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  مهرزاد ظهیري هاشمی  
  

  :تحصیالت 

  کارشناسی  مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 

  دانشکده مکانیک ، دانشگاه شهید رجایی تهران

  
     :تجربیات تخصصی

  :طراحی، محاسبت و اجراي انواع سیستم هاي برودتی از جمله سردخانه هاي تجاري شامل)   1

  …انواع میوه جات، مواد لبنی و سردخانه هاي باالي صفر جهت نگهداري -     

  … سردخانه هاي زیر صفر جهت نگهداري مواد پروتئینی، دارویی، فراورده هاي خونی و -     

  … تونل هاي انجماد جهت انجماد سریع مواد پروتئینی ، لبنی و -     

  …کیج هاي برودتی و نصب، راه اندازي و نگهداري انواع سیستم هاي تهویه مطبوع شامل چیلر هاي تراکمی، پ) 2

 طراحی و اجراي تابلو هاي فرمان کلیه سیستم هاي برودتی) 3

   جهت کلیه سیستم هاي برودتیPLCبرنامه نویسی و اجراي سیستم هاي کنترل هوشمند مبتنی بر ) 4

  
     :تجربیات تدریس

  )ف برودتی تهران اتحادیه اصنا( تخصصی  براي سیستم هاي برودتی شامل چیلر و سردخانه عمومی و برق ) 1

  )شرکت صنعتی تبادل کار ( برق عمومی و تخصصی  براي سیستم هاي برودتی شامل چیلر و سردخانه ) 2

  

  

 

 



  :تجربیات نرم افزار
1) Calculate: cool calc 2.00 & Refrigerant Piping Design Program v4.00 

2) Selecting: Copeland, bitzer, Carlyle compressor software & doncap 

3) Architect: auto cad 

4) General soft: office 

 

 

     :تجربیات کاري

  طراحی، نصب و راه اندازي سردخانه هاي باالي صفر و زیر صفر دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیر کبیر تهران) 1

  تعمیرات و راه اندازي چیلر هاي تراکمی ساختمان مهندسی ستاد نیروي زمینی ارتش تهران) 2

نگهداري و راه بري کلیه سیستم هاي برودتی مراکز مخابرات شهرستان کرج شامل چیلرها و پکیج هاي برودتی ) 3

  سالن هاي دیجیتال

 حفاظت محیط زیست به عنوان مشاور جهت حذف    آلمان در دفتر الیه ازن سازمانGIZهمکاري با شرکت ) 5

  ها HCFCرب الیه ازن شامل تدریجی و جایگزینی مبرد هاي مخ

   تن نیروي انتظامی شهرك آزمایش160 دستگاه چیلر تراکمی 2نصب و راه اندازي سیستم کنترل هوشمند بر روي ) 6

   تن مرکز مخابرات تهران80 دستگاه چیلر تراکمی 2 نصب و راه اندازي سیستم کنترل هوشمند بر روي  )7

   تن مرکز مخابرات کرج60 دستگاه چیلر تراکمی 2ي سیستم کنترل هوشمند بر روي  نصب و راه انداز )8

   دستگاه تونل انجماد اسکرو شرکت آرین کالره کرج2نصب و راه اندازي سیستم کنترل هوشمند بر روي ) 9

  اشان تن شرکت شمشاد نوش ک160 دستگاه چیلر تراکمی 1نصب و راه اندازي سیستم کنترل هوشمند بر روي ) 10

   تنی پدافند نیروي هوایی تهران200 دستگاه سردخانه 2نصب و راه اندازي سیستم کنترل هوشمند بر روي ) 11

  طراحی و ساخت تابلوهاي کنترل سردخانه هاي شرکتهاي بستنی سازي و مواد پروتئینی) 10

  
  
  
  



  :تجربیات دوره هاي تخصصی
  
  )رکت صنعتی تبادل کارش( دوره هاي عمومی و تخصصی سیستم هاي برودتی ) 1

  )آموزشگاه ادیبان ( hvacدوره هاي عمومی و تخصصی سیستم هاي ) 2

  )آموزشگاه توان پرداز  ( PLCدوره عمومی و تخصصی برنامه نویسی ) 3

  

  :مقاالت
  

 نشریه دفتر حفاظت الیه اوزن )کنترلی جدید در کاهش نشتی دستگاههاي برودتیسیستم هاي نقش ( با عنوان 

  محیط زیستسازمان 


