
 

 

 علی سپهر 



 

 

www.namatek.com 
 

1 

 التیتحص

 مهندسی مکانیک، انرژی شدکارشناسی ار •
 زیست محیط دکتری مهندسی  •

 فعالیت سوابق

  رشته مکانیک در زمینه آموزش و نظارت و تدوین -کارشناس رسمی استاندارد  •
 استانداردهای ملی ایران، سازمان ملی استاندارد

 مکانیکی، وزارت راه و شهرسازی تأسیساتمهندس پایه یک طراح و ناظر  •
 ساختمان   مهندسینظام مدرس همکار سازمان ملی استاندارد و  •
  در خصوصآژانس  ساالنه هایبه نشست ( IEA) یانرژ  المللیبینآژانس رسمی  مدعو  •

 ( 2022، دانمارک، 2019)ایرلند،  یانرژ  ییکارا
 Renewable Energy"، ر ی دپذیتجد ی"انرژ  یپژوهشی علمداور ژورنال  •
 1400تجدیدپذیر و تولید پراکنده سال  یهایانرژ  المللیبینداور علمی کنفرانس  •
 انجمن مراکز تحقیق و توسعه  مدیرههیئت عضو  •
 مهندس  امیپ  یعلم هینشر هی ری تحر هیئت ،تأسیساتو  کیگروه مکان  ریدب •
 ی استاندارد خراسان رضو یکانون کارشناسان رسمرئیس  •
 ( IrSHRAE) رانی ا یو برودت  یحرارت  یانجمن علم یشاخه خراسان رضو رئیس •
 عضو شورای مشورتی و راهبر شورای مدیریت پسماند شهرداری  •
آب و   تیریمد انه یدر نشست سال  HABITAT-UNسازمان ملل  برنامهویژه سخنران  •

 ش یک رهی ، جزانرژی
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  یاستاندارد واحدها عالمتپروانه  دی جهت صدور و تمد عالئم تهیکم  یقی عضو حق •
 ی دیتول

و    کیمکانملی  ته یکشور در کم یمل یاستانداردها نیتدو یفن  ونیسیکم  ری عضو و دب •
 ی فلزشناس

 شهرداری  یگروه پژوهش زیستمحیط و ، انرژی آب ونیس یعضو کم •
 ( جهان شهرهایکالن )  سی متروپل شیدر هما و انرژی  منابع آب تی ریکارگروه مد ریدب •
 یاستان خراسان رضو کی مهندسان مکان یآموزش انجمن صنف تهیکم سی رئ •
   یاستان خراسان رضو کی مهندسان مکان یو پژوهش انجمن صنف  قیتحق  تهیکم ریدب •
   1394استاندارد  یروز جهان گذاریسیاست  یشورا  ریدب •
دانشگاه آزاد  ی/ دانشکده مهندس  یصنعت یو طراح  کی مکان  یمدرس گروه مهندس  •

 کنونا  ت  1385مشهد از سال 
ا  ت 1393سجاد از سال  یدانشگاه صنعت انرژیو  کیمکان یمدرس دانشکده مهندس •

 کنون
  نیمهندس هیپا  ارتقای یهادورهمدرس دارای صالحیت آموزش راه و شهرسازی و  •

 مکانیکی، انرژی( تأسیسات)  مهندسینظام سازمان 
از   رنامهیساختمان و کسب تقد نینو یهای آور فن  شی هما یآموزش یهاکارگاه مدرس  •

 ی راه و شهرساز 

 مقاالت و کتب علمی 

"، پذیرکنش خورشیدی  یهاساختمان مقررات ملی ساختمان،   19علی سپهر، "مبحث  •
 نشریه پیام مهندس   17شماره 
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،  ETEC 2014"، پذیرکنش علی سپهر، "نگهداشت انرژی با استفاده از بنای خورشیدی   •
 تهران.   

"، سومین  پذیرکنش مصرف انرژی با احداث بناهای خورشیدی  سازی بهینهعلی سپهر، " •
 .  1394مشهد، شهریور ، نوین صنعت ساختمان یها یفناور همایش ملی 

 ساختمان.   مهندسینظام مقاله برتر و تقدیرنامه از سازمان 
 : نیبا عناو زیستمحیط و  یدر دانشنامه انرژ  نامهژه یوانتشار چهار  •

 زیست محیط دوستدار  ای  تیکرونا، قاتل بشر ریگهمه  روسیو -
در   هادولت و نقش   ریدپذیتجد یهایانرژ کرونا بر توسعه  ریگهمه  روسی و امدیپ -

 یانرژ  یبازارها ک یتحر
 و اشتغال   ینیاقتصاد، توسعه کارآفر تیتقوحل  راه  ،یانرژ  ییکارا -
را به همراه   یاگلخانه یو کاهش انتشار گازها یانرژ  ییجوصرفه تواندی م  یدورکار  -

 زان؟ یداشته باشد، اما چقدر و تا چه م
وسایل ایمنی و کنترل برای  ، "22891دبیر تدوین استاندارد ملی ایران به شماره  •

