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 مشخصات تحصیلی

 دیپلم: مدرسه غیر انتفاعی امام جواد)ع(

کارشناسی هوافضا علوم تحقیقات 95ورودی  دانشجوی  کارشناسی: 

 

و فعالیت های علمی سوابق کاری  

 N عنوان شرح مدت

رسگروه تیم هوافضای مدرسه  ساخت هواپیمای فومی تک موتور سال1
 راهنمای  

1 

سال1 ونیک مدرسه  ساخت مساحت سنج  رس گروه تیم الکتر
 راهنمای  

2 

سال3 ربات های سنگین وزن جنگجو و شرکت در مسابقات کشوریساخت    
 spinner وdiskربات های 

 رسگروه تیم رباتیک 
ستاندب تر  

3 

سال1  مسابقات ریاض   عضو تیم مسابقات هوش ریاضی  
ستان  دبتر

4 

96تابستان  تیم تصویربرداری هوایی و نقشه برداری و آموزش و راه اندازی مولتی  
 روتورها

برداری و  عضو تیم تصویر 
 آموزشی ترالن فالی

5 

سیستان و گلستان حضور در مناطق سیل زده و مناطق بحران زده  عضو تیم واکنش رسی    ع پهپاد   
 کشور

6 

فروردین 
97 

برگزاری دوره های خصوصی و غیر خصوصی ساختار شناسی و پرواز 
 مولتی روتورهاو فیلم برداری هوایی

عضو ازمایشگاه ربات های یی 
دانشگاه خواجه نصتر رسنشیر    

7 

95تابستان عضو تیم کارسازا با هدف آموزش و کارافرینی در حیطه هوافضا در  
 دانشگاه خواجه نصیر

 8 عضو تیم کارسازا

سال1 اد و حریم خوانی پبرگزاری دوره اموزشی ساختار شناسی و گونه شناسی په 
 هوایی زیر نظر اتحادیه هوافضایی کشور

دانشگاه ازاد عضو باشگاه نخبگان 
 اسالیم

9 

97مهر مدیریت و همکاری در ساخت پهپاد ویتول زیر نظر ازمایشگاه ربات های  
 بی سرنشین دانشگاه خواجه نصیر

 مدیرت پروژه 
vtol 

10 

98فروردین ساخت و راه اندازی یک کواد کوپتر رنگ پاش و اموزش ساختار شناش پهپاد و  
 پروازبه عضو های پروژه

ستان عالمه حیلپروژه  7دبتر  11 



95تابستان  12 ساخت و پرواز کواد روتور ساخت و پرواز و همکاری در چندین مولتر روتوردر کارگاه کارسازا 

96تابستان ی   
)مولتر روتور های سبک(آموزش طرایح با توجه به نیاز پروژه و مشتر  13 آموزش طرایح مولتر روتور 

97مهر ویتول در کارگاه ربات های یی رسنشیر  دانشگاه  ساخت بدنه کامپوزیتر پرنده 
 خواجه نصتر 

ه ساخت بدنه کامپوزیتر پرند
 ویتول

14 

اخذ مدارک ساخت طرایح مولتر روتور ها و مقررات هوای  و پرواز و ساختار  
 شناش

کت در دوره های اموزشی   15 رسی

کت در دور   اموزشی فالیت نوییس پهپادی رسی کت در دوره های اموزشی    16 رسی

 و نظایم  
 
کت پروژه های ارگای  17 رسی

 مولتر روتورها  
 
 18 خلبای

97شهریور  کت مهندسیر  مشاور نقش ارا   19 عضو تیم نقشه برداری عضو تیم و مسول پهپاد نقشه برداری رسی

کت سوییس ebee plusدارای گوایه نامه پهپاد نقشه بردار    رسی
ی

از نمایندگ
sensefly  

کت   رسی
ی

 senseگوایه از نمایندگ
fly 

20 

97شهریور   بعضو تیم رایمون در شتا تحقیقات برر روی انواع پهپاد های بال ثابت و مولتر روتور 
 دهنده هارتک

21 

ماه6 ین   ی هزار هکتار  66ا پهپاد طرح کاداستر تصویر برداری هوای  بپروژه انجام بزرگتر
 کردن انهاppkاردبیل و

 22 نقشه برداری

98شهریور  23 مدیر عاملArca راه اندازی استارت اپ آرکا در حوزه البسه پزشیک 

  chemical resistantطرایح . ساخت لباس  
 
 24 لباس مخصوص کادر درمای

 25 سلیکون ساخت انواع سیلیکون ها و قالب های کامپوزیت 

 26 باغ کتاب اپراتوری و اموزش اولیه شتی سازی پرواز با شبیه ساز 

 27 تیم شتاب دهنده هاردتک عضو تیم مدیریت شتاب دهنده هاردتک 

کت نقشه آرا   28 پهپاد راه اندازی و تست پهپاد ویتول رسی

   

 تخصص های نرم افزاری و عملیاتی

  عنوان شرح

  catia خوب

  fortran متوسط+

  MATLAB متوسط+

  agisoft اشنایی خوب

  xflr5 متوسط+

  premiere تسلط کامل و کیلیپ سازی برنامه

  photoshop تسلط خوب بر برنامه

  مدیریت مدیریت قوی پروژه ها و زمان بندی مناسب

لر ها اشنایی و شناخت فالیت های نازا و پیکس هاک برای مولتی روتور ها   اجزا و فالیت کنتر

INTP  تست شخصیتر  

  Emotion3 تسلط کامل به برنامه نقشه برداری ایموشن



 


