
 مشخصات فردي ـ1

 وضعیت تاهل مذهب دین محل تولد تاریخ تولد نام و نام خانوادگی

 متاهل شیعه اسالم تهران 1356 سید علی صدر واقفی

 

 ـ نشانی محل کار:2

 تهران بزرگراه خلیج فارس روبروي حرم مطهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري.  

 09123014426/  55229200ـ 9تلفن: 

sadrvaghefi@yahoo.comEmail:  

 سوابق آموزشی  -3

 دروس تدریس شده موسسه محل اشتغال عنوان ردیف

واحد  دانشگاه آزاد  عضو هیات علمی 1
  شهرري

 1381از سال  واحد شهرري دانشگاه آزاد 
 تا کنون

یدي در ساختمان، حرارت مرکزي و تهویه مطبوع، کاربرد انرژي خورش
 تبرید و سردسازي و ...

 حرارت مرکزي و تهویه مطبوع، بهینه سازي انرژي در ساختمان و ... دانشگاه علوم و تحقیقات استاد مدعو  2

 تبرید و سردسازي، تهویه مطبوع پیشرفته دانشگاه تهران شمال استاد مدعو  3

 سات مکانیکی،نکات اجرایی تاسی نظام مهندسی استان تهران مدرس 4

سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع،  صرفه جویی  مصرف انرژي در 
 ساختمان، تاسیسات بهداشتی

 دانشگاه پیام نور /برقموسسه آب و  مدرس 5

 دانشگاه تهران /دانشگاه شهید بهشتی

سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع در ساختمان، نکات اجرایی در 
ساختمان، صرفه جویی انرژي در ساختمان، تاسیسات بهداشتی در 

 ساختمان و ...

 دانشگاه علم و صنعت  مدرس 6

 ه امیرکبیرشگادان 

 صرفه جویی انرژي در ساختمان،

 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی در ساختمان و ...

 کاربرد انرژي خورشیدي در ساختمان موسسه مدیریت گستران انرژي مدرس 7

 ساختمان ... مطبوع در ساختمان، نکات اجراییگرمایش و تهویه سرمایش، مالک اشتر/  دانشگاه شهید رجایی مدرس 8

 

mailto:sadrvaghefi@yahoo.com


 ـ سوابق تحصیلی:4

 تاریخ دریافت مدرك کشور محل تحصیل محل تحصیل رشته تحصیلی درجه تحصیلی

 30/4/1374 ، وابسته به دانشگاه امام صادق (ع)مدرسه امام صادق(ع) ریاضی فیزیک دیپلم

 30/6/78 ایران دانشگاه تبریز مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت کارشناسی

 20/2/81 ایران دانشگاه تبریز تبدیل انرژيمهندسی مکانیک  کارشناسی ارشد

 4/3/91 ایران دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت دکتري

 

 ـ سوابق شغلی:5

 زمان اشتغال نوع استخدام موسسه محل اشتغال   عنوان شغلی

 ونتا کن 1/6/81از  رسمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري عضو هیات علمی

 1400-1397 رسمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري معاون عمران 

 1385-1383 رسمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري مدیر گروه مکانیک

 سال 2به مدت  رسمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري مدیر پژوهش دانشکده فنی

 1400-1397 رسمی  واحد شهرري دانشگاه آزاد اسالمی کمیسیون معامالتعضو 

 1400-1397 رسمی  واحد شهرري انشگاه آزاد اسالمید یسههیات ریعضو 

 تا کنون 1394از سال  مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی مدیرعامل شرکت انرژي سبز صدر

 سال 2به مدت سهامی عام صدرپارسسرمایه گذاري شرکت  عضو هیات مدیره

 سال 6به مدت * ابنیه سازان صدرشرکت  عضو هیات مدیره

 سال 4به مدت آدینه نگارشرکت  عضو هیات مدیره

 تا کنون 1399از  انجمن طراحان و ناظران مهندسین مکانیک  عضو هیات مدیره

 سال 2به مدت سهامی عام صدرپارسسرمایه گذاري شرکت  عضو هیات مدیره

 1400-1394 انرژي سبزشرکت  عضو هیات مدیره

 تا کنون 1399از  سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازي فنی عضو کمیته

 )مایه گذاري ساختمانکت سرزیر مجموعه شربا شرکت پارس مسکن سامان (، 1390الی  1387ل* به عنوان مدیرعامل شرکت ابنیه سازان صدر، در سا
 همکاري داشته ام.



 زمان اشتغال موسسه محل اشتغال عنوان شغلی

 1399-1398 شرکت سرمایه گذاري خانه سازي ایران عضو کمیسیون فنی

 سال 2به مدت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا / پروژه حضرت ابوالفضل (ع) مشاور تاسیسات

 1383-1381 هکتار 40به وسعت  واحد شهرري دانشگاه آزاد اسالمی کارشناس ارشد تاسیسات

 سال 2به مدت هاي عمرانی وزارت دفاع/ سازمان مجري نیروهاي مسلح پروژه طراح و مشاور تاسیسات

 سال 2به مدت ساختمان استان تهراننظام مهندسی سازمان  عضو کارگروه انتخاب مصالح استاندارد

 1399-1398 پارك علم و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی عضو کمیته ارزیابی فناوري

 سال 3به مدت  رسسهامی عام صدرپاسرمایه گذاري شرکت  مدیر بخش تاسیسات

 سال 4به مدت  باغ خورشید نوشهر  تمانیساخ پروژه مدیر

 

