
  به نام خدا

 

  احسان نادریرزومه  

 

 اطالعات کلی 

   شرکت مپنا  معاونت طراحی و مهندسیکارشناس مهندسی مکانیک در   •

 دانشگاه تهران های های مرکز توسعه مهارتدوره مدرس •

 از دانشگاه تهران  تبدیل انرژی، گرایش فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  •

 09109032036: شماره تماس •

 ساکن تهران، میدان هروی •

 Naderi_e@mapnamd1.com :ایمیل •

       ehsaanaderi@alumni.ut.ac.ir 

 

 مشخصات تحصیلی 

 کارشناسی ارشد : •

 (1395-1397)  دانشگاه تهران -گرایش تبدیل انرژیمهندسی مکانیک 

به منظور کاهش مصرف   هابانسایهسازی مشخصات عملکردی  کنترل و بهینه"نامه با عنوان و درجه عالی پایان 20نمره 

با داوری دکتر محمدحسن سعیدی از دانشگاه صنعتی    "انرژی ساالنه ساختمان و افزایش آسایش حرارتی و بصری ساکنین

 شریف و دکتر فرشاد کوثری از دانشگاه تهران 

 علی اخوان بهابادی   محمددکتر   ،بهرنگ سجادی: دکتر راهنما  اتیداس

 کارشناسی :  •

 (1390-1395)  طوسی الدین نصیر خواجه دانشگاه - مهندسی مکانیک 

 : دکتر علی نحوی استاد راهنما



 دیپلم و پیش دانشگاهی : •

 احسان دبیرستان و راهنمایی 

 (1390-1383)  فیزیک   رشته ریاضی

 افتخارات 

 تاکنون  97  تیرماه، از ی مهندسی مکانیک، دانشگاه تهراندانشکدهمهندسی،  یهای پیشرفتهدورهمدرس  •

 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران  (TA)و دستیار آموزشی  (RA)دستیار پژوهشی  •

  21تهران،    های منتخب کاربردی روز صنعت، دانشکده مکانیک دانشگاهنامهدر نمایشگاه پایان  منتخب   نامه پایان •

 1397آبان 

  ، مهندسی مکانیکدانشجوی کارشناسی    40از    های تهویه مطبوع در بین بیشسیستمطراحی    درس  برتر در   یرتبه •

 1394 خرداد ماه ،  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دکتر صیادی  استاد درس:

 1395اردیبهشت ، آزمون کنکور کارشناسی ارشد  در  149رتبه  •

 1390کنکور سراسری سال رقمی  رتبه سه •

 فارغ التحصیل ممتاز دبیرستان و راهنمایی احسان  •

 سال تدریس  8ی و سابقه و جزو مدرسین آن احسان عضو کانون دانش آموختگان  •

 

 قاالت علمی م

 Building and Environment (Q1, IF=4.97)در ژورنال  چاپ شده مقاله  •

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106570 

 Journal of Building Engineering (Q1, IF=3.38)در ژورنال  چاپ شده مقاله  •

https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101514 

 ISME 2019المللی مهندسی مکانیک  مقاله پذیرفته شده در کنفرانس بین •

 در هر سه مقاله( نویسنده اول )

 

 ایپروژه کاری سوابق

با یک سیستم سرمایش تبخیری از نظر بحث انرژی و آسایش افراد و کیفیت هوای   ACی یک سیستم مقایسه" •

 1398 ماه، شرکت انرژی، دی"اقلیم ایران 4داخل در 

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106570
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101514


 1398 آذرماه ، ایپروژه، "نظام پزشکی تبریزسازی مصرف برق و آب و گاز و بار حرارتی مجتمع مدل" •

 1398 ماه گرید، آبان، گروه آپگرین"مباحث خاص برای اولین بارپالس پیشرفته با ضبط ویدیوی آموزشی انرژی" •

اکسید کربن و رطوبت نسبی و تأثیر پارامتری دبی هوای  سازی کیفیت هوای داخل از حیث غلظت دیشبیه" •

 1398 ماه، شرکت انرژی، مهر"های مختلفورودی بر آن در کولرهای تبخیری مستقیم در اقلیم

بان، با استفاده از نوشتن یک کد کنترلی  های ترموکرومیک و کنترل زاویه سایهز شیشهبررسی تاثیر استفاده ا" •

بهینهانرژی  EMSابتکاری در محیط   و  آستانهپالس  فعالسازی  انرژی کل،  های  به سه هدف  نسبت  آن  سازی 

 1398ماه مردادای، ، پروژه"آسایش حرارتی و آسایش بصری ساکنان 

 1398ماه مردادای،  ، پروژه"ساختمان  ساالنهبر انرژی تاثیر پارامترهای مختلف آن بررسی عملکرد بام سبز و " •

