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  دروس تدریس شده) 2
   کارشناسی ارشد:دکتري و 

  هاي پیوستهمکانیک محیط ·
  )انرژي در ساختمان تحلیل جریان ودر انرژي ( برگزیدهمباحث  ·
  ال حرارت)قانت تقریبی در -در انرژي (روشهاي تحلیلی برگزیدهمباحث  ·
  روشهاي تحقیق ·

  
   کارشناسی:

  1انتقال حرارت  ·
  1مکانیک سیالات  ·
 هاي حرارتینیروگاه ·
 1حرارت مرکزي و تهویه مطبوع  ·
 کارآفرینی ·
 سازي مصرف انرژي در ساختمانبهینه ·
  استاتیک ·
  1ریاضی عمومی  ·
  1فیزیک  ·

  
  هاي پژوهشی و تحقیقاتی مورد علاقهزمینه) 3

 
  آسایش حرارتی    ·
 انرژي در ساختمان    ·
  تأسیسات و سیستمهاي تهویه مطبوع    ·
  هاي فضاهاي داخلیکنترل آلاینده    ·
  مدلسازي پاسخ حرارتی بدن انسان    ·
  مدلسازي اغتشاشات جریان (توربولانس) بر شرایط حرارتی بدن    ·
 سیستمهاي سرمایش و گرمایش تابشی    ·
 روشهاي عددي در انتقال حرارت    ·
 ايهدایت حرارت غیر فوریه    ·
 پردازش موازي بر مبناي واحد پردازنده گرافیکی    ·
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  ) سوابق پژوهشی4
  خارجیمقالات پژوهشی در مجلات ) 4-1

1. A new local index for predicting local thermal response of individual 
body segments, Negin Moallemi Khiavi, Mehdi Maerefat, Seyed Alireza 
Zolfaghari, Journal of Thermal Biology 78; 161-173, 2018. 

2. A new individualized thermoregulatory bio-heat model for 
evaluating the effects of personal characteristics on human body 
thermal response, Farzin Davoodi, Hasan Hassanzadeh, Seyed Alireza 
Zolfaghari, George Havenith, Mehdi Maerefat, Building and 
Environment 136; 62-76, 2018. 

3. A new local thermal bioheat model for predicting the temperature of 
skin thermoreceptors of individual body tissues, Negin Moallemi 
Khiavi, Mehdi Maerefat, Seyed Alireza Zolfaghari, Journal of Thermal 
Biology 74; 290-302, 2018. 

4. Developing a new individualized 3-node model for evaluating the 
effects of personal factors on thermal sensation, Farzin Davoodi, 
Hasan Hassanzadeh, Seyed Alireza Zolfaghari, Mehdi Maerefat, Journal 
of Thermal Biology 69; 1-12, 2017. 

5. On the conformity of floor heating systems with sleeping in the 
eastern-style beds; physiological responses and thermal comfort 
assessment, Alireza Zolfaghar, Mehdi Maerefat, Amir Omidvar, 
Building and Environment 47; 322-329, 2012.  

6. A new predictive index for evaluating both thermal sensation and 
thermal response of the human body. Alireza Zolfaghari, Mehdi 
Maerefat, Building and Environment 46; 855-62, 2011. 

7. A new simplified thermoregulatory bioheat model for evaluating 
thermal response of the human body to transient environments. 
Alireza Zolfaghari, Mehdi Maerefat, Building and Environment 45(10): 
2068-76, 2010. 

8. A new simplified model for evaluating non-uniform thermal 
sensation caused by wearing clothing. Alireza Zolfaghari, Mehdi 
Maerefat, Building and Environment 45(3): 776-83, 2010. 

 
  مقالات پژوهشی در مجلات داخلی) 4-2
 از طریق عدم تقارنمسافران اتوبوس عدم تقارن تابشی براي اثرات نامطلوب کاهش  )1

، محمد رئیسی، حسن حسن زاده، سیدعلیرضا ذوالفقاري، تحت شرایط تابستانهوزشی 
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صفحه ، 1، شماره 8ها، دوره ها و شارهسازهمجله علمی پژوهشی مکانیک مرتضی طاهري، 
 .1397 بهار ،146-135

 دست انسانر پاسخ حرارتی موثر ب یولوژیکیو فیزتجربی عوامل فردي ارزیابی  )2
ی، ، آتنا عزتیان سرابسیدعلیرضا ذوالفقاريخلیل خلیلی، ، شدید سرماییتحت تحریک 

، 355-360، صفحه 1، شمارة 18دوره  مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،
 .97فروردین 

ارتقاي ساختار مدل آسایش حرارتی مبتنی بر پاسخ حسگرهاي حرارتی پوست با  )3
 ،سید علیرضا ذوالفقاريحانیه بیجاري، ، اياستفاده از معادله انتقال حرارت غیرفوریه
بهمن ، 70-76، صفحه 11، شمارة 17دوره  مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،

1396.  
بر احساس حرارتی یرفاز دهنده داراي مواد تغیهاي محافظ استفاده از پوششتأثیر  )4

، محمد فتحیان، محسن طالبی، سیدعلیرضا ذوالفقاري، شرایط سرماي شدید تحتانسان 
، زمستان 239-249، صفحه 4، شماره 8ها، دوره ها و شارهسازهمجله علمی پژوهشی مکانیک 

1396. 
معرفی یک مدل آسایش حرارتی جدید براي ارزیابی احساس حرارتی موضعی و  )5

سید علیرضا نگین معلمی خیاوي، مهدي معرفت، هاي غیریکنواخت، کلی در محیط
، صفحه 8، شمارة 17دوره  ، مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،ذوالفقاري

450-444، 1396. 
بکارگیري سیستمهاي گرمایش انفرادي؛ راهکاري مؤثر براي دستیابی به شرایط  )6

  ،رضا ذوالفقاريسید علیامید دیمی، آسایش حرارتی و صرفه جویی در مصرف انرژي، 
، سال چهارم ،هاي تجدیدپذیر و نونامه علمی ترویجی انرژيفصل، سید مجید ملک جعفریان

 .1396 ،27-33، صفحه 1شمارة 
رضا سید علیتحلیل اثرات پوشش افراد بر مصرف انرژي در یک سالن تئاتر کوچک،  )7

بهار  ،75-90، صفحه 1، شمارة 20دوره  ، مهدي افضلیان، نشریه انرژي ایران،ذوالفقاري
1396. 

