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  سوابق طراحی فنی
کاندنسر هوائی  –طراحی مبدلهاي هوا خنک از قبیل اواپراتور  - 1

 کویلهاي آب گرم و سرد. –
  طراحی مبدلهاي پوسته لوله اي - 2

 حی سردخانه طرا - 3
 طراحی اواپراتورهاي مخصوص تونل انجماد  - 4
 عیب یابی سیستم تبرید تراکمی ، نصب ومشاوره در طراحی - 5

  

  تحصیالت
  از دانشگاه لندنو تهویه مطبوع فوق لیسانس تبرید لیسانس مهندسی مکانیک و 

  

  مهارتی –دوره هاي آموزشی 
  در سوئیس Friotherm – Sulzerدوره کارآموزي در شرکت  - 1
 در انگلیس Ellis Training Centerدوره آموزشی عیب یابی سیستم تبرید در مرکز آموزش  - 2
 در انگلیس Ellis Training Centerدر مرکز آموزش  "کارکرد ایمنی با مبرد"دوره آموزشی  - 3
 انگلیس UCLدوره آموزشی مدیریت در دانشگاه  - 4
  دوره آموزشی حسابداري در سازمان مدیریت صنعتی ایران - 5

  

  بین المللیموسسات داخلی و انجمنهاي  ت در عضوی
  عضو انیستیتو مهندسین مکانیک انگلستان  - 1
 عضو انیستیتو تبرید انگلستان  - 2
 و تعمیر کاران تبرید انگلستان یتعضو انیست - 3
 آمریکا ASHRAEعضو  - 4
 1387حادیه صنف برودتی تهران از سال عضو کمیسیون آموزش ات - 5
 1387تهران از سال رئیس کمیسیون فنی اتحادیه صنف برودتی  - 6
 R22آلمان براي پروژه حذف مبرد  GIZکارشناس فنی شرکت  - 7

 سازمان حفاظت از محیط زیست دفنر الیه ازون  –در ایران 

براي آموزش مربیان تبرید در جهت   UNEPنماینده ایران در  - 8
 تایلند بانکوك  - R22مبرد  فحذ

وزش  به عنوان مربی ارشد ملی براي آم UNEPنماینده ایران در  - 9
 مالزي   -پنانگ   - R22مبرد  فتعمیرکاران  تبرید در جهت حذ

استاندارد و تحقیقات  عضو کمیسیون تدوین استاندارد در موسسه - 10
صنعتی ایران (استانداردهاي متعدد در رابطه با تبرید و تهویه 

 مطبوع)

  

  انتشارات و مقاله 
  زبهان) (انتشارات رو  "تعمیر و نصب سیستمهاي برودتی "ترجمه کتاب  - 1
 انتشارات روزبهان) ( "علمی و عملی سیستم تبرید تراکمی عیب یابی  اصول "تدوین کتاب  - 2
 ) انتشارات روزبهان( "اصول تبرید و هیدرولیک در چیلرهاي آبی "تدوین کتاب  - 3
 "تهویه و تبرید"و  "صنعت تاسیسات"و  "تهویه مطبوع"مقاالت متعدد در مجالت  - 4

  
  گر یمهارت هاي حرفه اي د

  افزار محاسباتی براي طراحی سردخانهنرم  - 1
 Microsoft Accessنرم افزار محاسباتی با  - 2
  آموزش سیستم  برودتی براي تعمیر کاران ، دانشجویان و طراحان   - 3

 
  

  سابقه تدریس 
   1382 -اجراي سمینار آموزشی در مجتمع قطارهاي مسافربري رجا  -1
 1384 -اجراي دوره آموزشی در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان  -2
 1384  -اجراي دروه آموزشی براي دانشجویان دانشگاه مهاجر اصفهان -3

  
  ادامه رزومه زاره انجرقلی  

 1385 -اجراي دوره آموزشی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر  -4
 1385 -اجراي دوره آموزشی در مجتمع فوالد آلیاژي یزد  -5
 1386 -اجراي دوره آموزشی در داروسازي زکریاي تبریز  -6



  1386 –انشجویان دانشگاه شهید رجائی لویزان اجراي دوره آموزشی براي د -7
 1386 -اجراي دوره آموزشی در مجتمع صنعتی اسفراین   -8
 1386 -در ایران    Danfossاجراي دوره آموزشی براي شرکت  -9

 1387-اجراي دوره آموزشی (تبرید پیشرفته) براي دانشجویان دانشگاه  شهید رجائی لویزان  -10
 1387 –ي دوره آموزشی در صنایع شیرودي اجرا -11
 1389 -اجراي دوره آموزشی براي مهندسین و تعمیرکاران فروشگاه زنجیره اي شهروند  -12
سازي کارکرد و نه  یبه () 1390اجراي کارگاه آموزشی در سومین کنفرانس بین المللی سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع در تهران ( -13

 ) دتی به روشهاي سادهش طول عمر دستگاههاي برویافزا
(مبردها و جایگزین   )1391اجراي کارگاه آموزشی در چهارمین  کنفرانس بین المللی سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع در تهران ( -14

 )R22هاي 
کالت موجود در  شم( ) 1393اجراي کارگاه آموزشی در پنجمین  کنفرانس بین المللی سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع در تهران ( -15

 ) تایش سالن هاي دیرماس
(باورهاي غلط ، باید   ) 1394اجراي کارگاه آموزشی در ششمین  کنفرانس بین المللی سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع در تهران ( -16

 ها و نباید ها در سیستم برودتی) 
(اصول کارکرد و  ) 1394اجراي کارگاه آموزشی در ششمین  کنفرانس بین المللی سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع در تهران ( -17

 انتخاب شیر انبساط در  سیستم برودتی)
 1391 - اجراي دوره آموزشی در شرکت خدمات انفورماتیک (بانک مرکزي)  -18
 1391 -اجراي دوره آموزشی براي مهندسین پتروشیمی امیر کبیر  -19
   1391 –اجراي دوره آموزشی براي مهندسین دخانیات قشم  -20
 1391ن ملل در مرکز تربیت مربی فنی و حرفه اي کرج  اسفند اجراي دوره آموزشی از طرف سازما -21
 1392در اتاق بازرگانی ایران و آلمان شهریور  "بهینه سازي سیستم تبرید"اجراي سمینار  -22
  1392از سال  –اجراي دوره آموزشی مهندسی تبرید در آموزشگاه کاشانه تهران  -23
 1393از سال  –زشگاه کاشانه تهران یسات در آموتجهیزات سرمایش براي مهندسین تاساجراي دوره آموزشی  -24
 1395 –اجراي دوره آموزشی در شرکت خدمات انفورماتیک (بانک مرکزي)   -25
 1396 –) تجارت(بانک تجارت اجراي دوره آموزشی در شرکت خدمات  -26
 1396 –جهاد دانشگاهی شریف اجراي دوره آموزشی در  -27
 1396 –اجراي دوره آموزشی در شرکت نسیم سرمایش زاگرس  -28
 1396 –اجراي دوره آموزشی در شرکت دارو سازي نانو الوند  -29
 1398 - اجراي دوره آموزشی در شرکت خدمات انفورماتیک -30
 در محل شرکت تبادل کار 1379اجراي دوره آموزشی تخصصی سیستمهاي برودتی و عیب یابی سیستم از سال  -31
 1387ال اجراي دوره هاي آموزشی در اتحادیه صنف برودتی تهران از س -32
 1401سال تکنیک فنی ارمنستان در شهر ایروان دری پلآموزشی در اجراي سمینار  -33

 


