
 رزومه مدرس:

                                                                                                                                                                       مشخصات فردي : 

  باستاني اهللا آبادي فرزاد
   حرارت و سياالت - مهندسي مكانيكرشته تحصيلي: 

 سوابق شغلي و تجربيات حرفه اي : 

 01/04/85الي01/02/84يخمهندس طراح و ناظر بر سيستمهاي تاسيساتي در شركت مهندسين مشاورسبك آفرينان مهندسي نو(سما) ازتار  
 29/06/1385الي  05/04/1385از تاريخ  - ديران)اكار آموزي در شركت هواساز (ر 

 04/10/1385الي30/06/1385هاي حرارتي و برودتي ازتاريخ ديران) در زمينه مهندسي فروش مبدلا(ر مشغول به كار در شركت هواساز 

 31/02/1385الي 05/10/1385از تاريخ  هاي حرارتي و برودتينه محاسبه و طراحي مبدلديران) در زميا(ر مشغول به كار در شركت هواساز 

 ( اولين برج اداري تجاري هوشمند در ايران ) مشاركت در محاسبه و طراحي تاسيساتي در پروژه اداري تجاري برج نگين 

  01/07/88الي24/06/87تاريخ مشغول به خدمت سربازي به عنوان كارشناس تاسيسات در اداره مهندسي نزاجا از  
  سبك و نيمه هاي تهويه مطبوع سيستم به عنوان سرپرست بخش طراحي طراح مشغول به كار درشركت مهندسي تهويه نوين صدر در زمينه

 10/05/89تا  15/10/87از تاريخ ها سنگين و مديريت فروش سيستم

 در بخش  و تاسيسات انرژيتا به حال به عنوان كارشناس ارشد  20/05/89ژي) از مشغول به كار در شركت مبنا (مشاوران بهسازي، نوسازي انر
   ساختمان و تاسيسات شركت مبنا

  كارشناس ارشد پروژه برچسب انرژي و استارينگ ساختمان  
 هاي پااليشگاه گاز پارسيانمدير پروژه مميزي جامع انرژي ساختمان  
 يدي كشور در بخش ساختمان (سوم خرداد)كارشناس ارشد تاسيسات بزرگترين پروژه خورش  
 و سيستمهاي  كارشناس ارشد مميزي جامع انرژي در ساختمان برج سپهر بانك صادراتCCHP   
 هاي پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد و شهرك مسكوني سرخسكارشناس ارشد مميزي جامع انرژي و سرپرست تيم مميزي انرژي ساختمان  
 سنجي سيستمهاي انكارشناس ارشد پروژه امكCCHP بانك كشاورزي  
 كارشناس ارشد طراحي تاسيسات برج اداري تجاري پرشين نياوران  
  بانك تجارتسعدي شمالي انرژي در ساختمان اداري كارشناس ارشد طراحي تاسيسات و مشاوره  
 هاي گروه ساختمان سازي معلم- مدير پروژه مميزي جامع انرژي تعدادي از ساختمان  
 هاي مسكوني و تجاري بهشت و سرداري اوينخش تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمانمدير ب  
  واحد بنفشه 120در پروژه  در كاربري مسكوني موتورخانه چگالشي ايران اولين كارشناس طراحي تاسيسات  
 كارشناس ارشد تدوين استاندارد كتب عايقكاري و تاسيسات سازمان فني وحرفه اي كشور  
 ش مهندسي فروش شركت مبنامدير بخ  
  مترمربع ساختمانهاي شركت توسعه و عمران اميد 570،000كارشناس ارشد مشاوره انرژي در  
 مدير پروژه طراحي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان شهريار  
 مدير پروژه طراحي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان شقايق گروه ساختماني رويال آريا  
 خش مهندسي و طراحي اولين پروژه ساختمان خورشيدي ايرانمدير ب  
  موتورخانه 24براي  هاي شركت پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران (پنها)طراحي تاسيسات موتورخانه هاي ساختماننوسازي و كارشناس ارشد  
  كارشناس ارشد پروژه امكانسنجي سيستمهايCCHP  اسپاداناواحدي عمران آبشار  588ساختمانهاي  



