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 : یلیسوابق تحص

 ردیف مقطع رشته دانشگاهنام  معدل توضیحات

 
 
 

 
16 
 

 
 اراك

 

 
 ساخت و تولید –مهندسی مکانیک 
 

 
 کارشناسی

 

1 

 بدون کنکورقبولی 
 (استعداد درخشان)

 98ورودي

70/17 
 دانشگاه 1رتبه 

 اراك
 ساخت و تولید –مهندسی مکانیک 

 گرایش شکلدهی فلزات
 

 2 کارشناسی ارشد

 

 

 :   يسوابق کار

 سابقه بیمه:
  1393از بهمن  خویش فرمانداراي سابقه بیمه 

 : يکارآموز
 : يشرکت کارآموز

       هواپیما سازي ایران (هسا)شرکت 
 آدرس: 

 اصفهان، شاهین شهر، آزادراه معلم
 1397سال 

    آزمایشگاه مکانیک و آزمایشگاه کالیبراسون وکنترل ابعادي:  تیفعال محل
 تدریس یار:

 دانشگاه اراك 1398نیمسال اول  مکانیک)حل تمرین درس دینامیک  (مقطع کارشناسی رشته  1

 دانشگاه اراك 1398نیمسال دوم  حل تمرین درس دینامیک  (مقطع کارشناسی رشته مکانیک) 2
 

 



 

 :    یتخصص يهامهارت

 ي:و حرفه ا یفن يهادوره

 اراك )(PT  نافذ مایع با صنعتی تقطعا مایشگرزآ دوره  1
 مرکز شماره دو اراك 

 و تخصصی) 1(برادران درجه
سال 
1398 

 اراك )MTمغناطیسی (  ذرات با صنعتی تقطعا مایشگرزدوره آ 2
 مرکز شماره دو اراك 

 و تخصصی) 1(برادران درجه
سال 
1398 

 اراك )UTفراصوتی ( اجموا با صنعتی تقطعا مایشگرزدوره  آ 3
 مرکز شماره دو اراك 

 و تخصصی) 1(برادران درجه
سال 
1398 

 : انگلیسی زبان يهامهارت
 writingمتوسط  :        Reading :متوسط    :  Listeningمتوسط     : Speakingمتوسط  سطح تسلط :

 :  ينرم افزار يهامهارت
 ).… , windows , office , internet( وتریعمده کامپ يهامهارت                                                                        1
 )يکار نیو ماش يورق کارومونتاژ و و  یماژول طراح( Catiaنرم افزار تسلط  بر   2
 Solidworks هاي طراحینرم افزارتسلط  بر   3
 Autocad هاي طراحینرم افزارتسلط  بر   4
 Powermillماشینکاري نرم افزار تسلط  بر   5
 Abaqus  تسلط  بر نرم افزار تحلیلی  6
  )کیدرولیه يمدار ها ی(طراح Automation Studioنرم افزار تسلط  بر   7
 ٣E plusسیاالتی  آشنایی با نرم افزار  8

  هاي کارگاهی:مهارت 
 هاي ماشینکاري آشنایی با روش 1
 گريهاي ریختهشنایی با روشآ 2

 هاي جوشکاريآشنایی با روش 3

 

 :    هاتفعالی

 : دانشگاهی يپروژه ها
 مقطع کارشناسی) پرس رس قالب(د يقالب برش دو مرحله ا یطراح

 مقطع کارشناسی) درس قید وبند(طراحی جیگ و فیکسچر 
 مقطع کارشناسی) گیري هاي اندازهسیستمدرس ( انطباقاتکنفرانس در مورد 
 مقطع کارشناسی) توانایی ماشینکاريدرس ( مته وعملیات سوراخکاريکنفرانس در مورد 

 ارئه سمینار و شبیه سازي فرآیند کشش عمیق جهت تعین بالنک بهینه (درس شکلدهی فلزات مقطع کارشناسی ارشد)
 


