رزومه علمی_ پژوهشی
 -1مشخصات فردی :
نام  :حمید رضا

تاریخ تولد 1371/5/2 :

نام خانوادگی :زحمت کش
نام پدر  :حسین

اتمام در 1399/04/01

شماره شناسنامه0921891288 :

محل تولد :مشهد

نشانی محل سکونت :مشهد_ خیابان هاشمیه  _ 14پالک  _10طبقه سوم
تلفن محل سکونت38705378 :

وض یت نظام وظیفه:

کد ملی 0921891288 :

تلفن تماس09156552731 :
پست الکترونیکی:

وض یت تاهل :متاهل

Zahmatkesh.hr@gmail.com

 -2سوابق تحصيلی :
مقطع

رشته

گرایش

نام واحد

مدت تحصيل

عنوان پایاننامه

تحصيلی

تحصيلی

برق

از

تا

آموزشی

لیسانس

برق

قدرت

89

93

دانشگگگگ اه
آزاد گناباد

برق قدرت

سیستم

94

96

پیگگادهسگگاز ن هگگدار و تعمیگگرات
دانشگگگگ اه
مبتنگگی بگگر قابایگگن ا مینگگا بگگرا
صگگگگگنعتی
سیستم اینورتر تراکشن قطار شهر
شاهرود
مشهد

فوق لیسانس

تاثیر تولید پراکنده بر پروفیل ولتاژ

معدل

( 18.30رتبه اول)
( 14.5معگگدل درو
پایا نامه)
درجه عالی از پایا نامه

بگگدو

نمره پایا نامه19.62 :

 -3سوابق کاری _ پژوهشی :
مدت همکاري
نام سازمان  /شرکت

تا

مجموع

از
سال

ماه

سال ماه

به ماه

97

شهریور

98

مهر

98

مهر

99

خرداد

شرکت بهره برداري قطارشهري مشهد

9

97

فروردین 97

95

بهمن

95

بهمن

شرکت بهره برداري قطارشهري مشهد

تیر

3

96

بهمن

96

اسفند

12

کارشناس امریه واحد برنامه ریزي دارایی

تمام وقت

تکنسین ( PMنت پیشگیرانه) قطار خط2
پایان نامه عملیاتی ارشد(حمایت مالی از

تمام وقت
تمام وقت

مرکز پژوهش هاي شوراي شهر مشهد)
14
ساخت و طراحی توربین هاي بادي شهري

(توربوشات)
هفتماین کنفارانب بار و الکترونیا

تمام وقت

هاي فیزیکی

(پیمانکار شرکت بهره برداري قطارشهري)

شاااارکت دانااااش واااان ت شاااااهوار

کارشناس امریه واحد نت ناوگان خط 2

وقت /مشاوره

(ناظر  PMقطار خط)2

شرکت بهره برداري قطارشهري مشهد

شرکت آذرخش

13

سمت

پاره وقت /تماام

93

اسفند

94

شهریور

ایران

1

7

عضو دبیرخانه کنفرانب

 8ماه پاره وقت
 6ماه تمام وقت
تمام وقت

دانشگاه آزاد گناباد

90

مهر

93

خرداد

27

حل تمرین دروس

پاره وقت

شرکت بر منطقه اي

93

تیر

93

شهریور

3

کارآموز

تمام وقت

نیروگاه توس

93

مرداد

93

شهریور

2

کارآموز

تمام وقت

 -4دوره های آموزشی:
 -1دوره ( ICDLحرفه اي)
 -2دوره زبان (خوب)
 -3دوره مدیریت دارایی هاي فیزیکی (حرفه اي)
 -4دوره ( PLCآشنایی)
 -5مقاالت و کتب ارائه شده :
نام کتب و مقاالت منتشر شده

نام کنفرانس و مجاه و سال انتشار

وضعین

برنامگگهریز و اولویگگنبنگگد ن هگگدار و کنفرانس ن هدار و تعمیرات ایگرا ( در دسن داور
تعمیرات در سیسگتم اینگورتر ترکشگن قطگار خرداد )1399
شهر با استفاده از روش RCM II
پیگادهسگاز  RCM IIدر زیرسیسگتم  PIبیسن و ششمین کنفگرانس مهندسگی پذیرفته شگده و
ارائه شده
برق ایرا (اردیبهشن )1397
اینورتر پالس قطار شهر مشهد
پیگگادهسگگاز  RCM IIدر زیرسیسگگتم دوازدهمین کنفرانس پگای وضگعین پذیرفته شگده و
ارائه شده
ایرا (اسفند )1396
 ECONقطار شهر مشهد
پذیرفته شگده و
بررسی تاثیرات متقابل محیط هگارمونییی و هفتمین کنفگرانس بگرق و الیترونیگ
ارائه شده
خاز ها در سیستم توزیع
ایرا ( مرداد )1394
پذیرفته شگده و
بررسی تاثیر متعادل ساز بار رو سیسگتم ششمین کنفرانس بگرق و الیترونیگ
ارائه شده
توزیع
ایرا ( مرداد)1393
تاثیر تولید پراکنده بر پروفیل ولتاژ

ششمین کنفرانس بگرق و الیترونیگ
ایرا ( مرداد)1393

محگگل پگگا یگگا
نام نویسنده یا نویسندگا
ارائه
حمیگگد رضگگا زحمگگن کگ سگگید شهر تهرا
مجتبی حسنیا محسن اصیای
حمید رضا زحمن کگ
اصیای عایمحمد مشیر
حمید رضا زحمن کگ محسگن
اصیای عایمحمد مشیر
رضا رنج کشا حمید رضا زحمن
ک هاد عطایی
رضا رنج کشا حمید رضا زحمن
ک عبا صابر

پذیرفته شگده و حمید رضا زحمن ک
کشا امین رنجبرا
ارائه شده

محسگن

دانشگ اه صگنعتی
سجاد
دانشگ اه صگنعتی
شریف
دانشگگگگگگ اه آزاد
گناباد
دانشگگگگگگ اه آزاد
گناباد

رضا رنگج دانشگگگگگگ اه آزاد
گناباد

 -6مهارت های بيشتر :
 -1مشاور در ساخت انواع توربین بادي شهري افقی و عمودي
 -2تسلط در پیاده سازي نگهداري و ت میرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ( )RCMو نگهداشت مبتنی بر وض یت ( )CBMدر تجهیزات
 -3ناظر نت  PMقطار شهري خط 2
 -4ترجمه اسناد تجهیزات  ACMو  MCMقطار شهري خط 2
 -5نرم افزار مدیریت نت  PMدر اکسل
 -6پژوهش و ساخت فایل نت  CBMدر تجهیزات قطار شهري
 -7ترجمه اسناد و مکالمه به زبان انگلیسی
 -8تسلط زیاد در نرمافزارهاي office
 -9مهارت در برنامه نویسی متلب و آشنایی با  VBAدر اکسل
 -10رتبه ي اول دانشگاه در تمام ترم هاي رشتهي کارشناسی مهندسی بر قدرت
 -11کسب درجهي عالی براي پایاننامه ارشد

2