فی جایی کهاي تهویه اختلاطی بالاسري و جابهکرد سرمایشی سیستملارزیابی عم )8
، حسن حسن سید علیرضا ذوالفقاري اي،نقطه 65داخل اتوبوس با مدل آسایش حرارتی 

دوره  زاده، محمد رئیسی، مرتضی طاهري، مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،
 .1396اردیبهشت ، 333-342، صفحه 2، شمارة 17

اثرات نرخ تعویض هوا بر آسایش، کیفیت هوا و مصرف انرژي در یک سالن اجتماعات  )9
ی ، علسید علیرضا ذوالفقاري، مهدي افضلیان، داراي سیستم توزیع هواي زیر سطحی
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، صفحه 2، شمارة 17دوره  فوادالدینی، مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،
 .1396اردیبهشت ، 294-284

بررسی تأثیرات عوامل فردي بر آسایش حرارتی افراد مستقر در یک محیط  )10
 ، مهديسید علیرضا ذوالفقاريمهدي افضلیان، فرزین داودي، حسن حسن زاده، پرجمعیت، 

-283، صفحه 2، شمارة 17دوره  معرفت، مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،
 .1396اردیبهشت ، 275

تأثیر جانمایی دریچه ورودي هوا بر کیفیت هواي داخل و آسایش حرارتی ساکنان  )11
 ،سید علیرضا ذوالفقاريزهره ایمانی نژاد، در یک اتاق داراي سیستم گرمایش قرنیزي، 

دوره  ها،ها و شارهمهدي معرفت، هادي پاسدار شهري، مجله علمی و پژوهشی مکانیک سازه
 .1395اییز پ، 261-270، صفحه 3، شمارة 6

تحلیل جانمایی دریچه خروجی هوا در یک محیط صنعتی داراي تابشگرهاي دما بالا  )12
یکنواختی شرایط حرارتی و توزیع آلاینده در حضور میدان جریان نامتقارن، بر 

، مجله علمی و پژوهشی مکانیک سید علیرضا ذوالفقاريمهتاب امین زاده، علی صفوي نژاد، 
 .1395پاییز ، 249-260، صفحه 3، شمارة 6دوره  ها،ها و شارهسازه

اي براي پیش بینی تأثیر خصوصیات فردي بر احساس توسعه یک مدل سه نقطه  )13
سید علیرضا فرزین داودي، حسن حسن زاده، حرارتی و تنظیم حرارتی بدن انسان، 

ة ، شمار16دوره  ، مهدي معرفت، مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،ذوالفقاري
 .1395 آبان، 149-158، صفحه 8

سازي اثرات متقابل تبخیر، احساس حرارتی و غلظت آلاینده کلر در یک مدل  )14
، سید محمد هوشمند، علی فؤادالدینی، سید علیرضا ذوالفقارياستخر شناي سرپوشیده، 

، شمارة 16دوره  پیمان ابراهیمی ناغانی، مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،
 .1395مهر ، 302-310، صفحه 7

هاي نواري بر شرایط آسایش حرارتی و تأثیر زاویه ورود هواي گرم توسط دریچه  )15
امه ن، مهدي افضلیان، فصلسید علیرضا ذوالفقاريمصرف انرژي در یک تالار اجتماعات، 

تابستان ، 38-44، صفحه 1، شمارة سال سوم هاي تجدیدپذیر و نو،علمی ترویجی انرژي
1395. 

تکی و جفت تحت میدان جریان نامتقارن به تحلیل عملکرد تابشگرهاي حرارتی   )16
مهتاب امین زاده، علی صفوي منظور ایجاد شرایط یکنواخت در یک محیط صنعتی، 

، 16دوره  ، مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،سید علیرضا ذوالفقارينژاد، 
 .1395مرداد ، 396-402، صفحه 5شمارة 
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ارائه الگوریتم جدید توماس شطرنجی براي حل دستگاه معادلات سه قطري روي  )17
، علی فؤادالدینی، مجله علمی و پژوهشی سید علیرضا ذوالفقاريپردازنده گرافیکی، 

 .1395اردیبهشت ، 309-318، صفحه 2، شمارة 16دوره  مهندسی مکانیک مدرس،
 ها برهاي محافظ آتش نشانشدر پوشتأثیر به کار گیري مواد تغییر فاز دهنده   )18

، محمد فتحیان، محسن طالبی، مجله سید علیرضا ذوالفقاريزمان تاب آوري حرارتی، 
بهمن ، 368-376، صفحه 11، شمارة 15دوره  علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،

1394. 
بکارگیري مواد تغییر فاز دهنده در نماي دو پوسته؛ راهکاري مؤثر براي بهره گیري   )19

، مهران سعادتی نسب، الهه نوروزي سید علیرضا ذوالفقارياز انرژي تجدیدپذیر خورشید، 
-30، صفحه 2، شمارة سال دوم هاي تجدیدپذیر و نو،نامه علمی ترویجی انرژيجاجرم، فصل

 .1394زمستان ، 23
یل عملکرد یک سیستم تهویه مطبوع متمرکز به منظور تأمین شرایط آسایش تحل )20

سید محمد هوشمند،  و ، علی فؤادالدینیسید علیرضا ذوالفقاري، حرارتی در هنگام خواب
، 302-310، صفحه 10، شمارة 15دوره  مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،

 .1394دي 
پوسته داراي مواد تغییر فاز دهنده در یک تحلیل انرژي استفاده از نماي دو  )21

تی ، مهران سعادسید علیرضا ذوالفقاري ،ساختمان بلند مرتبه در شرایط اقلیمی تهران
، 15دوره  مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، نسب و الهه نوروزي جاجرم،

 .1394مرداد ، 34-40، صفحه 5شمارة 
بر کیفیت هواي داخل و آسایش حرارتی تأثیرات زاویه پاشش جت پرده هوایی  )22

لمی مجله ع، علی براتی ماژانو  سید علیرضا ذوالفقاري ،ساکنان در یک اتاق فشار مثبت
 .1394خرداد ، 35-41، صفحه 3، شمارة 15دوره  و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،

رم جهاي یک لباس متخلخل بر انتقال حرارت و ارزیابی تأثیرات نحوه چیدمان لایه )23
 ،حسین شریعتی ایوريو  سید علیرضا ذوالفقاري زاده،حسن حسن ،از بدن در شرایط سرما

، 194-202، صفحه 1، شمارة 15دوره  ،مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس
 .1394فروردین 

ارزیابی میزان تأثیر نماي خارجی ساختمان بر مصرف انرژي سالانه در اقلیم هاي  )24
ه نشری، ، مهران سعادتی نسب و الهه نوروزي جاجرمعلیرضا ذوالفقاري سید، مختلف ایران

 .1393زمستان ، 69-80، صفحه 4، شمارة 17دوره ، انرژي ایران
تأثیر نفوذ هوا از درز پنجره بر عملکرد سیستم گرمایش قرنیزي و شرایط آسایش  )25

پژوهشی مجله علمی و ، بهمن سخاوتمندو  سید علیرضا ذوالفقاري، حرارتی ساکنان
 .1393آبان ، 113-120، صفحه 8، شمارة 14دوره ، مهندسی مکانیک مدرس
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هاي سرمایش ارائه رابطه کاربردي جدید براي برآورد میزان چگالش در سیستم )26
مجله علمی و ، سید علیرضا ذوالفقاري سید امیررضا حسینی، مهدي معرفت و ،تابشی

 .1392پاییز ، 39-46، صفحه 2، شمارة 29-3دوره ، پژوهشی مهندسی مکانیک شریف
حرارتی وسایل گرمایشی احتراقی به منظور کنترل کیفیت  شناوري مؤثر از استفاده )27

و مجلۀ علمی  .سید علیرضا ذوالفقاريچمران نوروزي، مهدي معرفت و  ،هواي داخل
 .1392بهار ، 103-111، صفحه 1، شمارة 29-3دوره شریف، مهندسی مکانیک پژوهشی 

