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 تحصیلاتسابقه  

  18,65معدل:  -رتبه اول فارغ التحصیلان -فوق لیسانس مکانیک ساخت و تولید  :1392بهمن 

 Southern Illinoisدر مقطع فوق لیسانس سیالات دانشگاه  بورسیه کامل تحصیلیاخذ   :1391فروردین 

University Edwardsville آمریکا 

 86/17با معدل رتبه اول فارغ التحصیلان -لیسانس مهندسی مکانیک ساخت و تولید    :1388بهمن 

 20با نمره  -طراحی و ساخت ابزار ارتعاشی تراشکاري در مود خمشی  موضوع پایان نامه:

 اريتجربه ک

 واردات پمپ و الکتروموتور شرکت هاي نفتی ،EPCاخذ و اجراي پروژه هاي  ،کارشناس فنی و بازرگانی :31/06/1394تا  16/07/1391
 کهربا گستر اصفهانشرکت  -و سایر کالاهاي الکتریکی و مکانیکی صنایع فولادي

(در حالات استاتیک، دینامیک، حرارتی و زلزله) توسط برنامه  یروگاهیمهندس آنالیز شیر آلات ن :01/2/1389-01/07/1390
ANSYS  و در محیطWorkbench_ (هسا) شرکت هواپیما سازي اصفهان 

 زبان خارجی

 )TOEFL:89 & GRE: 1010اصفهان (-کانون زبان ایران -داراي مدرك زبان انگلیسی پیشرفته    انگلیسی:

 اصفهان -ایرانکانون زبان  -آشنایی نسبی   آلمانی:

 نرم افزار

CATIA ،ANSYS ،FLUENT ،ABAQUS، COMSOL ،AUTO CAD ،VISUAL NASTARAN 

 فرآیند ساخت ابزار جدید آلتراسونیک با امواج خمشی  :1388                ثبت اختراع

 مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه تبریزابزار ارتعاشی با موج خمشی، یازدهمین کنفرانس   :1389                           مقاله

 پروژه هاي ساخت انجام داده

 تحلیل نرم افزاري دیوارها و عایق هاي صوتی  :1388

 ابزار ارتعاشی تراشکاريو بهینه سازي ساخت ، طراحیتحلیل نرم افزاري   :1388

 فلزاتو ساخت دستگاه تست سایش  ، انیمیشن سازي طراحیتحلیل نرم افزاري،   :1387

 طراحی و ساخت نوار نقاله آزمایشگاهی به سفارش شرکت رعد ایران اصفهان  :1387

 دوره هاي آموزشی

 آمریکا MITدانشگاه  -ماه دوره الکترونیک مقدماتی  3  :1391

 اصفهان _آموزشگاه راه نو  _ FLUENTساعت آموزش نرم افزار 30  :1390

 اصفهان _آموزشگاه کانون زبان ایران _ساعت آموزش زبان آلمانی  168   :1389

 انگلستان Intertek -ساعت سمینار کار گروهی 8  :1388

 آموزشگاه رعد ایران اصفهان -VIGORشرکت  -دوره مکاترونیک مقدماتی و پیشرفته ساعت 64  :1388

 اصفهان _انون زبان ایرانآموزشگاه ک _ساعت آموزش زبان انگلیسی پیشرفته  714  :1387

 


