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مجرد

سوابق شغلی
شهریور  – 1398هم اکنون

طراحی و تهیه نقشههای ساخت تجهیزات انتقال مواد  -پروژهای

 تهیه مدل  3بعدی و نقشههای ساخت انواع نوار نقالهها تهیه مدل  3بعدی و نقشههای ساخت انواع شوت ،تانک ،سامپ،هاپر و ... کار با نرم افزارهای مهندسی شامل Solidwork, AutoCad, Abaqusتیر  – 1391هم اکنون

کارشناسی ارشد واحد طراحی و ساخت – شرکت فن اندیشان فتح

 طراحی وساخت دستگاههای صنایع شیمیایی،معدنی،کاغذی و فوالد شامل انواع میکسر ،مخزنو فیدر ،سیکلون ،فیلترپرس ،نوارنقاله ،سنگ شکن،آسیاب ،جداکنده سانتریفوژ ،کالریفایر
وسپراتور ،کوره های تحت خالء ،انواع خشک کن...
تیر  – 1389تیر 1391

کارشناس فنی – شرکت مهندسی مهند هیدرولیک
 ساخت پاورپک هیدرولیکی،میزهای هیدرولیکی،فروش قطعات هیدرولیکی و پنوماتیکی (نماینده اصلیپارکر)

مهر  – 1386تیر 1389

کارشناس فنی – شرکت هوای فشرده ایران
 مونتاژ و تهیه انواع پکیج ها،فروش انواع کمپرسور هوای فشرده و تجهیزات جانبی ازجمله درایر،فیلتر(نماینده اینگرسولرند)

تحصیالت دانشگاهی
کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد – واحد پرند

مهر  -1393شهریور 1396

مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی

معدل 15.2

موضوع پایان نامه:
Design and Simulate of Multifunctional Nano Accelerometer Sensor

کارشناسی

دانشگاه تهران

مهر  -1377شهریور 1381

مهندسی مکانیک -ماشین آالت

معدل 16.30

موضوع پایان نامه:
شبیهسازی فرایند ساخت در محیط مجازی CAD-CAM

سایر مهارتها
صنعتی
 -تسلط بر نقشه های صنعتی و ساخت-شناخت تلرانس های هندسی و انطباقی

  -تهیه نقشه های مونتاژی و کارگاهی -شیت متال-طراحی سازه ها -تحلیل های استاتیکی -شناخت پروسه های ساخت ،مونتاژ و کنترل کیفی قطعات ساختی -تهیه  BOMدستگاه

 -تهیه پیشنهاد فنی و مالی

 آشنایی با قطعات و مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک تهیه برنامه زمان بندی و کنترل پروژهنرم افزار

 مهارت در کار با نرم افزارهای مهندسی شاملAutoCad, Solidworks, Abaqus, Comsol Multiphysics

 مهارت در کار با نرم افزارهای عمومی شاملMicrosoft Office, Photoshop, Ms control project

گواهینامهها
شهریور 1392

مجتمع فنی تهران – دوره آموزشی آباکوس

خرداد 1389

فستو -آشنایی با مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک

شهریور 1381

مرکز تحقیقات مالک اشتر – ساختت به کمک کامپیوتر

تیر 1395

مجتمع فنی تهران-دوره آموزش کامسول

زبانهای خارجی
انگلیسی

خواندن و نوشتن  -خوب
مکالمه  -متوسط

