهم 

هنیمز نیا  رد  هدرتسگ  تاقیقحت 

سامت تاعالطا 

noroozi.ali74@gmail.com 

(+۹۸)۹۱۹۹۰۲۸۷۲۴ 

۰۲۶۳۵۳۲۰۳۹۶ 

نابایخ ردنک ، رتمولیک 3 ، سولاچ ، هداج  جرک ، زربلا ،

دحاو 2 کالپ 678 ، یردنک ، دمحا  دیهش 
 

یتلود یمزراوخ  هاگشناد : / هسسوم

۱۹.۱۴ لدعم : 

یژرنا لیدبت  شیارگ :

یتلود سردم  تیبرت  هاگشناد : / هسسوم

۱۸.۶۴ لدعم : 

یزاسرهش نکسم و  هار ،  تاقیقحت  زکرم  زکرم :

فیرش رطاف  هسسوم :

نکسم تاقیقحت  زکرم  هسسوم :

یمزراوخ هاگشناد  هسسوم :

نم هرابرد 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

۱۳۹۷ - ۱۳۹۳

کیناکم یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

لاس ۱۳۹۷ یدورو 

یلغش قباوس 

یتاقیقحت راکمه 

تشهبیدرا ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

نابز

یسیلگنا

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تنئولف سیسنا  رازفا  مرن 

رهم ۱۳۹۵  : خیرات

TRNSYS رازفا مرن 

رویرهش ۱۳۹۶  : خیرات

(catia  ) ایتک رازفا  مرن 

رذآ ۱۳۹۴  : خیرات

100%40%80%60%



دکوتا اب  یحارط 

PV Elit اب راشف  تحت  نزاخم  یحارط 

Thermo Flow اب یهاگورین  یحارط 

یژرنا رازفا  مرن  اب  نامتخاس  یژرنا  یزاس  هیبش 

سالپ

رازفا مرن  اب  نامتخاس  یژرنا  یزاس  هیبش 

Design Builder

Airpak اب یترارح  نوز  یاوه  نایرج  یزاس  هیبش 

msp - هژورپ تیریدم 

پاشوتف اب  یحارط 

Journal of gas technology رشان :

www.jgt.irangi.org هطوبرم :  کنیل 

Asian Journal of Civil Engineering رشان :

doi.org/10.1007/s42107-019-00197-z هطوبرم :  کنیل 

سردم تیبرت  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نکسم تاقیقحت  زکرم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نکسم تاقیقحت  زکرم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نکسم تاقیقحت  زکرم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یمزراوخ هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یمزراوخ هاگشتاد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تاقیقحت

Application of waste heat recovery unit for CGS heater

تشهبیدرا ۱۳۹۸  : خیرات

Performance characteristics of a solar desiccant/M‑‑cycle

air‑‑conditioning system for the buildings in hot and humid areas

رهم ۱۳۹۸  : خیرات

اه هژورپ 

(Ice Storage  ) یژرنا زاس  هریخذ  یاه  متسیس  یزاس  هنیهب  یحارط و 

تشهبیدرا ۱۳۹۹  : خیرات

تنکیسد یاه  متسیس  عاونا  یزاس  هیبش 

رهم ۱۳۹۷  : خیرات

لایس ونان  یاه  روتکلک  یزاس  هیبش  تخاس و 

دادرم ۱۳۹۷  : خیرات

یدیشروخ نک  نیریش  بآ  یحارط 

دادرخ ۱۳۹۷  : خیرات

یغاب یاه  رتیه  یزاس  هیبش  یحارط و 

نابآ ۱۳۹۶  : خیرات

یداب یاه  نیبروت  یور  هعلاطم  قیقحت و 

دادرخ ۱۳۹۶  : خیرات

تاراختفا

اب یمزراوخ  هاگشناد  یسدنهم  هدکشناد  رد  یسانشراک  لوا  هبتر  بسک 

لدعم 19.14

رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

هبتر  ) ناشخرد دادعتسا  هیمهس  اب  دشرا  یسانشراک  میقتسم  شریذپ 

( یسانشراک کی 

رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

ناونع هب  هدکشناد  رد  تالایس  ترارح و  یصصخت  سورد  سیردت 

داتسا کمک 

رذآ ۱۳۹۶  : خیرات

یمزراوخ هاگشناد  رد  سیسنرت  رازفا  مرن  هرود  ود  یرازگرب 

نابآ ۱۳۹۶  : خیرات

http://www.jgt.irangi.org/
http://doi.org/10.1007/s42107-019-00197-z