 كارشناس ارشد طراحي تاسيسات و تكنولوژهاي نوين ساختماني در پروژه تجاري چارسو  
  مترمربع 60،000كارشناس طراحي تاسيسات اولين برج سبز ايران با مساحتي بالغ بر  
  ساختمان پخش فرآورده هاي نفتي استان اصفهان 92مدير پروژه مميزي جامع انرژي  
 حي، نظارت و اجراي بزرگترين پروژه بويلرهاي چگالشي كشور در مجوعه شهرك مسكوني شهيد كشوري اصفهان مدير پروژه طرا  
  بانك تجارت  ساختمان 22مدير پروژه مميزي جامع انرژي در  
  ساختمان در حال ساخت بانك تجارت 11كارشناس ارشد مشاوره انرژي در  
  مترمربعي مگا پارس تهران 250،000كارشناس ارشد مشاوره انرژي در پروژه  
 مدير پروژه تاسيسات نوين ساختماني و بزرگترين پروژه بازيافت انرژي از طريق هواساز در تهران در پروژه صنوبر  
  مترمربعي ساختمان رزمال تهران 300،000كارشناس ارشد طراحي تاسيسات پروژه  
 مدير پروژه سيستم هاي هوايي پروژه فوق لوكس كاخ تهران  
 (پژوهشكده مواد و انرژي)كشور ساختمان انرژي صفر اولين مكاري در طراحي تاسيسات ه  
 همكاري در طراحي تاسيسات ساختمان و اجراي موتورخانه چگالشي مجتمع مسكوني مناديان ظهور يزد  
 مترمربع 72،000هاي تاسيساتي پروژه سيتي سنتر يزد با مساحتي بالغ بر كارشناس ارشد طراحي سيستم  
 مترمربع 110،000هاي تاسيساتي پروژه سيتي سنتر اصفهان با مساحتي بالغ بر كارشناس ارشد طراحي سيستم  
 پروژه ساختماني و صنعتي در كشور 92هاي چگالشي و خورشيدي بيش از اي و سيستممدير بخش طراحي تاسيسات موتورخانه  
  مقررات ملي ساختمان 19مدرس دوره هاي آموزشي مبحث  
 هاي خورشيديس دوره هاي آموزش طراحي، سايزينگ و اجراي سيستممدر  
 ،مدرس دوره هاي طراحي، سايزينگ و اجراي تاسيسات نوين ساختماني (سرمايشي و گرمايشي) (خورشيدي، چگالشيCHP ،GHP (... و  
 مدرس دوره هاي تاسيسات ساختماني و مديريت انرژي در ساختمان  
  در ساختمانمدرس دوره هاي مميزي انرژي  
 مدرس دوره هاي آموزشي عايقكاري تاسيسات و ساختمان و پنجره هاي دوجداره  
  مدرس دوره هاي آموزشي مديريت مصرف انرژي در ساختمان در شركت ملي گاز، سازمان نوسازي مدارس ايران، شركت بهينه سازي مصرف

ور، شهرداري هاي كشور، نظام مهندسي ها، شركت پخش و پااليش سوخت كشور، سازمان فني و حرفه اي كشور، وزارت صنايع و معادن كش
  فرآورده هاي نفتي مركزي و شركت نفت

 مدرس دوره هاي آموزشي سيستمهاي چگالشي اعم از طراحي، اجرا و تعميرات  
 رمدرس دوره هاي بهينه سازي تاسيسات سرمايشي و گرمايشي در ساختمان از سوي شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشو  
 مدرس دوره هاي تخصصي چيلرهاي تراكمي و جذبي، پمپ و كمپرسور، برج هاي خنك كننده و بويلرهاي غير صنعتي  
 عضو هئيت تاليف كتب تخصصي سازمان فني و حرفه اي كشور  
  هاي آموزشي گذارنده شده :دوره
  طراحي تاسيسات ساختمان در سطح مقدماتي و پيشرفته در موسسه نوين پارسيان  
 طراحي تاسيسات بيمارستاني در موسسه نوين پارسيان  
 نقشه كشي تاسيسات ساختمان در موسسه نوين پارسيان  
 سازي هواساز در كمپاني طراحي و شبيهWolf  2014آلمان در سال  
 هاي چگالشي در كمپاني طراحي سيستمWolf  2014آلمان در سال  
  در شركت مبنا  19حرارتي ساختمان با نرم افزار مبنا  سازيمقررات ملي ساختمان و شبيه 19آموزش مبحث  
 هاي مميزي انرژي در ساختمان در شركت مبنا آموزش كليه دوره  
 افزار آشنايي با نرمIES در شركت مبنا سازي ساختمان)(شبيه 
  آشنايي باBMS در شركت مبنا  و فلسفه كنترل تاسيسات مكانيكي  

 يسات اروپا شركت در بزرگترين نمايشگاه تاسISH  در فرانكفورت آلمان 2015در سال  



 

 انتشارات ومقاالت : 

  صرفه جويي درمصرف انرژي)- معماري هوشمند-پايان نامه دوره كارشناسي :سيستمها وتجهيزات كنترولي هوشمند ساختمان (سيستمهاوتجهيزات مكانيكي
  ي و حرفه اي كشور و انتشار كتاب در كليه مراكز فني و حرفه اي كشورتاليف و تدوين كتاب جامع مميزي انرژي ساختمان براي سازمان فن

  تاليف و تدوين كتاب جامع عايقكاري در ساختمان براي سازمان فني و حرفه اي كشور و انتشار كتاب در كليه مراكز فني و حرفه اي كشور
  هانتاليف و تدوين مقاله جامع در خصوص بويلرهاي چگالشي در موتورخانه ساختما

  سازي مصرف سوخت كشور و شركت مبنااز شركت بهينه هاي مميزي انرژي ساختماندوره Certificateها و داراي گواهينامه