های ملکردهای کنترلی در سیستمع -سوخت مایع  ها و لوازم با سوخت گاز یامشعل
 ".عملکرد کنترل دما  - یالکترونیک

  ،21132 ،19931 هایبه شماره  رانیا یمل  هایاستاندارد نیتدو  ری بدعضو کمیسیون و  •
 .  ...و 21628 ،21006 ،21621 ،421363- ،21979

  امیپ  یلیو تحل  یعلم هینشر 14"، شماره یینما یس یهاس یپردمطبوع  هیسپهر، "تهو یعل •
 مهندس 

• A. Sepehr, “Energy Conservation in Fluid-Process Plants by Hydraulic 
Optimization”, American Journal of Oil and Chemical Technologies, 
Volume 1, Issue 8, October 2013, ISSN (print): 2326-0756 
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 . ژهیو تی و تحت حما تکیا المللیبین مقاله برتر کنفرانس  5 جزو
  کینامیخون بر همود یو ضربان   یوتنیرن یغ زمانهماثرات  یعدد یسپهر، "بررس یعل •

  ی، دانشگاه صنعتهاشاره  کینام ید انسکنفر  نیازدهمی "، یعروق خون  یدر گرفتگ انیجر
   .1394تهران، خرداد  ،یطوس رینصخواجه 

 مقاله برتر کنفرانس و چاپ در ژورنال. 
: اصول و  سیاالت  کیسپهر، ترجمه جلد اول"مکان  یحصار، عل  یکاشان  نیمحمدحس  •

 .1397 ،و سنجل، نشر نما لمبایکاربردها"، نوشته س
اصول و   :سیاالت   کیسپهر، ترجمه جلد دوم"مکان یحصار، عل  یکاشان  نیمحمدحس  •

 . 1397  ،و سنجل، نشر نما مباالیکاربردها"، نوشته س
 . 1394 ، "، شرکت گراندفوس دانمارکوژیف یسانتر یهاپمپ "فیتألسپهر،   یلع •
 

• A. Sepehr, N. Giffani, “NF/RO-Pellet Reactor Water Treatment Plant”, 
Power-Gen 2009, Feb.2009 ,Manama, Bahrain. 

• H. Niazmand, A. Sepehr, “Numerical Study of Arteriosclerosis Based 
on an Experimental –Physiological Velocity Waveform”, CFD 2006 
Canada, Queen’s University, July 2006, Kingston, Ontario, Canada.  

• H. Niazmand, A. Sepehr, “Numerical Analysis of Aneurysm using 
Pulsatile Blood Flow through a Locally Expanded Vessel”, ECCOMAS 
CFD 2006, September 2006, Egmond aan Zee, The Netherlands.  

• A. Sepehr, M. Moghiman, E. Ebrahim nia, M. Boghrati, “Experimental 
Study of Metal Expansion Joints Application in Power Plant Units”, 
Technical Report, Ferdowsi Univ. of Mashhad, 2005.  
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• A. Sepehr, M. BasavandManesh, “Experimental Study of Zr-O2 probe 
Performance for Flue Gases Concentration Analysis”, Technical 
report, Touss Power Plant, Mashhad, 2004. 

 های اجراییپروژه 

 : یمرز برون  •
آب و دفع پساب شهر خارطوم / کشور   عی شبکه توز اصالحپروژه طرح توسعه و  ریمد -

 سودان 
فازا /   رهیآب شرب جز خانهه یتصفپمپاژ و  ستگاهیآب، ا نیتأمسرپرست پروژه طرح   -

 ا ی کشور کن
/ کشور   یپمپاژ اندخو ستگاهیآب و ا تأمین و امور مناقصات، پروژه   یکارشناس فن -

 افغانستان
 و پروژه، شرکت دانفوس و گراندفوس / کشور دانمارک  ی مهندس ارشد طراح  -

 کشور:  داخل •
نیروگاه خورشیدی در سه موقعیت جغرافیایی  فنی و اقتصادی  سنجیامکان طراحی و  -

 ایران
  25ت ی دی به ظرفیروگاه خورش یک نیاحداث  یط یمحست یجامع آثار زمطالعه  مشاور  -

 RetScreenبه کمک    چرخه عمر و محاسبات انتشار کربن یاب یارز، مگاوات
انرژی خورشیدی   کارگیریبه سازی سنجی فنی و اقتصادی، طراحی و مدلامکان مشاور  -
  سازی انرژی یک ساختمان مسکونی با استفاده ازر بخش ساختمانی با مدلد

DesignBuilder   وPVSyst 
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  یفناور با استفاده از   زیستمحیط مطالعه مرحله اول و دوم نگهداشت انرژی و  -
 خورشیدی پارک چهل بازه مشهد 

خورشیدی با استفاده از  PVسیستم  کارگیریبهمطالعه انرژی و محیط زیستی   -
 ویسیست، هتل سالم واقع در مشهد پی  افزارنرم به کمک  سازیمدل

