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 مدت دوره سوابق تحصیلی:

 ، دانشگاه صنعتی شریفمهندسی دریا
 دوره(، رتبۀ اول بین دانشجویان هم17.86)معدل کل: 

 98 وریتا شهر 94مهر 

 تاکنون 98مهر  فیشر یدانشگاه صنعت ،یکشت یمعمار یمهندس
 

  ی:نرم افزارهای مهارت

  Maxsurfشناور  لیبا نرم افزار تحل ییآشنا

  Auto CAD یبا نرم افزار طراح ییآشنا

  ++C/C نرم افزار برنامه نویسی آشنایی با

  متداول یو سنسورها Arduinoو کار با نرم افزار و سخت افزار  ییآشنا

  MATLABبا  ییآشنا

  Microsoft Officeبا  ییآشنا

  Star CCMو نرم افزار  CFD لیبا تحل ییآشنا

  ADAMS یکینامید لیبا نرم افزار تحل ییآشنا

  Ansys Aqwa یاالتیس لیبا نرم افزار تحل ییآشنا

  Prop CAD یپروانه  یبا نرم افزار طراح ییآشنا

  Proteus یکیو الکترون یکیالکتر یمدارها یساز هیبا نرم افزار شب ییآشنا
 

 تاریخ انجام مرتبط: اتیتجرب

 95تابستان  فیدانشگاه شر میتندرو با ت یحضور در مسابقات شناورها

 96پاییز  شرکت در مسابقات شناورهای هوشمند

 97پاییز  ییایدر یو ساخت شناورها یشرکت در مسابقات طراح

 97پاییز  ییایدر یو ساخت شناورها یدر مسابقات طراح ژهیو تمیکسب مقام اول بخش آ

 99 زمستان تجربه کار با مصنوعات پرنتر سه بعدی، اتصال و تمیزکاری آنان
 

 تاریخ انجام :یتئور یپروژه ها

 94پاییز  ++Cنوشتن کد تشخیص چهره با 

 96تابستان  بدون سرنشین یاطلس شناورها یگردآور

 96پاییز  ازیمورد ن ستمیس یو جوش برا چیشفت، پ یطراح

 97تابستان  پروانه نیو انتخاب بهتر Bیعملکرد پروانه سر نیجهت تخم یوتریکد کامپ هیته

 97تابستان  یطراح یآن در نرم افزارها یسه بعد لیو استخراج فا CMMکار با دستگاه 

  :مشخصات فردی

 05/01/1376تولد:  خیتار

 محل سکونت: تهران

 وضعیت نظام وظیفه: معافیت تحصیلی



  

 تاریخ انجام :ی )مدیر پروژه(ساخت یپروژه ها

 96و  95سال   آن یکینامیدرودیو ه یکیدرواستاتیه یکاتاماران مدل و بررسساخت 

 96 زییتابستان و پا طراحی و ساخت شناور تندرو و سیستم مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی آن

 97 زییتابستان و پا طراحی و ساخت شناور مدل آتش نشان

 98تابستان  طراحی و ساخت سیستم الکترونیکی اندازه گیری حرکات

 98تابستان  (یشناور مدل )پروژه کارشناس یبرا قیتعل ستمیو ساخت س یطراح

 1400پاییز  طراحی و ساخت سیستم واترجت

 تا کنون 1399زمستان  طراحی و ساخت شناور بدون سرنشین نجات )ناجی(

 

 تاریخ انجام :سوابق کاری

 96تابستان  یشاند ستمیدر شرکت سپهر س 1 یگذراندن کاراموز

 97تابستان  در کارگاه پروانه ندسا 2 یگذراندن کاراموز

 98تابستان  هم بنیان گذار شرکت کسب و کار )شتابدهنده( دریایی بادبان

 99تا پاییز  98پاییز  مدیر فنی بادبان

 99تا پاییز  98زمستان  ها و تقاضاهای صنعتی ها و ایدهداور بخش فنی استارتاپ

 تا کنون 99پاییز  گذار و مدیر تیم ناجی )شناور هوشمند نجات(هم بنیان 

 1400بهار و تابستان  سازی ایزوایکوسرپرست تیم مطالعات نرم افزار مدیریت کشتی

  

 

 ها: یعالقه مند

 ییایدر عیشناورها و صنا یکنترل ستمیس یو طراح یهوشمندساز

 انیبندانش یطرح ها یو شتابده تیریمد

 تندرو یشناورها یطراحساخت و 

 آن شرانشیپ ستمیو ساخت و س یمدل و طراح یساخت شناورها

 ساخت سیستم های الکترونیکی کنترلی
 

 توضیحات راه های ارتباطی

s.mahdi.moravvej@gmail.com ایمیل شخصی 
moravvej_seyyedmahdi@mech.sharif.edu ایمیل دانشگاه 

 شماره تلفن 09396020326

t.me/FMH_Moravvej  یا@FMH_Moravvej اکانت تلگرام 
@s_m_moravvej اکانت ایتا، سروش و بله 

https://www.linkedin.com/in/sayyid-mahdi-moravvej ینصفحه لینکد 
https://www.researchgate.net/profile/Seyyed_Mahdi_Moravvej اکانت ریسیچ گیت 
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