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کارشناسي مهندسي مکانيک :حرارت و سياالت ،معدل15 :
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سوابق استخدامي
 1394تا کنون

رييس مرکز تحقيقات انرژي و توسعه پايدار واحد سمنان

- 1385تاکنون

استاديار ،مهندسي مکانيک ،فني مهندسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان

-1391تاکنون

مدير فني مهندسي -شرکت مشاوران مديريت سامان انرژي نفيس

1391 -1389

کارشناس ،پژوهشکده علوم و فناوري انرژي شريف
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تجارب حرفهاي
-1390تاکنون

مدير فني و مهندسي شرکت سامان انرژي نفيس
همکاري در پروژه هاي مميزي و بهينه سازي مصرف انرژي در:






o
o
o
o
o

 -1386تاکنون

کارخانه کمک فنرسازي ايندامين
کارخانه مهرکام پارس
کارخانه ايران ياسا
فرودگاه بين المللی امام خمينی
باشگاه ورزشی استقالل
کارخانه نيرو محرکه
شرکت سايپا
مرکز خدمات حوزه هاي علميه
سازمان عمران نورگستر قم
اداره کل راه و شهرسازي استان قم
شرکت گاز استان سمنان

عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان -طراحي و نظارت تاسيسات مکانيکي
ساختمان

1390- 1388

طراحي و ساخت لوله هاي حرارتي نوساني

1391 -1389

کارشناس پژوهشکده علوم و فناوري انرژي شريف
همکاري در پروژه بهينه سازي مصرف انرزي در شرکت ملي نفت ايران

1390 - 1388

استفاده از لوله هاي حرارتي نوساني در بازياب انرژي و استفاده از انرژي
خورشيد(استاد راهنما:دکتر محمد بهشاد شفيعي)

 - 1384تاکنون

مميزي و بهينه سازي انرژي

1384 - 1383

محاسبه جذب تابش خورشيد توسط پنجره(استاد راهنما:دکتر علي نوري
بروجردي)

طرحهاي پژوهشي
عنوان/اعضا/سازمان

سال اجرا

تدوين استاندارد طراحي سردخانه هاي ثابت ناجا

درون/برون
دانشگاهي
برون دانشگاهي

1391

اعضا :هادي کارگر شريف اباد-محمد حسين ديبايی
سازمان تصويب کننده :ناجا

درون دانشگاهي

تدوين فلوچارت طراحي سريع و آسان پمپ پروانه ملخي
1389

اعضا :هادي کارگر شريف اباد-محمد حسين ديبايی
سازمان تصويب کننده :دانشگاه ازاد اسالمی واحد سمنان
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بررسي مهار آلودگي ناشي از پيگ راني در خطوط گاز شهري سمنان
اعضا :هادي کارگر شريف اباد

برون دانشگاهي
1392

سازمان تصويب کننده :شرکت گاز استان سمنان
درون دانشگاهي

طراحي و ساخت سامانه اندازه گيري ضريب هدايت حرارتي سياالت و
نانوسياالت با روش سيم داغ گذرا
اعضا :هادي کارگر ،نادر رهبر؛محمد حسين ديبايی؛عليرضا ايزدبخش؛مرتضی
ميرزائی؛مسعود شاهورانی؛مجيد مهابادانی
سازمان تصويب کننده :دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

1391

بررسي تاثير استفاده از مصالح نوين در کاهش مصرف انرژي
اعضا :هادي کارگر شريف اباد

برون دانشگاهي
1391

سازمان تصويب کننده :موسسه نورگستر قم
بررسي تاثير استفاده پنجره  UPVCدر کاهش مصرف انرژي
اعضا :هادي کارگر شريف اباد

برون دانشگاهي
1392

سازمان تصويب کننده :مرکز خدمات حوزه هاي علميه قم
مميزي مصرف انرژي در ساختمان اداره کل راه و شهرسازي استان قم
اعضا :هادي کارگر شريف اباد