پارامترهاي مؤثر بر آسایش حرارتی با مدلسازي انتقال حرارت و رطوبت از تحلیل  )28
نشریه پژوهشی مهندسی ، سید علیرضا ذوالفقاري عماد پاسدار، مهدي معرفت و ،لباس

 .1391زمستان ، 6-28، صفحه 2، شمارة سال چهاردهم، مکانیک ایران
ایران و هاي هاي سرمایش تابشی سقفی در اقلیمنرخ چگالش در سیستم )29

 ،سید علیرضا ذوالفقاري سید امیررضا حسینی، مهدي معرفت و ،راهکارهاي مقابله با آن
، 60-75صفحه  ،27پیاپی  ،1، شمارة 14دوره ، نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران

 .1391تابستان 
ارزیابی عملکرد سیستمهاي گرمایش از کف با توجه به سبک زندگی رایج در  )30

، مهدي معرفت، امیر امیدوار. مجلۀ علمی و سید علیرضا ذوالفقاريکشورهاي شرقی. 
 .1390، مرداد 67-74، صفحه 1، شماره 27-3دوره شریف،  مهندسی مکانیکپژوهشی 

استفاده از روش معکوس براي طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به منظور ایجاد  )31
سید علیرضا وثري و ، غلامرضا ایمانی، مهدي معرفت، فرشاد کشرایط آسایش حرارتی

، صفحه 1، شماره 26-3شریف، دوره مهندسی مکانیک ، مجلۀ علمی و پژوهشی ذوالفقاري
 .1389، مرداد و شهریور 10-3

 سیدمدلسازي و تحلیل پاسخ حرارتی بدن تحت تأثیر صرف غذاي سرد یا گرم.  )32
پزشکی پژوهشی مهندسی  ، مهدي معرفت، امیر امیدوار. مجلۀ علمیعلیرضا ذوالفقاري

 .1389، بهار 13-22، صفحه 1، شماره 4زیستی، دوره 
سازي حرارتی محیط و کاهش مصرف تأثیر استفاده از پوششهاي همسانه بر همگن )33

، مهدي معرفت و امیر امیدوار، سید علیرضا ذوالفقاري، انرژي در فضاهاي اداري و آموزشی
 .1389 ،27-34، صفحه 70مجلۀ مهندسی مکانیک، سال نوزدهم، شماره 

امکان سنجی  استفاده از سیستمهاي سرمایش تابشی سقفی با توجه به تنوع  )34
، مهدي معرفت و امیر سید علیرضا ذوالفقاري، شرایط آب و هوایی و اقلیمی در ایران

 .1388، 47-55، صفحه 64امیدوار، مجلۀ مهندسی مکانیک، سال هجدهم، شماره 
آسایش حرارتی, دو عامل مؤثر در اي استانداردهاي ناهماهنگی فصلی و منطقه )35

، مهدي معرفت، امیر امیدوار و مصرف بیش از حد انرژي در بخش ساختمان و مسکن
 .1387، مجلۀ مهندسی مکانیک، سید علیرضا ذوالفقاري
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تحلیل اقتصاد انرژي در استفادة افراد از پوششهاي یکسان در ساختمانهاي اداري  )36
هاي اقتصاد انرژي، مؤسسۀ میر امیدوار، نشریۀ بررسیو ا سید علیرضا ذوالفقاري، و آموزشی

 .1386، پاییز 65-79، صفحه 10المللی انرژي، سال سوم، شماره مطالعات بین
سازي همزمان شرایط آسایش بندي و میزان اثربخشی روشهاي بهینهاولویت )37

سید علیرضا ، امیر امیدوار، مهدي معرفت و حرارتی و مصرف انرژي در ساختمان
، بهار و 75-82، صفحه 1، مجلۀ علمی پژوهشی مدرس هنر، دوره دوم، شماره ذوالفقاري
 .1386تابستان 

طراحی مناسب نما و پوستۀ خارجی ساختمان، روشی مؤثر براي جلوگیري از رخداد  )38
 و سید علیرضا ذوالفقاري، مهدي معرفت، میعان در سیستمهاي سرمایش تابشی سقفی

 .1385، مرداد 3-18، صفحه 26ژي ایران، سال دهم، شمارة امیر امیدوار، نشریۀ انر
  

  همایشها ارائه شده درمقالات ) 4-3
 دما در ياز کوران و اختلاف عمود یناش یموضع یتینارضا ،یحرارت شیآسا یابیارز )1

، حسن حسن زاده، مرتضی طاهري، سید علیرضا ذوالفقاري، بالازن و مورب زن لیفن کو
تی دانشگاه صنعها، هفدهمین کنفرانس دینامیک شارهعلی فوادالدینی، سید محمد هوشمند، 

 .1396شهریور  5-7شاهرود، 
 شیبا مدل آسا يادار طیمح کیدر  يانفراد شیگرما ستمیس کیعملکرد  یابیارز )2

، محمد رئیسی، هفدهمین کنفرانس دینامیک سید علیرضا ذوالفقاري، ياچند نقطه یحرارت
 .1396شهریور  5-7صنعتی شاهرود، ها، دانشگاه شاره

 مکان کیمختلف بدن در  يبخشها يبرا یاحساس حرارت یکنواختی ریغ یابیارز )3
، محمد رئیسی، مهدي افضلیان، هفدهمین کنفرانس سید علیرضا ذوالفقاري، تیپر جمع

 .1396شهریور  5-7ها، دانشگاه صنعتی شاهرود، دینامیک شاره
 سید علیرضا، افراد یحرارت شیبر آسا شیت گرمادر حال لیکوجهت وزش فن ریتاث )4

، حسن حسن زاده، مرتضی طاهري، سید محمد هوشمند، علی فوادالدینی، ذوالفقاري
 .1396شهریور  5-7ها، دانشگاه صنعتی شاهرود، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره

 در یو کل یموضع یاحساس حرارت يمختلف بدن رو يهالباس بخش زانیم ریتاث )5
ست ، بیسیدعلیرضا ذوالفقاري، نگین معلمی خیاوي، مهدي معرفت، کنواختیریغ طیمح

-14دانشگاه تربیت مدرس، المللی مهندسی مکانیک ایران، و پنجمین کنفرانس سالانه بین
 .1396اردییهشت  12

 راتییمختلف بدن انسان تحت تغ يهابخش یموضع یاحساس حرارت یابیارز )6
معلمی خیاوي، مهدي معرفت، سیدعلیرضا ذوالفقاري، بیست ، نگین طیمح يدما یناگهان
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-14المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، و پنجمین کنفرانس سالانه بین
 .1396اردییهشت  12

بررسی لزوم بومی سازي شرایط آسایش حرارتی با توجه به میانگین خصوصیات  )7
سیدعلیرضا ودي، حسن حسن زاده، ، فرزین داافراد ساکن در اقلیم هاي گوناگون

 المللی مهندسی مکانیک، مهدي معرفت، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بینذوالفقاري
 .1396اردییهشت  12-14ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 

هاي داراي سیستم گرمایش قرنیزي و مقایسه کیفیت هواي داخل در ساختمان )8
، مهدي معرفت، هادي پاسدار لیرضا ذوالفقاريسیدع، زهره ایمانی نژاد، گرمایش از کف

