
اه تراهم

یا      هنایار  یاه  یزاب  یسیون  همانرب 
     Unity3D رازفا مرن 
     PVsyst رازفا مرن 
     ButterFly رازفا مرن 
     ladybug رازفا مرن 
     honeybee رازفا مرن 
یژرنا      یزاس  هیبش 
     Revit Architecture رازفا مرن 
     grasshopper رازفا مرن 
یسیلگنا      نابز 
     Lumion رازفا مرن 
     SAFE رازفا مرن 
     Etabs رازفا مرن 
یسیون      همانرب 
     #c یسیون همانرب 
     Rhinoceros رازفا مرن 
     dynamo رازفا مرن 
     Python یسیون همانرب 
     Photoshop رازفا مرن 
     3ds max رازفا مرن 
     AutoCad رازفا مرن 

اهدرواتسد

همانیهاوگ
Introduction to Indoor Air Quality
The Hong Kong University of Science and زا
Technology

هرامش
https://coursera.org/share/dd5731991b51e18a7b408c858d1573ca

/www.hku.hk
ید 1398 زا 

نم ی  هرابرد

رد لاعفریغ  لاعف و  یاه  راکهار  ریذپ و  دیدجت  یاه  یژرنا  صصختم 
هاکشناد یرامعم  یژرنا و  دشرا  یسانشراک  وجشناد  نامتخاس  یرامعم و 

دهشم دازآ  هاگشناد  نارمع  سناسیل  نارهت  رنه 

یراک قباوس 

رنه هاگشناد 
نارهت ناریا ،

نونک ات  رویرهش 1397 
(Solar Decathlon) اکیرمآ یدیشروخ  دایپملا  ردیل 

تشه زارهم 
دهشم ناریا ،

نونک ات  ریت 1397 
سردم

گاب یدیل  یب و  یناه  تیور ،  یاهرازفا  مرن  یژرنا و  ثحابم  یاه  هرود  سردم 

(( ع  ) اضر ماما  مرح  دهشم ( هعمج  زامن  داتس 
دهشم ناریا ،

نونک ات  رهم 1394 
یراختفا مداخ 

دهشم دازآ  هاگشناد 
دهشم ناریا ،

دادرخ 1395 ات  نابآ 1392 
نارمع یملع  نمجنا  ریبد 

للم رازاب  گرزب  هژورپ 
دهشم ناریا ،

دنفسا 1394 ات  ریت 1392 
ینف رتفد  زومآراک 

upgreengrade
نمهب 1398

سردم
نامتخاس رد  یژرنا  یزاس  هیبش  یشزومآ  یاوتحم  داجیا  رد  یراکمه 

نیگنس دماح 
یرامعم یژرنا و  هتشر  سردم  ققحم و 











































https://atbox.io/2821759772761
https://atbox.io/2821759772761
https://atbox.io/r?u=https://www.hku.hk/


همانیهاوگ
یارب یژرنا  فرصم  شهاک  دنمشوه  نشکیلپا  تخاس  یشهوژپ  حرط 
نارهت رنه  هاگشناد 
نارهت رنه  هاگشناد  زا 

art.ac.ir
رذآ 1398 زا 

همانیهاوگ
Glazing and Building Performance
RDH Building Science Laboratories, a division of زا
.RDH Building Science Inc
LBS071415W هرامش
/www.learnbuildingscience.com
نیدرورف 1397 زا 

همانیهاوگ
یدیشروخ دایپملا  یارب  نامتخاس  مولع  شزومآ 

اکیرمآ یژرنا  ترازو  زا 
www.learnbuildingscience.com
نیدرورف 1397 زا 

همانیهاوگ
Prefabricated Construction
RDH Building Science Laboratories, a division of زا
.RDH Building Science Inc
LBS092915W هرامش
/www.learnbuildingscience.com
نیدرورف 1397 زا 

همانیهاوگ
ISC paper Analysis of roof-mounted photovoltaic
systems with Honeybee a plug-in for grasshopper
5th International Conference and Exhibition on  ) زا
Solar Energy (ICESE-2018
/www.solariran.org
نیدرورف 1397 زا 

همانیهاوگ
ISC paper title Potential of Saving Electricity Energy
in Common Housing by Photovoltaic Panels in
Mashhad with Ladybug
5th International Conference and Exhibition on  ) زا
Solar Energy (ICESE-2018
/www.solariran.org
نیدرورف 1397 زا 

همانیهاوگ
یژرنا فرصم  رد  راوید  هب  هرجنپ  تحاسم  تبسن  ریثات  ناونع  اب  هلاقم 

یب یناه  رازفا  مرن  اب  زاریش  رد  یرادا  نامتخاس  یدروم  هنومن 
یاه یروانف  نامتخاس و  رد  یژرنا  تیریدم  یللملا  نیب شیامه  زا 

طبترم
/bemtech.ir
نیدرورف 1397 زا 

یلیصحت قباوس 

نارهت رنه 
نونک ات  رهم 1396 

یرامعم یژرنا و  دشرا ، یسانشراک 

دهشم دازآ 
نیدرورف 1395 ات  رهم 1390 

نارمع یسانشراک ،

https://atbox.io/r?u=http://art.ac.ir
https://atbox.io/r?u=https://www.learnbuildingscience.com/
https://atbox.io/r?u=https://www.learnbuildingscience.com
https://atbox.io/r?u=https://www.learnbuildingscience.com/
https://atbox.io/r?u=http://www.solariran.org/
https://atbox.io/r?u=http://www.solariran.org/
https://atbox.io/r?u=http://bemtech.ir/


سامت تاعالطا 

تنوکس لحم 
نارهت ناریا ،

لیمیا
hamed.sangin@gmail.com

لیابوم
09398507045

راک لحم 
09336324744

نیدرورف 1399 یناسرزورب 5  نیرخآ 

mailto:hamed.sangin@gmail.com
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