برون دانشگاهي
1394

سازمان تصويب کننده :اداره کل راه و شهرسازي استان قم
برون دانشگاهي

مميزي و بهينه سازي سيستم خنک کاري کوره
اعضا :هادي کارگر شريف اباد

1394

سازمان تصويب کننده :کارخانه فروسيليس ايران
طراحي و مميزي انرژي تاسيسات مکانيکي دانشکده پزشکي و پيراپزشکي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان با تاکيد بر اقليم جغرافيايي
اعضا :هادي کارگر
سازمان تصويب کننده :دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

بررسي تاثير استفاده از پمپ بر روي عملکرد کنتور آب خانگي و راهکارهاي
کاهش اثرات آن
اعضا :هادي کارگر شريف اباد

درون دانشگاهي
1394

برون دانشگاهي

1394

سازمان تصويب کننده :شرکت آب و فاضالب شهري استان قم
برون دانشگاهي

طراحي سامانه مديريت مصرف انرژي در شرکت ملي گاز
اعضا :هادي کارگر شريف اباد

1395

سازمان تصويب کننده :شرکت گاز استان سمنان

طراحي سامانه اندازه گيري فشار کل

برون دانشگاهي

1395

اعضا :هادي کارگر شريف اباد

سازمان تصويب کننده :شرکت آب و فاضالب شهري استان قم
فعاليتهاي صنعتي
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 -1طراحي و ساخت مبدل بازياب حرارت جهت گرمايش آب و هوا
محل اجرا:دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،شرکت ذوب فوالد سمن
 -2طراحي و ساخت اجکتور جهت استفاده از بخار کم فشار
محل اجرا:کارخانه نمک طعام کوهسار سمنان
 -3طراحي و ساخت پمپ پروانه ملخي
محل اجرا :کارخانه نمک طعام کوهسار سمنان
 -4طراحي و ساخت خشک کن فلش
محل اجرا :شرکت توليدي و صنعتی ميکروپودر پارس
سوابق آموزشي
 1385تا کنون

دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان -کارشناسي و کارشناسي ارشد

1384-1383

جهاد دنشگاهي يزد -کارشناسي

1384-1383

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد

تاليفات
الف) ژورنالها

1- H. Kargar Sharif Abad, M. Ghiasi, S. Jahangiri Mamouri, M.B. Shafii, A novel
integrated solar desalination system with a pulsating heat pipe, Desalination, 311
)(2013) 206-210. (IF=2.403
-2هادي کارگر شريف آباد ،محمد بهشاد شفيعی ،محمد طيبی رهنی ،مجيد عباسپور ،بررسی تجربی استفاده از لوله¬هاي
حرارتی نوسانی در مقياس بزرگ بر عملکرد حرارتی آبگرمکن خورشيدي صفحه تخت ،مجله علمی پژوهشی مکانيک سازه ها و
شاره ها ،سال ،1391دوره  ،2شماره 1
3-H. Kargarsharifabad, S.J. Mamouri, M.B. Shafii, M.T. Rahni, Experimental
investigation of the effect of using closed-loop pulsating heat pipe on the
performance of a flat plate solar collector, Journal of Renewable and Sustainable
)Energy, 5 (2013) 013106. (IF=1.239
4- H. Kargarsharifabad, M. Behshad Shafii, M. Taeibi Rahni, M. Abbaspour, Exergy
Analysis of a Flat Plate Solar Collector in Combination with Heat Pipe, International Journal
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)of Environmental Research, 8 (2014) 39-48. (IF=1.818
5- H. Kargarsharifabad, O. Mirzaei, M.H. Talebi, Design Anemometer with Transistor,
Applied Mechanics and Materials, 110 (2012) 2628-2630.

 -6هادي کارگر شريف آباد  ،تدوين فلوچارت و نرم افزار طراحی پمپ پروانه ملخی  ،ماهنامه نفت و انرژي ،شماره ،86
آبان  1392ص 4
 -7هادي کارگر شريف آباد ،محمد فلسفی ،شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابجايی اجباري فروفلوئيد در لوله  ،تحت يک
ميدان مغناطيسی ،نشريه روشهاي عددي در مهندسی ( استقالل)
 -8هادي کارگر شريف آباد ،محمد فلسفی ،مدل سازي عددي انتقال حرارت جابجايی داخلی سيال مغناطيسی تحت ميدان
مغناطيسی منقطع و فرکانس هاي زمانی متفاوت،مجله مهندسی مکانيک مدرس ،دوره  ،15شماره  ،6شهریور  ،1394صفحه
98-91