ت المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه تربیشهري، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین
 .1396اردییهشت  12-14مدرس، 

در  يو عملکرد یحرارت طیبر شرا هاچهیاز در يورود ياثرات سرعت هوا یبررس )9
مهدي افضلیان، دومین کنفرانس بین المللی تهویه ، سید علیرضا ذوالفقاري، مرکز داده کی

 .1395مهر  6-7مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی، 
هران ت یمیاقل طیدر شرا يبر مصرف انرژ يدیخورش ياستفاده از فضا ریتاث یبررس  )10

بین  ، دومین کنفرانسعبدالعظیم زارعی، ابوالفضل فرساد، سید علیرضا ذوالفقاري، زیتبر و
 .1395مهر  6-7تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی، المللی 

 شیآسا طیشرا نیمتمرکز به منظور تام شیگرما ستمیس کیعملکرد  لیتحل  )11
، حامد بیازي، مهتاب امین زاده، علی سید علیرضا ذوالفقاري، در هنگام خواب یحرارت

 6-7حرارتی و برودتی، فوادالدینی، دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات 
 .1395مهر 

 کی یمتداول در جدار خارج يهاقیاستفاده از عا ياقتصاد يریپذهیتوج یبررس  )12
عظیم  ،سید علیرضا ذوالفقاري، کریم جعفریان، تهران میساختمان نمونه استاندارد در اقل

مهر  6-7نظري، دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی، 
1395. 

ا سید علیرض، اتاق عمل کیافراد در  یحرارت شیدما بر آسا راتییتغ ریتأث یبررس  )13
، حانیه بیجاري، مژگان چاجی، دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و ذوالفقاري

 .1395مهر  6-7تأسیسات حرارتی و برودتی، 
 عیو توز يمصرف انرژ ،یحرارت طیاز لحاظ شرا یحرارت يعملکرد تابشگرها لیتحل  )14

، مهتاب امین زاده، علی یصنعت طیمح کینامتقارن در  انیجر دانیتحت م ندهیآلا
، دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات سید علیرضا ذوالفقاريصفوي نژاد، 

 .1395مهر  6-7حرارتی و برودتی، 
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 دیق تیبا رعا يبه اتوبوس بر مصرف انرژ يورود يهوا يهاچهیدر ییجانما ریتاث )15
، حسن حسن زاده، مرتضی طاهري، دومین سید علیرضا ذوالفقاري، یحرارت شیآسا

 .1395مهر  6-7کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی، 
 و کیهوشمند الکتروکروم يهاشهیش يدوپوسته دارا ينما یرفتار حرارت یبررس )16

ی ، مرتضسید علیرضا ذوالفقاري، مهران سعادتی نسب، يبر کاهش مصرف انرژ آن ریتاث
عنبرسوز، الهه نوروزي جاجرم، دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی 

 .1395مهر  6-7و برودتی، 
 هايبررسی تأثیرپذیري شرایط آسایش حرارتی و مصرف انرژي از جانمایی دریچه )17

مهدي افضلیان، شانزدهمین و  سید علیرضا ذوالفقاري، الن تئاتر کوچکورودي در یک س
 .1394آبان  26-28ها، دانشگاه رازي کرمانشاه، کنفرانس دینامیک شاره

 ،تحلیل تأثیر جریان ورودي بر عملکرد تابشگرهاي دمابالا در یک محیط صنعتی )18
شانزدهمین کنفرانس دینامیک ، سید علیرضا ذوالفقاري و مهتاب امین زاده، علی صفوي نژاد

 .1394آبان  26-28ها، دانشگاه رازي کرمانشاه، شاره
 ريسید علیرضا ذوالفقا، هاي ناشی از جوشکاريتحلیل اثر هود صنعتی بر دما و آلاینده )19

-28ها، دانشگاه رازي کرمانشاه، شانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهعبدالخالق یزدان فر، و 
 .1394آبان  26

 ،هاي سبز بر میزان مصرف انرژي در اقلیم تهراناندازي روي بامتأثیر سایه تحلیل )20
هاي نو و پاك، دومین همایش ملی مدیریت انرژيمریم محمدي، و  سید علیرضا ذوالفقاري

 .1394مرداد  22همدان، 
ارزیابی اثرات ترکیبی میان تالار و بام سبز بر مصرف انرژي در یک مجتمع خوابگاه  )21

مین ، دوسید علیرضا ذوالفقاري و ، محمد امین دشتیدر شرایط اقلیمی تهراندانشجویی 
 .1394مرداد  22هاي نو و پاك، همدان، همایش ملی مدیریت انرژي

بررسی تأثیر دیوار ترومب بر آسایش حرارتی افراد در اقلیم تهران توسط نرم افزار  )22
سعادتی نسب، ششمین مهران و  سید علیرضا ذوالفقاري، حامد مصلحی، انرژي پلاس
 .1394خرداد  7تا  5المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران، کنفرانس بین

هاي سرمایش انفرادي بر شرایط آسایش بررسی میدانی اثرات استفاده از سیستم )23
 ینی، علی فؤادالدسید علیرضا ذوالفقاري، نارضایتی ناشی از کوراندرصد حرارتی افراد و 

المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و سید محمد هوشمند، اولین کنفرانس بین و
 .1394اردیبهشت  31برودتی، تهران، 

ر بدر محیط خواب هاي سرمایش انفرادي بررسی میدانی اثرات استفاده از سیستم )24
سید علیرضا ، نارضایتی ناشی از کوراندرصد شرایط آسایش حرارتی افراد و 
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بوع المللی تهویه مطعلی فؤادالدینی، اولین کنفرانس بین و سید محمد هوشمند، ذوالفقاري
 .1394اردیبهشت  31و تأسیسات حرارتی و برودتی، تهران، 

برآورد میزان تأثیرگذاري دماي ذوب مواد تغییر فاز دهنده بکار رفته در جدار  )25
علیرضا  سید، جنوبی ساختمان بر مصرف انرژي سالانه در شرایط اقلیمی تهران

بوع المللی تهویه مطپیمان ابراهیمی ناغانی، اولین کنفرانس بین و ، محمد صلحیذوالفقاري
 .1394اردیبهشت  31و تأسیسات حرارتی و برودتی، تهران، 

هاي نوین سرمایشی انفرادي بر شرایط آسایش تحلیل تأثیرات استفاده از سیستم )26
، امید دیمی و ، سعید دادگر بجستانذوالفقاريسید علیرضا ، محمد ذبیحی، حرارتی افراد

 24تا  22المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران، بیست و سومین همایش سالانه بین
 .1394اردیبهشت 

انرژي ساختمان در دو اقلیم  جوییثیر پوشش گیاهی بام سبز بر صرفهأارزیابی ت )27
ش ومین همایسید مهدي قادري، س و ، محسن طالبیسید علیرضا ذوالفقاري ،تهران و تبریز

 .1394اردیبهشت  22تا  20ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازي مصرف انرژي، 
-استفاده از بام سبز به عنوان راهکاري بر نگهداشت انرژي در اقلیمتحلیل تأثیرات  )28

د سی مهران سعادتی نسب،، هاي مختلف ایران با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر
الهه نوروزي جاجرم و حامد مصلحی، چهارمین کنفرانس بین المللی ، ذوالفقاريعلیرضا 

 .1393 بهمن، تهران، رویکردهاي نوین در نگهداشت انرژي
   Design optimization of glazing façade by using the GPSPSOCCHJ 

algorithm, Khatami M, Kordjamshidi M, Kari BM, Zolfaghari A,. 30th 
International PLEA Conference, Ahmedabad, India, December 2014. 