 مقاالت علمی:برخی از ـ 6

 تاریخ نشر محل نشر یا کنفرانس ناشر یا کنفرانس عنوان مقاله ردیف

مرکز همایش هاي صدا و  کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ی در مخازن همزنداربررسی توان مصرف 1
 سیما ـ تهران،  ایران

1381 

سیستم استفاده از امکان سنجی فنی و اقتصادي 2
 در دانشگاه آزاد گرمایش خورشیدي

سازي دومین کنفرانس مدیریت و بهینه
 انرژي

 1390 تهران

3 Experimental hydrodynamics imaging 
of Trout  

Environment Science and 
Engineering 

 April سنگاپور
2012 

4 Undulatory movement equation of fish  ششمین کنفرانس بین المللی 

Design and Nature 

 June اسپانیا
2012 

5 Video images of Pangasius 
Sanitwongsei's Caudal Fin of Steady 

Swimming Fish 

WIT Transactions on Ecology 
and The Environment, 

 2013 انگلستان

در دانشگاه  سیستم فتوولتاییکاستفاده از بررسی  6
 اسالمی آزاد

 1392 اهواز کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک

7 Fish movement analysis  Elsevier 2014 کره جنوبی 

8 Hydrodynamic Analysis of fish for 

modeling of fish robot 

IJMMM 2018 ژاپن 



تحلیل فنی اقتصادي تبرید تراکمی خورشیدي در  9

 تهران با استفاده از ترنسیس

CIVILICA 

 

 1396 ایران

مقایسه و انتخاب مبرد بهینه در تهویه مطبوع بر پایه  10

 آنالیز اگسرژي، انرژي و محیط زیستی

 1396 ایران کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک

مدل سازي و تجزیه و تحلیل مخزن ذخیره حرارتی  11

 خورشیدي الیه اي

ISC 

 

 1396 ایران

بررسی تاثیر مبرد هاي گوناگون بر عملکرد سیکل  12

 تبرید مرکزي

بین المللی پژوهش کاربردي س رانکنف

 کمهندسی مکانی در

 1395 ایران

 یره حرارتیل مخزن ذخیه و تحلیو تجز يمدل ساز 13

 يه ایال يدیخورش

CIVILICA 

 

 1397 ایران

 1395 ایران مجله چیلر و برج  خنک کننده خت و آنالیز اگزرژي چیلر جذبی بهینه سازي سو 14

 1395 ایران ISc تحلیل اگزرژواکونومیک سیکل تبرید تراکمی جذبی  15

 

 

 سوابق همکاري پروژه هاي تحقیقاتی و پژوهشیبرخی از ـ 7

 نوع همکاري تاریخ پایان کارفرما عنوان تحقیق   ردیف

 مجري طرح 1383 دانشگاه آزاد اسالمی بهینه سازي مخازن همزندار 1

امکان سنجی استفاده از انرژي خورشید به منظور گرمایش  2
 آب مصرفی ساختمان اداري مجتمع یادگار امام (ره)

 مجري طرح 1390 دانشگاه آزاد اسالمی

سنجی استفاده ازسیستم برق ( فتوولتائیک) در امکان  3
 دانشگاه آزاد واحد شهرري

 همکار طرح 1391 دانشگاه آزاد اسالمی

مدلسازي جریان هیدرودینامیکی در اثر حرکت یک شناور  4
 درون آب 

 مجري طرح 1392 دانشگاه آزاد اسالمی

 

 

 

 



 :همکاري درکنفرانس هاـ 8

 نوع همکاري ریخ برگزاريتا محل برگزاري عنوان کنفرانس ردیف

 هفتمین کنفرانس بین المللی  1

Design and Nature 

 کرواسیکشور 

 

 عضو کمیته علمی 2014

 14( اولین نماینده ایران در طول 
 سال برگزاري این کنفرانس)

نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز کنفرانس ملی  2
 شهري

 نظام مهندسیسازمان 
  ساختمان کشور

 کمیته علمیدبیر  1396

 همکاري با کمیته اجرایی 1391 شریف صنعتی دانشگاه کنفرانس بین المللی محیط زیست و انرژي 3

 دبیر کمیته دانشجویی 1384 اسالمی دانشگاه آزاد اولین همایش منطقه اي مهندسی مکانیک 4

 یته اجراییهمکاري با کم 1386 اسالمی دانشگاه آزاد دومین همایش منطقه اي مهندسی مکانیک 5

کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و  6
 ساز شهري

 نظام مهندسیسازمان 
  ساختمان کشور

 دبیر کمیته علمی 1397

 

 :بین المللی ملی و  مسابقاتـ 9

 مقام  تاریخ برگزاري محل برگزاري عنوان مسابقه ردیف

 رتبه اول تیم برتر فنی 1391شهریور  مالک اشتردانشگاه  ز راه دوردومین دوره مسابقات ملی زیردریایی هاي کنترل ا 1

 رتبه دوم تیم برتر فنی 1391شهریور  مالک اشتر دانشگاه دومین دوره مسابقات ملی زیردریایی هاي هوشمند  2

3 IRAN OPEN 2014  رتبه دوم  1393فروردین  قزوین دانشگاه 

 داور بخش مکانیک 1395 شهید رجایی دانشگاه جشنواره خوارزمی 4

 داور 1394 دانشگاه آزاد اسالمی  موشک آبی 5

 داور 1395 دانشگاه آزاد اسالمی  موشک کاغذي 6

 داور 1395 دانشگاه آزاد اسالمی  نجات تخم مرغ 7

 