 -9هادي کارگر شريف آباد ،مرتضی ميرزايی اميرآباد ،طراحی و ساخت دستگاه اندازهگيري ضريب هدايت حرارتی و اندازه
گيري ضريب هدايت حرارتی يک نمونه نانوسيال مغناطيسی ،مجله مهندسی مکانيک مدرس،دوره  ،15شماره  ،5مرداد
 ،1394صفحه 422-419

 -10هادي کارگر شريف آباد ،مسعود جليليان  ،رده بندي انرژي چند ساختمان مسکونی طبق استاندارد ملی در شهر قم و بررسی اثر

چند عامل موثر بر آن ،مجله مهندسی مکانيک مدرس1395 ،
12- M. Jalilian , H. Kargarsharifabad , A. Abbasi Godarzi, A. Ghofrani, M. B. Shafii,
Simulation and optimization of pulsating heat pipe flat-plate solar collectors using neural
networks and genetic algorithm: a semi-experimental investigation, Clean Technologies and
)Environmental Policy, (2016) (IF=1.4

13- M. Dibaei, H. Kargarsharifabad, New Achievements in Fe3O4 Nanofluid Fully
Developed Forced Convection Heat Transfer under the Effect of a Magnetic Field:
An Experimental Study, Journal of Heat and Mass Transfer Research, Accepted
 -14هادي کارگر شريف آباد ،سيد رضا فاخري ،تحليل انرژي و اگزرژي سيستمهاي تبريد ترکيبی جذبی – اجکتور ،مجله
علمی -پژوهشی مهندسی مکانيک دانشگاه تبريز ،مقاالت آماده انتشار ،پذيرفته شده  ،انتشار آنالين از تاريخ 19بهمن 1395

ب) همايشها

 -1نوري ،علی ،و هادي کارگر شريف آباد ،1385 ،انتقال حرارت توسط پنجره  ،پنجمين همايش بهينه سازي مصرف
سوخت در ساختمان ،تهران ،سازمان بهينه سازي مصرف سوخت کشور
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 -2هادي کارگر شريف آباد  ،1388 ،بررسی توانايی مدل هاي تئوري در محاسبه ي ضريب هدايت حرارتی نانو سيال،
اولين همايش نانوفناوري دانشگاه پيام نور يزد
 -3هادي کارگر شريف آباد  ،عبدالرحيم کنی  ،1388 ،طراحی ،ساخت و بررسی توان ميکرومبدل حرارتی ،اولين همايش
بين المللی مبدل هاي گرمايی در صنايع نفت و انرژي.
 -4هادي کارگر شريف آباد  ،1388،شبيه سازي عددي انتقال حرارت نانوسيال در ميکرو مبدل  ،اولين همايش بين المللی
مبدل هاي گرمايی در صنايع نفت و انرژي
 -5هادي کارگر شريف آباد  ،احمد نظري تلخابی  ،محمر رضا عباسی گراوند  ،1389،طراحی ،ساخت و بررسی توان
ميکرومبدل حرارتی با نانوسيال ،اولين کنفرانس علوم حرارتی ايران ،مشهد
 -6کارگرشريف آباد ،هادي ،و مرتضی ميرزايی اميرآباد ، 1389 ،طراحی و ساختدستگاه اندازه گيري ضريب هدايت حرارتی
سيم داغ کوتاه گذرا بدون استفاده ازپل وتستون ،هجدهمين کنفرانس ساالنه مهندسی مکانيک ،تهران ،دانشکده مهندسی
مکانيک دانشگاه شريف
 -7کارگر شريف آباد ،هادي ،محمد بهشاد شفيعی ،و محمدحسن طالبی ،1389 ،استفاده از لول ههاي حرارتی نوسانی