تحلیل تأثیرات زاویه پاشش جت دستگاه پرده هوایی به منظور جداسازي  )30
ا سید علیرض و علی براتی ماژان ایرودینامیکی و حرارتی دو محیط مجاور غیر هم فشار،

 آبان 92و  82، سمناندانشگاه  ،دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران، ذوالفقاري
1393. 

مدلسازي و تحلیل اثرات دماي محیط بر میزان آب جمع شده در لباس به عنوان  )31
 ،سید علیرضا ذوالفقاريحسن حسن زاده، حسین شریعتی ایوري و  یک محیط متخلخل،

 .1393آبان  29و  28دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران، دانشگاه سمنان، 
هاي پرده هوایی بر انتشار تحلیل اثرات سرعت و زاویه پاشش جت هوا در دستگاه )32

، سعید دادگر و شهرام سید علیرضا ذوالفقاريعلی ایرانی،  آلاینده به داخل ساختمان،
آبان  29و  28رحیمی، دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران، دانشگاه سمنان، 

1393. 
هاي هواخاك زیر زمینی با در نظر گرفتن تأثیرات البررسی عملکرد ماهانه کان )33

سین و ح سید علیرضا ذوالفقاريمژگان نیکودل،  ،تغییرات روزانه دمایی در اقلیم تهران
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 27 و 26، دانشگاه صنعتی شریف، چهارمین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی، وطن پور
 .1393 مهر

خارجی ساختمان بر مصرف سالانه ارزیابی میزان تأثیرگذاري جنس مصالح نماي  )34
، مهران سعادتی نسب و الهه سید علیرضا ذوالفقاري هاي شیراز و اصفهان،انرژي در اقلیم

المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، پژوهشگاه نوروزي جاجرم، پنجمین کنفرانس بین
 .1393خرداد  22تا  20صنعت نفت، 

داري با استفاده از الگوریتم ترکیبی هاي ابهینه سازي جدار نورگذر ساختمان )35
ا سید علیرضمنا خاتمی، ماریا کرد جمشیدي، بهروز محمد کاري و  پرواز پرندگان،-ژنتیک

المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، پژوهشگاه ، پنجمین کنفرانس بینذوالفقاري
 .1393خرداد  22تا  20صنعت نفت، 

 سبز بر مصرف انرژي سالانه در اقلیم تهران،هاي تجزیه و تحلیل میزان تأثیر بام )36
-، مهران سعادتی نسب و الهه نوروزي جاجرم، پنجمین کنفرانس بینسید علیرضا ذوالفقاري

 .1393خرداد  22تا  20المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، پژوهشگاه صنعت نفت، 
ز برداري ابهرهتحلیل میزان اثرگذاري تغییرات زمانی عمق نفوذ حرارتی بر توان  )37

ور، پو حسین وطن سید علیرضا ذوالفقاري مژگان نیکودل، کانالهاي زیر زمینی هوا خاك،
 20المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، پژوهشگاه صنعت نفت، پنجمین کنفرانس بین

 .1393خرداد  22تا 
رارتی حتحلیل تأثیر نفوذ هوا بر عملکرد سیستم قرنیزي با تحلیل همزمان آسایش  )38

بیست و دومین همایش سالانه ، سید علیرضا ذوالفقاري بهمن سخاوتمند و و مصرف انرژي،
 .1393اردیبهشت  4 تا 2المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، بین

تحلیل تأثیرات استفاده از نماي دو پوسته به عنوان راهکاري بر نگهداشت انرژي  )39
ی مهران سعادت نی ایران با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر،در ساختمانهاي مسکو

-، الهه نوروزي جاجرم و حامد مصلحی، سومین کنفرانس    بینسید علیرضا ذوالفقارينسب، 
 .1392المللی رویکردهاي نوین در نگهداشت انرژي، دانشگاه تهران، اسفند 

تحلیل تأثیرات استفاده از عایقهاي تغییر فاز دهنده بر میزان کاهش مصرف سالانه   )40
، مهران سعادتی سید علیرضا ذوالفقاريانرژي ساختمان در اقلیمهاي مختلف ایران، 

نسب، محمد رحیم پور، حامد مصلحی، محمد صلحی، دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان 
 .1392اردیبهشت  22و  21و بهینه سازي مصرف انرژي، 

تحلیل میزان تأثیرگذاري جنس پوسته خارجی ساختمان بر عملکرد سیستم  )41
م ، محمد رحیسید علیرضا ذوالفقاريبهمن سخاوتمند، گرمایش قرنیزي در اقلیم تهران، 

پور، حامد مصلحی، مهران سعادتی نسب، دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازي 
 .1392ردیبهشت ا 22و  21مصرف انرژي، 
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تأثیر بکارگیري مواد تغییر فاز دهنده در پوسته خارجی ساختمان بر ایجاد شرایط  )42
ید سمحمد صلحی،  آسایش حرارتی ساکنان بدون نیاز به سیستم گرمایش/سرمایش،

پور و مهران سعادتی نسب،  ، محمد فتحیان، حامد مصلحی، محمد رحیمعلیرضا ذوالفقاري
لانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی خواجه بیست و یکمین همایش سا
 .1392اردیبهشت  19تا  17نصیرالدین طوسی، تهران، 

تأثیر دماي ذوب مواد تغییر فاز دهنده بکار رفته در دیوار خارجی بر میزان مصرف  )43
، محمد فتحیان، مهران سید علیرضا ذوالفقاريمحمد صلحی،  انرژي سالانه ساختمان،

پور، اولین کنفرانس ملی تأسیسات نوین  دتی نسب، حامد مصلحی و محمد رحیمسعا
 .1391ساختمانی، کرمان، اسفند 

مدلسازي عملکرد سیستم گرمایش قرنیزي در یک ساختمان نمونه با جدار نورگذر  )44
، مهران سعادتی نسب و سید علیرضا ذوالفقاريپور،  محمد رحیم جنوبی در اقلیم تهران،

 .1391ی، اولین کنفرانس ملی تأسیسات نوین ساختمانی، کرمان، اسفند حامد مصلح
تحلیل تأثیرگذاري میزان مقاومت حرارتی جداره و جهت جداره هاي نورگذر بر  )45

منا خاتمی، ماریا کرد جمشیدي، بهروز محمد کاري  اندازه بهینه پنجره در اقلیم تهران،
عایق، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ، نخستین همایش ملی سید علیرضا ذوالفقاريو 

 .1391دي  6و  5تهران، 
تحلیل تأثیرات استفاده از عایقهاي تغییر فاز دهنده بر میزان مصرف سالانه انرژي  )46

، محمد صلحی، محمد فتحیان، حامد سید علیرضا ذوالفقاري ساختمان در اقلیم تهران،
ین همایش ملی عایق، پژوهشگاه مصلحی، محمد رحیم پور، مهران سعادتی نسب، نخست

