
 

 
 

 

 

  طراحی تاسیسات گرمایش و سرمایش، آبرسانی و

فاضالب )با تسلط کامل بر هندبوک ها و 

و مباحث مقررات ملی  ASHRAEاستانداردهای 

 ساختمان، و سایر کدها و ضوابط بین المللی(

  تسلط کامل بر نرم افزارCarrier HAP  برای

محاسبات بار گرمایش و سرمایش و شبیه سازی 

 سیستم ها

 

  طراحی سیستم های آتش نشانی ساختمان و

و  NFPA13محاسبات هیدرولیکی  )با تسلط کامل بر 

 ضوابط سازمان آتش نشانی(

  تسلط کامل بر نرم افزارPipenet  برای انجام

 محاسبات هیدرولیکی سیستم آتش نشانی

 

  طراحی سیستم کنترل دود پارکینگ و تنظیم فشار

، NFPA92فضاهای ساختمانی ) با تسلط کامل بر 

ASHRAE Smoke control handbook  و ضوابط

 کنترل دود سازمان آتش نشانی(

  تسلط کامل بر نرم افزارCONTAM  جهت شبیه

 سازی و طراحی سیستم های فشار مثبت(

 نرم افزار  آشنایی باPyrosim  شبیه سازی جهت

CFD جریان دود در ساختمان 
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 واحد علوم و تحقیقات  – انرژی های سیستم مهندسی ارشد کارشناسی

 دانشگاه آزاد اسالمی 

  دانشگاه زنجان –کارشناسی مهندسی مکانیک 

 

 
 
 

  شرکت مهندسین مشاور آرانیک  

o  طراحی تاسیسات پروژه های بلند مرتبه 

o  طراحی سیستم های آتش نشانی مطابقNFPA 13  و محاسبات

 هیدرولیکی با پایپ نت

o  طراحی سیستم های کنترل دود مطابقNFPA 92   و نرم افزار

CONTAM  

o محاسبات بار گرمایش و سرمایش با نرم افزارHAP Carrier  مطابق با

 ASHRAEالزامات 

o  تحلیل مصرف انرژی ساختمان ها با نرم افزارDesignBuilder 

o  مدلسازی سه بعدی کامل سازه، معماری و تاسیسات پروژه ها با نرم

 REVITافزار 

  پژوهشگاه نیرو 

  عضو کمیته مطالعات و تدوین دستورالعمل طراحی و ساخت برج

 انرژی صفر پژوهشگاه

 و ساختمان گروه انرژی های تجدید پذیر کارشناس انرژی 

  گروه مهندسی تهران بیم 

o تیم  تاسیسات و انرژی مشاورBIM )مدلسازی و تحلیل انرژی( 

  شرکت آینده پژوهان نوآور کارگشا 

o  مدیر دپارتمان تاسیسات مکانیکی 

o  عضو تیم تحقیق و توسعه پیاده سازیBIM 

 ( 2171پروژه های انجام شده به صورت مستقل و فریلنسر  )تا کنون: 

o تامین هوا و اگزاست سام کافه شعبه  کانال کشی طراحی سیستم

 خیابان سنایی

 تحصیالت

ها مهارت سوابق شغلی  

mailto:a.r.etemad@gmail.com


  نقشه کشی دو بعدی تاسیسات ساختمان با اتوکد و

مدلسازی سه بعدی تاسیسات و متره و رفع تداخالت 

و توانایی  BIM) با تسلط کامل بر مفاهیم  Revitبا 

 (LODمدلسازی در سطوح مختلف 

 

  شبیه سازی انرژی ساختمان و ارائه و تحلیل

راهکارهای بهینه سازی مصرف با نرم افزار 

DesignBuilder  با تسلط کامل بر استاندارد(

ASHRAE 90.1  و گواهیLEED  و مفاهیم ساختمان

 )انرژی صفر  سبز و ساختمان

 

 

 

 

 

  تسلط کامل بر مهارتهای چهارگانهReading, 

Writing, Listening, Speaking 

  سال شرکت در دوره های ترمیک زبان  9سابقه

انگلیسی مجتمع فنی تهران و موسسه زبان 

 ( FCEنورافشان )از مبتدی تا پیشرفته و 

  دارای سابقه ترجمه حرفه ای متون تخصصی

 ASHRAE Handbookمهندسی تاسیسات )

HVAC Applications ) 

o  طبقه تجاری همتا در کرج با  8مدلسازی تاسیسات ساختمانRevit 

o  مدلسازی و تحلیل انرژی ساختمان رفاهی شرکت توگا 

 

 

 
 

  (2170شرکت مپنا )تابستان 

o مدرس دوره های سازمانی مدلسازی انرژی 

  تا کنون( 2176موسسه نوین پارسیان تهران )زمستان 

o ( مدرس دوره های مدلسازی انرژی ساختمانDesignBuilder  ) 

o  مدرس دورهRevit MEP 

  تا کنون( 2170فنی تهران شعبه البرز )تابستان مجتمع 

o  مدرس دوره هایRevit MEP 

  (2170شرکت تهران بیم )بهار و تابستان 

o  مدرس دوره های مدلسازی انرژی تحتBIM  

 ( 2171دانشگاه خوارزمی) 

o  مدرس دوره مبانی تهویه مطبوع 

 

 
 
 

  تالیف و ترجمه کتاب هندبوک کاربردهای تهویه مطبوعASHRAE  نشر ،

 نوآور

  تالیف و ارائه مقاله"Performance analysis of integrated 

passive technologies for net zero energy buildings”  در

 ASHRAEکنفرانس ساالنه 

  انی )رون( تاثیر جهت گیری ساختمان های سنتی ایر"تالیف و ارائه مقاله

 Appliedدر کنفرانس بین المللی  "بر مصرف انرژی و پایداری

Researches in Science & Engineering استانبول ترکیه 

  نقش مدلسازی اطالعات ساختمان در طراحی و اجرای "تالیف و ارائه مقاله

در کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و  "تاسیسات

 ساز شهری 

 ی در پروژه های تحقیقاتی حوزه انرژی و ساختمان پژوهشگاه همکار

 وزارت نیرو

 ( شرکت در مسابقه طراحی ساختمان سبز اشریASHRAE 

Competition 2016 استاد راهنما: مهندس مزدک صدری افشار ، ) 

 

 زبان انگلیسی

 سوابق تدریس

 سوابق پژوهشی

 گواهینامه ها



 

 
  مرکز  "سیستم های مدیریت دود در ساختمان ها"گواهینامه دوره

 تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

  گواهینامه نرم افزار DesignBuilder از موسسه دیزاین بیلدر انگلستان 

  عضو دانشجویی انجمن مهندسین گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع

 (8298053)کد عضویت  ASHRAEآمریکا 

  عضو موسسه مهندسین خدمات ساختمان(CIBSE) کد عضویت)  انگلستان 

056811) 

  گواهینامه طراحیHVAC  مقدماتی و پیشرفته از موسسه نوین پارسیان 

  گواهینامه نرم افزارCarrier HAP از موسسه نوین پارسیان 

  گواهی ارائه مقاله در کنفرانس نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز

 شهری

  گواهی ارائه مقاله در کنفرانس بین المللیApplied Researches in 

Science & Engineering استانبول ترکیه 

 

 