بعنوان جايگزين مناسب فين در مبدلهاي گرمايی پيشرفته ،دومين همايش بين المللی مبدلهاي گرمايی در صنايع نفت و
انرژي ،تهران
 -8کارگر شريف آباد ،هادي ، 1389 ،بررسی تجربی عملکرد مبدل گرمايی دولول هاي با فين و محيط متخلخل ،دومين
همايش بين المللی مبدلهاي گرمايی در صنايع نفت و انرژي ،تهران
 -9شفيعی ،محمدبهشاد ،هادي کارگر شريف اباد ،و محمدحسن طالبی ،1390 ،طراحی ،ساخت و بررسی عملکرد نمونه
آزمايشگاهی مبدل بازيافت حرارت با استفاده از لوله هاي حرارتی نوسانی ،نوزدهمين همايش ساالنه مهندسی مکانيک،
بيرجند ،انجمن مهندسان مکانيک ايران ،دانشگاه بيرجند
-10عابدپور کاريزکی ،مهدي ،محمد بهشاد شفيعی ،هادي کارگر شريف آباد ،و علی خسروي ،1391 ،بررسی آزمايشگاهی
اثر انتقال حرارت نانو سيال آب ،-( Fe(2)O(3همايش ملی مهندسی مکانيک ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

11-H. Kargarsharifabad, S.J. Mamouri, M.B. Shafii, M.T. Rahni, Experimental
investigation of the effect of using closed-loop pulsating heat pipe on the
performance of a flat plate solar collector, 2nd International Conference on
Energy, Environment and Sustainable Development,2012
 -12کارگر شريف آباد ,هادي و محمد مهدي اکبريان ،1394 ،مميزي انرژي و طراحی تأسيسات مکانيکی دانشکده پزشکی
و پيراپزش کی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،کنفرانس بين المللی يافته هاي نوين پژوهشی در مهندسی صنايع و مهندسی
مکانيک ،تهران
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 -13حکيم سيما ,عباس؛ محمد بهشاد شفيعی و هادي کارگر شريف آباد ،1392 ،ميکروپمپ الکترومغناطيسی ديافراگمی،
همايش ملی مهندسی برق و توسعه پايدار با محوريت دستاوردهاي نوين در مهندسی برق ،مشهد
 -14فلسفی ,محمد و هادي کارگر شريف آباد ، 1392 ،بررسی عددي انتقال حرارت جابجايی اجباري فروسيال در لوله اي
شامل قسمتهايی با عايق الکترو مغناطيس،يدان مغناطيسی تحت يک ميدان مغناطيسی ،دومين همايش ملی فناوري نانو از
تئوري تا کاربرد ،اصفهان
 -15مسيحی ,مجتبی؛ هادي کارگر شريف اباد و روزبه وادي ،1392 ،بررسی و شبيه سازي عددي جريان سيال دو فازي و
آشفته در فيلترهاي سيکلونی گاز  -جامد با استفاده از ، CFDدومين کنفرانس ملی سيستم هاي مکانيکی و نوآوري هاي
صنعتی ،اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
 -16مسيحی ,مجتبی؛ هادي کارگر شريف آباد؛ نادر رهبر و روزبه وادي ،1392 ،بررسی و شبيه سازي عددي فيلترهاي
سيکلونی جهت مهار آلودگی هاي خطوط لوله گاز طبيعی با استفاده از ، CFDدومين همايش ملی انرژي هاي نو و پاک،
همدان
 -17مسيحی ,مجتبی؛ هادي کارگر شريف آباد و نادر رهبر ،1392 ،بررسی و شبيه سازي عددي سيکلون گاز -جامد جهت
مهار آلودگی هاو پساب ها وپسماندهاي صنعتی خطوط لوله گاز طبيعی با استفاده از ، CFDچهارمين همايش ملی مديريت
پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي ،تهران
 -18مسيحی ,مجتبی؛ هادي کارگر شريف آباد و نادر رهبر ،1393 ،بررسی شبيه سازي عددي جريان سيال در سيکلون
گاز -جامد جهت جلوگيري از آلودگی هوا و محيط زيست ،بيست و دومين کنفرانس ساالنه مهندسی مکانيک ،اهواز ،انجمن
مهندسان مکانيک ايران ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
 -19کارگر شريف آباد ,هادي، 1395 ،آب شيرين کن خورشيدي با لوله حرارتی و منيفولد ،سومين کنفرانس بين المللی
انرژي خورشيدي،
 -20کارگر شريف آباد ,هادي ، 1395 ،بررسی ميدانی تاثير نصب پمپ بصورت مستقيم بر عملکرد کنتور آب ،کنفرانس
بين المللی آب ،محيط زيست و توسعه پايدار
 -21مطهري ,عبدالهادي و هادي کارگرشريف آباد ، 1394 ،بررسی دقت کنتورهاي مکانيکی آب خانگی در شرايط کاري
متفاوت ،دومين کنفرانس ملی انرژي و توسعه پايدار ،تاکستان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان
 -22کارگرشريف آباد ,هادي و عبدالهادي مطهري ،1394 ،ارائه روشهاي افزايش دقت کنتور آب در ساختمانهاي داراي
سيستم تامين فشار آب ،دومين کنفرانس ملی انرژي و توسعه پايدار ،تاکستان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان
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ج) کتابها
رياضي عمومي دانشگاهي
ناشر :دانشگاه ازاد اسالمی واحد سمنان( .به فارسی)
نويسندهها :هادي کارگر -محسن دهقان
شابک978-964-10-0461-5 :
شماره کتابشناسی ملی