 .1391دي  6و  5پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، 
تحلیل عملکرد کانالهاي زیر زمینیجهت تأمین هواي لازم براي تهویه فضاهاي  )47

لیرضا سید عمژگان نیکودل، صنعتی با در نظر گرفتن زمان لازم براي احیاي سیستم، 
لی تهویه و بهداشت صنعتی، دانشگاه صنعتی ، حسین وطن پور، سومین همایش مذوالفقاري

 .1391آذر شریف، تهران، 
از بین بردن بافتهاي سرطانی به وسیله امواج فراصوت کانونی با شدت بالا (هایفو)،  )48

 ، هجدهمین کنفرانسسید علیرضا ذوالفقاريپور، مهدي معرفت، منیژه مختاري و رویا سامانی
 .1390آذر  25تا  23مهندسی پزشکی ایران، 

بررسی تأثیر اینرسی حرارتی جداره هاي ساختمانهاي مسکونی بر آسایش حرارتی  )49
فرزین  ،سید علیرضا ذولفقاريمهدي معرفت، . و تابش نامتقارن با استفاده از معیار فنگر

 ،سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع. سلیم مصلحی و داودي
 .1390خرداد  5تا  3، تهران
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بررسی تأثیر اینرسی حرارتی جداره هاي فضاهاي مسکونی بر عملکرد سیستمهاي  )50
، سید علیرضا ذولفقاريمهدي معرفت، . سرمایش تشعشعی سقفی-هیدرونیک گرمایش

سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه . فرزین داودي و سلیم مصلحی
 .1390خرداد  5تا  3، ، تهرانمطبوع

ارزیابی میزان تأثیر پدیده کوران بر تغییر محدوده مجاز آسایش حرارتی تحلیل و  )51
 و مهدي معرفت. سید علیرضا ذوالفقاري. با استفاده از شاخص جامع نارضایتی حرارتی

 .1390، خرداد ، تهرانسومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
مان بر مصرف انرژي و آسایش هاي ساختبررسی تأثیر اینرسی حرارتی جداره )52

 ، فرزین داووديسید علیرضا ذوالفقاريمهدي معرفت، حرارتی در اقلیمهاي مختلف ایران. 
، دالمللی) مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجن و سلیم مصلحی. نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین

 .1390اردیبهشت 
هاي سرمایشی پانل بررسی عددي پارامترهاي مؤثر بر نرخ چگالش بخار آب بر روي )53

علوم  . اولین کنفرانسسید علیرضا ذوالفقاريسید امیررضا حسینی، مهدي معرفت و تابشی. 
 .1389بهمن  20و  19حرارتی ایران. مشهد، 

ي تهویه جهت دستیابی به کیفیت مناسب هوا در فضاهاي داراي تعیین نرخ بهینه )54
، یاسر محمودي و رضا ذوالفقاريسید علیچمران نوروزي، مهدي معرفت، وسایل احتراقی. 

 .1389بهمن  20و  19محمد علی بدري. اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران. مشهد، 
عماد مدلسازي و تحلیل انتقال حرارت و جرم در لباس بعنوان محیط متخلخل.  )55

. اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران. مشهد، سید علیرضا ذوالفقاريپاسدار، مهدي معرفت و 
 .1389بهمن  20 و 19

معیارهاي نوین طراحی سیستمهاي سرمایش و گرمایش در ساختمانها بر مبناي  )56
، مهدي معرفت. دومین همایش سید علیرضا ذوالفقاريایجاد شرایط آسایش حرارتی. 

 .1389سازي. تهران، آذر  وریهاي نوین ساختمانی و صنعتیافن
داخل با توجه به نرخ نفوذ هوا بهینه براي کیفیت مناسب هواي  يتخمین نرخ تهویه )57

. سید علیرضا ذوالفقاريچمران نوروزي، مهدي معرفت و . و عملکرد وسایل احتراقی
 .1389سومین همایش ملی مهندسی مکانیک. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، آبان 

جانمایی مناسب وسایل احتراقی؛ راهکاري در جهت بهبود کیفیت هواي داخل.  )58
. سومین همایش ملی مهندسی سید علیرضا ذوالفقاريوزي، مهدي معرفت و چمران نور

 .1389مکانیک. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، آبان 
    Thermal response of cutaneous thermoreceptors: A new criterion 

for the human body thermal sensation, Zolfaghari A, Maerefat M. 17th 
ICBME Conference, Isfahan, 2010 (Indexed in IEEE Xplore). 
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 سید علیرضامدلسازي و تحلیل ناپایاي پاسخ حرارتی بدن انسان در هنگام خواب.  )60
المللی) مهندسی مکانیک،  ، مهدي معرفت. هفدهمین کنفرانس سالانه (بینذوالفقاري

 .1388دانشگاه تهران، اردیبهشت 
سید  ،ارزیابی احساس حرارتی افراد در هنگام خوابارائۀ مدلی جدید به منظور  )61

ک، المللی) مهندسی مکانی ، مهدي معرفت. هفدهمین کنفرانس سالانه (بینعلیرضا ذوالفقاري
 .1388دانشگاه تهران، اردیبهشت

سازي حرارتی استفاده از پوششهاي همسانه؛ راهکاري مناسب در جهت همگن )62
، سید علیرضا ذوالفقاري، اري و آموزشیمحیط و کاهش مصرف انرژي در بخشهاي اد

گاه ، دانش ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایرانمهدي معرفت و امیر امیدوار، 
 .1387صنعتی امیرکبیر، اسفند 

ید س، ارائه روشی جدید براي ارزیابی شرایط حرارتی بدن در شرایط پیچیدة محیطی )63
 24ن کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، مشهد، و مهدي معرفت، پانزدهمی علیرضا ذوالفقاري

 .1387بهمن  25و 
روشی جدید براي مدلسازي پاسخ حرارتی بدن به شدت اغتشاشات جریان هواي  )64

 سید علیرضا ذوالفقاري، امیر امیدوار، وزشی و تخمین نارضایتی حرارتی ناشی از کوران
 .1387بهمن  25و  24، و مهدي معرفت، پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، مشهد

سید علیرضا  ،تأثیر نوع پوشش محوطه اطراف ساختمان بر مصرف سالانه انرژي )65
المللی) مهندسی  ، مهدي معرفت، امیر امیدوار. شانزدهمین کنفرانس سالانه (بینذوالفقاري

 .1387 مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اردیبهشت
علیرضا  سید ،انسان در برابر تابشهاي شدت بالامدلسازي و تحلیل پاسخ حرارتی بدن  )66

المللی) مهندسی  ، مهدي معرفت، امیر امیدوار. شانزدهمین کنفرانس سالانه (بینذوالفقاري
 .1387 مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اردیبهشت

 سید، مدلسازي و تحلیل پاسخ حرارتی بدن تحت تأثیر صرف غذاي سرد یا گرم )67
، امیر امیدوار و مهدي معرفت، چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ريعلیرضا ذوالفقا

 .1386بهمن  25و  24ایران، دانشگاه شاهد، تهران، 
ه  بر تزیینی مشاب -تأثیر فرش کردن کف اتاق با قالی و یا برخی پوششهاي سنتی )68