نگهداشت انرژی ساختمان تجاری سنتر مشهد با استفاده از   سازیمدل طراحی و  -
 EQuestسازی ( با مدلLTESانرژی نهان ) یساز ره ی ذخ

سازی گرمایی در ساختمان  سیستم هیبریدی خورشیدی و ذخیره  کارگیریبهمشاور   -
 EnergyPlus سازیمدل اری با اداری تج

سازی انرژی حرارتی دیوار ترومب برای یک ساختمان  طراحی سیستم ذخیره مشاور  -
 مسکونی 

 مگاواتی در منطقه جنوب خراسان 5سازی نیروگاه بادی طراحی و مدل  -
فنی و اقتصادی نیروگاه بادی با سه ظرفیت جهت احداث در   سنجیامکان طراحی و  -

 خراسان رضوی
شامل تم پارک، هتل،   شی ک یپروژه مجتمع شهرباز  یز یربرنامهو  مشاور و مدیر طرح -

 ش یک مترمربع،  60000به متراژ  یتجار کنسرت هال و 
 ( در مشهد ICE RINK) خ ی ستیپ نیپروژه اول ریمدطراح و  -
  یحرارت یانرژ  افتیکشور / طرح باز  CHPپروژه  ن یمشاور اول یقاتیتحق  میسرپرست ت  -
ساکنان حرم مطهر    یمصرف و آبگرم  شیسرما  ش،یگرما تأمین منظور به مشهد  روگاهین

  سازیبهینهو  یپارک علم و فناور  ،یاستاندار  رو،ی امام رضا / کارگروه مشترک وزارت ن
 مصرف 

 آهنسنگآسفالت طوس، معدن  یرفاه  - یپروژه مجموعه اقامت تأسیساتمشاور  -
 سنگان
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/   ایمحدود صوف  یجراح  کینی پروژه مرکز پاراکل  یو برق یک یمکان تأسیساتمشاور  -
 مشهد

 مترمربع / مشهد  36000  ،و زائرسرا یپروژه اقامت  یو برق یک یمکان تأسیساتمشاور  -
 / مشهد های راز یش  هیفاطم  یپروژه زائرسرا تأسیساتمشاور  -
 چوب رنگ یدیتول یهاکارخانه یو صنعت یساختمان  تأسیساتمشاور  -
 مشهد یشهدا شهردار  دانی م BC01پروژه  یک یمکان تأسیساتمشاور  -
  یی مای شرکت هواپ یمسافربر  نالیو موتورخانه ترم یک یمکان  تأسیسات یو اجرا یطراح  -

 ساها مشهد  
 مترمربع، مشهد   26000 ،آبادقاسم  نیپروژه مجتمع اکس تأسیساتمشاور و طراح  -
 مترمربع  20000 ،شیک  انیران یهتل ا یطراح  -
 ی ن یامام خم ابانیمترمربع، خ 6500 ،انیرانیبانک حکمت ا یطراح  -
 شهدا مشهد  دانی طرح پروژه بزرگ م تی ریو ناظر مد یک ی مکان  تأسیساتکارشناس  -
 ز یشاند دهیپد  زیلورا یپروژه اقامت  تأسیسات ریمد -
خانه هنرمندان   ،ی/ معاونت هنر  1394کنترل پروژه طرح استقبال از بهار  ریمد -

 مشهد  یشهردار 
  یب یآب شرب به روش ترک   ییایمی ش خانهتصفیه  نیطراح و مهندس ارشد اول -

 خراسان یامنطقه آب  یشرکت سهام رو،ین  / وزارت  رجندی کتور با و پلت ر ونیلتراسینانوف
 ی جنوب 

  پمپاژ، ستگاهیو توسعه ا  یارتقاپروژه طرح  ی و ناظر عال ی طراح میسرپرست ت  -
 مس  یمل  عی/ صنا زیسونگون تبر مس  مجتمع یآب و دفع پساب صنعت  خانهتصفیه 

آب شهر طبس / وزارت   خانهتصفیه آب شرب و  تأسیسات یمهندس ارشد و ناظر عال -
 زدی یامنطقه آب  یشرکت سهام رو،ین
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 شده های آموزشی برگزاردوره 

مبانی محاسبات  ، "زیستمحیط های آموزشی انرژی و های آموزشی سلسله برنامه کارگاه  •
 "هامصرف در ساختمان  جوییصرفهانرژی و 

، "مصرف انرژی  جوییصرفه تدابیر الزم در  پایه مهندسان مکانیک، " ارتقای یهادوره •
مکانیکی   تأسیساتبهداشتی،  تأسیسات گرمایی، سرمایی و تهویه مطبوع،   تأسیسات 
 ...و بلندمرتبه یهاساختمان 

انرژی کارایی انرژی"، "انرژی"، " یگذار سیاست طراحی و تخصصی " یهادوره •
 یهارشتهانرژی بادی" برای مهندسین و دانشجویان تحصیالت تکمیلی خورشیدی"، "

 انرژی یهابخش مهندسی برق، مکانیک، انرژی و کارشناسان فعال در صنعت و  