 1398ای، تیرماه ، پروژه"ساختمان  ساالنه های فوتوبیوراکتور و تاثیر آن بر انرژی و روشنایی سازی شیشهشبیه" •

 NECBسازی انرژی مصرفی یک کافه در ادمونتون استان آلبرتا، کشور کانادا و انطباق آن با استانداردهای  شبیه" •

 1398ماه ای، خردادپروژه،  "کانادا 

به    NSGA-IIتوسط الگوریتم ژنتیک چندهدفه    VRFسیستم تهویه مطبوع    عملکردی  سازی مشخصاتبهینه" •

 1398ماه ای، اردیبهشت، پروژه"هدف کاهش مصرف انرژی سرمایشی و ساعات عدم آسایش افراد

یابی ترموستات پیشرفته به هدف تنظیم خودکار طبق آسایش حرارتی افراد با مدل فنگر توسط  سازی و دادهمدل" •

 1398ماه ای، فروردین، پروژه"هوش مصنوعی

اقلیم از    40ها در  کویل، سرمایش تبخیری و ترکیب آنسیستم چیلر فن  ۳عملکرد حرارتی    مقایسه" •

 1۳97ماه  ، شرکت انرژی، بهمنفرانکفورت آلمان  ISHنمایشگاه ، "شهرهای مختلف جهان

مدلشبیه" • و  مطبوع  هایسیستم  عملکردسازی  سازی  ایران  VRF  تهویه  گوناگون  هوایی  و  آب  شرایط  ،  "در 

 1397ماه ای، بهمنپروژه

ساعات روشن بودن کولر در   سازی پارامتریمدلسازی مصرف آب و برق و آسایش حرارتی ساکنان در اثر بهینه" •

، شرکت انرژی،  "گوناگون ایران  های دور تند، کند و ساعات خاموشی آن در کولرهای تبخیری مستقیم در اقلیم

 1397 ماهبهمن

 1397ماه  های آموزشی، دیهای آنالین و فیلمبه عنوان مدرس و برگزاری دوره  UpGreenGradeهمکاری با گروه   •

 تاکنون 

دبی هوای ورودی و سرعت فن بر آن در کولرهای تبخیری مستقیم در    پارامتری رژی و آب و تأثیر  سازی انشبیه" •

 1397 ماه، شرکت انرژی، دی"شهرهای مختلف ایران 

،  "شهر ایران  6سازی و تحلیل تأثیر بازده پدهای تبخیری بر مصرف آب و برق کولرهای تبخیری مستقیم در  مدل" •

 1397 شرکت انرژی، مهرماه

پژوهشی   • آموزشی    (RA)دستیار  دستیار  مهندسی    دکتر  (TA)و  دانشکده  علمی  هیئت  عضو  سجادی  بهرنگ 

 تاکنون 97مکانیک دانشگاه تهران، تابستان 



 تاکنون  97 تیرماهدانشگاه تهران، از  های مهندسی مرکز توسعه مهارت ساختمان،  های انرژی درمدرس دوره •

 تاکنون  90، دبیرستان احسان، از سال ریاضی و فیزیک دبیرستان و مدرس خصوصی دبیر رفع اشکال دروس   •

 دوران تحصیل  هایپروژه

،  "و قانون اول   STANJANافزار  ی نرمپارامترهای ترمودینامیکی فرایند سوختن پروپان به وسیله  یمحاسبه" •

 1396، اردیبهشت دکتر افشاری، درس احتراق پیشرفته، دانشگاه تهران

پیشرفته، دانشگاه    ، درس ترمودینامیک ، دکتر احسان هوشفر"نهایت اگزرژی در یک کانال نیمه بی  یحل معادله" •

 1395دی ماه ، تهران

-HVAC System Design for a four)  "طراحی سیستم تهویه مطبوع برای یک بیمارستان چهار طبقه    " •

storey hospital  ،1394اردیبهشت  (، دکتر صیادی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

سیستم" • سبزوار  طراحی  شهر  آب  انتقال   Water Transmission Design Systems for)  "های 

Sabzevar Cityنصیرالدی دانشگاه خواجه  مهرزاد شمس،  آب، دکتر  انتقال  پاییز    ن طوسی، (، درس سیستم 

1394 

 1394پاییز  ، دکتر مهرزاد شمس، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،"ی قوچ تحلیل ضربه" •

 ی درس سیستمپروژه(،  Refrigeration system design in Qom)  "طراحی سیستم تبرید در شهر قم " •

 1395بهار ،  نائینیاندکتر موسوی ، احسان نادری،   و سردخانه تبرید های 

 