 و سید علیرضا ذوالفقاري، امیر امیدوار، عملکرد سیستمهاي گرمایش از کف هیدرونیک
 21و  20، بیرجند،  پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایرانمهدي معرفت، 

 .1386بهمن، 
تأثیر نوع شیشۀ پنجره بر مصرف انرژي و شرایط آسایش حرارتی در سیستم  )69

ن پنجمی، امیر امیدوار و مهدي معرفت، سید علیرضا ذوالفقاري، سرمایش تابشی سقفی
 .1386بهمن،  21و  20، بیرجند،  ک ایرانکنفرانس دانشجویی مهندسی مکانی
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تفکیک دامنۀ عملکرد ترموستاتهاي دماي داخل ساختمان بر اساس معیارهاي  )70
سید علیرضا ، امیر امیدوار، آسایش حرارتی فصلی؛ رهیافتی مؤثر در اقتصاد انرژي

سازي مصرف انرژي، مشهد، تیر و مهدي معرفت، اولین کنفرانس سراسري بهینه ذوالفقاري
1386. 

سازي استانداردهاي آسایش حرارتی در ساختمان و تأثیر آن بر اقتصاد لزوم بومی )71
و مهدي معرفت، ششمین همایش ملی انرژي  سید علیرضا ذوالفقاري، امیر امیدوار، انرژي

 .1386ایران، تهران، خرداد 
  

  هاي کارشناسی ارشدراهنمایی و مشاوره پایان نامه)  4-4
 دعاگو، استاد مشاور، در حال انجام.محمد  )1
 ربانی، استاد مشاور، در حال انجام.فرزانه  )2
 جنیدي، استاد راهنماي اول، در حال انجام.فاطمه  )3
 رحیمی، استاد مشاور، دانشگاه تربیت مدرس، در حال انجام.شایان  )4
 ، استاد راهنماي اول، در حال انجام.فنودي وحید )5
 تیموري، استاد راهنما، در حال انجام.د سعی )6
 حال انجام. ، دري اولمژگان چاجی، استاد راهنما )7
 در حال انجام.دانشگاه پیام نور مشهد، حسن کاظمی، استاد مشاور،  )8
 .97شهریور سعید عزیزي، استاد راهنما،  )9

تغییرات دماي سطح بدن در مقابل  يریگاندازهسرابی، استاد مشاور، آتنا عزتیان  )10
 .97ور شهری، تغییرات ناگهانی دماي اعمالی به سطح پوست با استفاده از ترموگرافی

رات بر توزیع ذر الگوي جریان مدلسازي تأثیمرتضی طاهري، استاد راهنماي اول،  )11
 .97شهریور ، در داخل ساختمانمیکرونی 

اساس حسگرهاي توسعه یک مدل آسایش حرارتی بر حانیه بیجاري، استاد راهنما،   )12
 .1396بهمن ، اياصول هدایت حرارت غیرفوریهمبتنی بر بدن 

اد ، استهاي زیر زمینیتحلیل عملکرد تهویه ضربانی براي پارکینگعظیم مرادي،  )13
 .1396مشاور، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، آذر 

تاد اس ،تحلیل شرایط آسایش حرارتی و کیفیت هوا در کابین هواپیما فاطمه بهرامی، )14
 .1395بهمن راهنماي دوم، 

تحلیل آسایش حرارتی، کیفیت هواي داخل و مصرف انرژي مهدي افضلیان،  )15
 .1395بهمن استاد راهنما، ، سیستمهاي تهویه در مکانهاي پر جمعیت
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استاد راهنما، ، یافراد تحت وزش موضع یحرارت شیآسا طیشرا لیتحلمحمد رئیسی،  )16
 .1395بهمن 

ایجاد شرایط حرارتی ارزیابی تأثیر چیدمان تابشگرهاي دما بالا بر مهتاب امین زاده،  )17
 .1394، استاد راهنماي دوم، بهمن مطلوب و یکنواخت در یک محیط صنعتی

تحلیل تأثیر الگوي توزیع هوا بر کیفیت هواي داخل و شرایط سید محمد هوشمند،  )18
 .1394، استاد راهنما، بهمن آسایش حرارتی در یک استخر سرپوشیده

پردازنده گرافیکی همه منظوره براي  گیري ازارزیابی مزیت بهرهعلی فؤادالدینی،  )19
 . 1394، استاد راهنما، بهمن سازي مسائل انرژي در ساختمانشبیه

هاي سرمایش/گرمایش انفرادي از لحاظ مصرف تحلیل عملکرد سیستمامید دیمی،  )20
 .1394، استاد راهنماي اول، انرژي و آسایش حرارتی

با تحلیل همزمان مصرف انرژي، ارزیابی عملکرد سیستم قرنیزي زهره ایمانی نژاد،  )21
 .1393، استاد راهنماي اول، آسایش حرارتی و کیفیت هواي داخل

هاي پرده هوایی بر مصرف انرژي و کیفیت تحلیل تأثیرات دستگاهعلی براتی ماژان،  )22
 .1393، استاد راهنما، هواي داخل ساختمان

عنوان یک محیط مدلسازي انتقال حرارت و جرم در لباس به حسین شریعتی ایوري،  )23
، استاد راهنماي متخلخل در مدل آسایش مبتنی بر پاسخ حسگرهاي حرارتی پوست

 .1393دوم، 
هاي محافظ بر مدلسازي تأثیرات مواد تغییر فاز دهنده در پوششمحمد فتحیان،  )24

 .1392، استاد راهنما، احساس حرارتی افراد تحت شرایط بحرانی
مواد تغییر فاز دهنده به عنوان عایق حرارتی تحلیل عملکرد حرارتی محمد صلحی،  )25

 .1392، استاد راهنما، در جدار خارجی ساختمان
سازي عملکرد سیستم قرنیزي با تحلیل همزمان مصرف بهینهبهمن سخاوتمند،  )26

 .1392استاد راهنما،  انرژي و آسایش حرارتی،
 ،اقلیم تهرانتحلیل همزمان عملکرد حرارتی و روشنایی پنجره در سیده منا خاتمی،  )27

 .1392، ، دانشگاه ایلاماستاد مشاور
  
  

  هاي دکتريرساله و مشاوره راهنمایی)  4-5
 طالبی، استاد راهنماي دوم، در حال انجام.محسن  )1
 ابراهیمی ناغانی، استاد راهنما، در حال انجام.پیمان  )2
 .97آبان دانشگاه تربیت مدرس، ، مشاور، استاد نگین معلمی خیاوي )3
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مبتنی بر پاسخ ارائه یک مدل آسایش حرارتی فردي فرزین داودي، استاد راهنماي دوم،  )4
 .97، اردیبهشت حرارتی بدن انسانحسگرهاي 

  
  کتاب و ترجمه تألیف ) 5
راهنماي عملی ابراهیمی ناغانی، سیدرضا جعفري زاده،  پیمان، ذوالفقاريسیدعلیرضا  مترجمان: )۱

ر، مارك اي شیفنویسنده: ، سیستمهاي سرمایش و گرمایشکنترل سر و صدا و ارتعاشات در 
 .1397، نشر نوآور، 978-600-168-408-1شابک: 