4736832 :

نظريهها ،اکتشافها ،نوآوريها و اختراعها
1389

مبدل بازياب حرارت با استفاده از لوله هاي حرارتي
پيشگامان :هادي کارگر شريف آباد؛بهنام زلقی؛اميدرضا اقبالی؛هادي ميرزاحسينی

1388

ساخت دودکش دوجداره
پيشگامان :هادي کارگر شريف آباد؛سعيد سفيدي؛مهدي سينايی

1388

ساخت پمپ پروپلر با قابليت انتقال حجم باالي مايعات
پيشگامان :هادي کارگر شريف آباد؛امير آل بويه؛مرتضی ميرزايی امير آباد

1388

طراحي و ساخت پمپ پروانه ملخي خاص
پيشگامان :بهرام بيجاري؛ صادق جمشيدي شال؛هادي کارگر شريف آباد؛امير آل بويه

1387

سامانه اندازه گيري سرعت ذرات با عکسبرداري
پيشگامان :مرتضی ميرزايی اميرآباد؛ هادي کارگر شريف آباد

1387

سامانه ديجيتال اندازه گيري ضريب هدايت حرارتي سياالت و نانو سياالت
پيشگامان :مرتضی ميرزايی اميرآباد؛ هادي کارگر شريف آباد

1387

سنسور بادسنج دوترانزيستوري
پيشگامان :مرتضی ميرزايی اميرآباد؛ هادي کارگر شريف آباد

1387

بادسنج دوترانزيستوري
پيشگامان :م رتضی ميرزايی اميرآباد؛ هادي کارگر شريف آباد ،علی رضا ميرزايی اميرآباد

1384

ساخت دستگاه ردياب خورشيد ديجيتالي با قابليت تغيير زواياي بازتابش خورشيد
پيشگامان :هادي کارگر شريف آباد

1395

سامانه اندازه گيري فشار کل در لوه داراي جريان
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پيشگامان :هادي کارگر شريف آباد ،مرتضی ميرزايی اميرآباد
برتريها ،جوايز و نشانها
1385

رتبه اول آزمون دکتراي دانشگاه آزاد اسالمي

1388

رتبه دوم سومين همايش ملي نخبگان

1388

عضو بنياد ملي نخبگان

آشنايي با زبانهاي خارجي
زبان انگليسي :خوب
آشنايي با کامپيوتر
برنامه نويسي C#
بانک اطالعاتي SQLServer2008
فلوئنت ،اتوکدRetscreen ،
Microsoft Office
عاليق پژوهشي
انتقال حرارت جابجايي
انرژيهاي تجديدپذير-انرژي خورشيدي
ديناميک سياالت محاسباتي
لوله هاي گرمايي
معرفها
آقاي دکتر مجيد عباسپور ،آقاي دکتر محمد بهشاد شفيعي ،آقاي دکتر محمد طيبي رهني
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