 -1مشخصات فردي :
نام  :علی
نام خانوادگی:گیوه فروشها

نام پدر :هاشم

تاریخ تولد73/6/23 :

الصاق عکس الزامی
کد ملی 0017250846:
است

محل تولد :تهران

شماره شناسنامه0017250846 :

نشانی محل سکونت :تهران خ مولوي خ تشکري موحد

تلفن تماس09102769528 :

وضعیت تأهل :متأهل

تلفن تماس ضروري:

پست الکترونیکی:
ali.giveforoushha@modares.ac.ir

55484785

 -2سوابق تحصیلی :
مقطع

رشته

مدت تحصیل

تحصیلی

تحصیلی

گرایش

از

تا

نام واحد آموزشی

شهر محل تحصیل

معدل

کارشناسی

مهندسی
مواد

متالورژی
استخراجی

91

95

دانشگاه سمنان

سمنان

15/74

مهندسی
مواد

خوردگی و
حفاظت از مواد
فلزی

96

کارشناسی
ارشد

تربیت مدرس

1

تهران

16/54

 -3سوابق علمی – پژوهشی:

عناوین تحقیق:
بررسی وضعیت انرژي هاي
تجدیدپذیر در ایران

زمان انجام تحقیق:

تابستان 1395

کار فرما یا استاد مربوطه:
دکتر یوسف پور ،عضو هیأت علمی
دپارتمان مهندسی مواد دانشگاه
سمنان

بررسی تأثیرات جریان هاي
سرگردان بر خوردگی در شناورها

بهار 1397

دکتر خامه اي ،بخش دانش سازمان
صنایع دریایی وزارت دفاع
 -1دکتر هادوي ،عضو هیأت علمی
دپارتمان مهندسی مواد – گرایش

بررسی خوردگی در صنایع دریایی
شامل انواع شناورها ،سکوها

بهار 1397

و تجهیزات دریایی

خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه
تربیت مدرس
 -2مهندس حاجی زاده ،مدیرعامل
کارخانه دریایی خزر ،شرکت صنایع
دریایی ایران(صدرا)

آلیاژسازي نقره – سیلیسیم جهت
بهبود خاصیت مقاومت به خوردگی

پاییز و زمستان 1397

آلیاژهاي نقره*

دکتر هادوي ،عضو هیأت علمی
دپارتمان مهندسی مواد – گرایش
خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه
تربیت مدرس

*
این پروژه به عنوان پروژه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد است.

توانمندي ها:
انجام کار گروهی
هدایت گروه
فن بیان و ارائه مطلب

2

سایر اطالعات:
شرکت در کارگاه آموزشی «آشنایی با طیف سنجی نوری» برگزار شده توسط انجمن علمی مهندسی مواد – سرامیک
دانشگاه تربیت مدرس ()1396
آشنایی با نرم افزارهای Photoshop, Excel , Word, Xpert HighScore
آشنایی با زبان انگلیسی :درک مطلب
شرکت در بازدیدهای علمی برگزار شده توسط دانشگاه محل تحصیل از جمله:
«کارخانه فروسیلیس ایران» استان سمنان ()1394
«شرکت هواپمایی فارسکو» شهر تهران ()1396
«شرکت طراحی مهندسی توربوکمپرسور نفت آسیا(اوتک)» ()1396
«مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی( )ICANسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران»()1397
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