ع روشهاي تولید و توزیناغانی، محمدجعفر نیري، ، پیمان ابراهیمی سیدعلیرضا ذوالفقاري مولفان: )۲
 .1396نشر نوآور، ، هاي تهویه مطبوع (چیلرهاي جذبی و تراکمی)برودت در سیستم

 ASHRAEهندبوك ، پیمان ابراهیمی ناغانی، علیرضا اعتماد، سیدعلیرضا ذوالفقاري مترجمان: )۳
نشر نوآور، ، 978-600-168-348-0، شابک: کاربردهاي گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

1395. 
راحی ط، پیمان ابراهیمی ناغانی، سیدعلیرضا ذوالفقاريحامد مصلحی، رعنا عبداللهی ریزي،  مولفان: )۴

، 978-600-168-337-4، شابک: Design Builderو محاسبه بار تأسیسات مکانیکی در 
 .1395نشر نوآور، 

ع مرجورچی، ، پیمان ابراهیمی ناغانی، سید محمد هوشمند، محمد طسیدعلیرضا ذوالفقاري :مولفان )۵
-168-133-2شابک: هاي عملی، کاربردي طراحی استخر، سونا و جکوزي به همراه پروژه

 .1395، نشر نوآور، 600-978
Alireza Zolfaghari, Mehdi Maerefat. Bioheat Transfer. In: Bernardes M.A., 
Editor. Development in Heat Transfer, ISBN: 978-953-307-569-3, Intech 
Pub., 2011. 
 

 مشارکت در طرحهاي پژوهشی) 6
روش محاسبه «)؛ تحت عنوان 316ملی ایران (عضو کمیسیون تدوین استاندارد  ·

 »شاخصهاي آسایش حرارتی و معیارهاي آسایش حرارت موضعی
  

  و نشانها ، افتخاراتها) تقدیرنامه7
 .1397دانشگاه بیرجند، » استاد نمونه« عنوانکسب  ·
 .1394دانشگاه بیرجند، » استاد نمونه« عنوانسب ک ·
 پژوهشگر برتر در مقطع فرادکتري در دانشگاه تربیت مدرس.کسب عنوان  ·
 براي رساله دکتري. 20و نمره  19/19 کتبی رتبۀ اول دورة دکتري با معدل ·
 برگزیدة استعداد درخشان دانشجویی در دانشگاه تربیت مدرس. ·
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 برگزیدة دانشجوي ممتاز مقطع دکتري در دانشگاه تربیت مدرس. ·
 .1378سراسري  فیزیک ایران،  برگزیدة مرحلۀ دوم المپیاد ·
 .1378ایران،  حلۀ دوم المپیاد سراسري کامپیوتربرگزیدة مر ·
  .1377نفر برگزیدة نهایی المپیاد ریاضی بسیج،  50راهیابی به جمع ·

  
  ها و مجامع علمی) عضویت در انجمن8

 عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران. ·
 عضو پیوستۀ انجمن احتراق ایران. ·
 علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران.عضو انجمن  ·
 هاي نو بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی.عضو کمیته انرژي ·
 عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان جنوبی. ·
 ها و اختراعات در پارك علم و فناوري استان خراسان جنوبی.طرح عضو کمیته داوران ·
 التحصیلان دانشگاه امیرکبیر.عضو دائم جامعۀ فارغ ·

  
  همکاري با مجلات علمی) 9

 هاي تجدید پذیر و نومجله انرژي هیات تحریریهعضو  ·
 دبیر تخصصی مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس ·
 داور مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس ·
 داور مجله علمی پژوهشی سوخت و احتراق ·
 انجمن مهندسان مکانیک ایرانداور مجله علمی پژوهشی  ·
 داور مجله علمی پژوهشی مدلسازي در مهندسی ·
 هاها و شارهدینامیک سازهعلمی پژوهشی مجله داور  ·
 مکانیک شریفعلمی پژوهشی مجله داور  ·
 پژوهشی مهندسی مکانیک تبریزداور مجله علمی  ·
 داور مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک امیرکبیر ·
 داور مجله علمی پژوهشی علوم کاربردي و محاسباتی در مکانیک ·
 Energy and Buildingsداور مجله  ·
 Building and Environmentداور مجله  ·
 Applied Mathematical Modellingداور مجله  ·
 Journal of Thermal Biologyمجله داور  ·
 Scientia Iranicaمجله داور  ·
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  علمی هايهمایش همکاري با) 10
 .1396ها، عضو کمیته علمی هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ·
 .1396المللی مهندسی مکانیک، عضو کمیته علمی بیست و پنجمین کنفرانس بین ·
 .1395المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی، دبیر دومین کنفرانس بین ·
 .1395گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، المللی عضو کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین ·
 .1395المللی مهندسی مکانیک، داور بیست و چهارمین کنفرانس بین ·
 .1394المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، کنفرانس بین ششمینعضو کمیته علمی  ·
 .1394 ،تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتیالمللی کنفرانس بین نخستینعضو کمیته علمی  ·
 .1394سازي مصرف انرژي، داور سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه ·
 .1394، المللی مهندسی مکانیک ایرانسالانه بینکنفرانس  داور بیست و سومین ·
 .1393المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، کنفرانس بین پنجمینعضو کمیته علمی  ·
 .1393، المللی مهندسی مکانیک ایرانسالانه بینکنفرانس  داور بیست و دومین ·
 .1391المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین ·
 .1391ها، کنفرانس دینامیک شارهعضو کمیته اجرایی چهاردهمین  ·
 .1390المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، سومین کنفرانس بین عضو کمیته علمی ·
  
  
  
  

  هاي اجرایی مرتبطفعالیت) 11
 تا کنون). 1394مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند ( ·
 ).1396جنوبی (پذیري استان خراساننماینده دانشگاه بیرجند در کارگروه توسعه فناوري و ارتقا رقابت ·
 ).1396و  1395عضو حقیقی کمیته انتخاب دانشجویان نمونه مقطع دکتري دانشگاه بیرجند ( ·
 تا کنون). 1395کمیته امور زیربنایی آب و انرژي شوراي راهبري مدیریت سبز دانشگاه بیرجند (عضو  ·
 تا کنون). 1394سرپرست آزمایشگاه تهویه مطبوع و آسایش حرارتی دانشگاه بیرجند ( ·
 تا کنون). 1394عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه بیرجند ( ·
 تا کنون). 1394ن خراسان جنوبی (هاي استاعضو کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه ·
 ).1394عضو کمیته علمی برگزاري مراسم چهلمین سال تأسیس دانشگاه بیرجند ( ·
 ).1394مشاور دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه در امور دانشجویان دانشکده مهندسی ( ·
 تا کنون). 1393مدیر گروه پژوهشی انرژي در ساختمان و آسایش حرارتی ( ·
 ).1394تا  1393رابط پژوهشی دانشگاه بیرجند با معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ( ·
 ).1394تا  1391( بیرجند مکانیک دانشگاه معاون گروه مهندسی ·
 ).1391(ورودي  دانشگاه بیرجنداستاد راهنماي دانشجویان مهندسی مکانیک  ·

    
  


