
ناواکرتخا نافرع 

ما هقالع دروم  یاه  هنیمز نم و  هرابرد 
یلمع راک  یمیت 3 - راک  - 2 یکینورتاکم ) یاه  متسیس  یزاس  هیبش  یحارط و  ) کینورتاکم یسدنهم  - 1 هب : دنمقالع 

ینیرفآراک لوصحم 5 - هب  هدیا  لیدبت  عارتخا و  ینف 4 - یاه  تراهم  ءاقتراو 

هدنیآ لاس  فادها 5 
هدیا لیدبت   _ یکینورتاکم یتعنص و  تازیهجت  تخاس  یحارط و  یارب  دوخ  یرازفا  مرن  ینف و  یاه  تراهم  ءاقترا  _

ینیرفآراک  _ شورف رپ  لوصحم  هب  دوخ  یاه  حرط  اه و 

یزومآراک 1 رد   catia رازفا مرن  اب  کبس  قوف  یامیپاوه  عون  کی   rudder یزاسلدم
یور زا  سوکعم  یسدنهم  شور  اب  نیرمت ) تهج  افرـص   ) تسیزود یامیپاوه  کی  یزاسلدم 

.ایتک رازفا  مرن  رد  امن  هس 
تحت نزاـخم  یحارط  شوج ، یژولونکت  تسکـش ، کـیناکم  تیزوپماـک ، یراـیتخا : سورد 

(CNC) یددع لرتنک  یاه  نیشام  راشف ،
.هاوخلد یدعبود  یاپرخ  لیلحت  یسیون  همانرب  بلتم : رازفا  مرن 

تخاس تهج   2 یزومآراک تدم  رد  ایتک  رازفا  مرن  اب  هعطق  لهچ  سوکعم  یـسدنهم  یحارط و 
بلاق

sketch-part design-assembly-generative یاه طیحم  هب  طلست  : catia رازفا مرن  ( 1)
shape design-sketch tracer-dmu kinematic-sheet metal

لیدبت امن و  هس  یور  زا  سوکعم  یـسدنهم  یزاس و  حطـس  هب  طلـست  : catia رازفا مرن  ( 2)
dmu kinematic طیحم رد  هدیچیپ  یاه  مزیناکم  یزاس  هیبش  هبرجت  دیلاس _  هب  حوطس 

هب هدافتـسا  یارب  ( zipchain lifter actuator) یپیز یریجنز  ربـالاب  یحارط  یناـیاپ : هژورپ 
دیلوت طوطخ  رد  ( linear actuator) یطخ رگلمع  ناونع 

ایتک رازفا  مرن  شزومآ 
لاس 1394 ناریا  - کیناکم  ناسدنهم  نمجنا 

PLC یسیون همانرب 
لاس 1398 نیالنآ  -

سامت تاعالطا 

09396777425

02166515671

erfanakhtarkavan@yahoo.co
m

نارهت نارهت  - رهش  نارهت  - ناتسا 
یمشاه ) شیاین ناخراتس خ  خ 

دحاو 3 پ35  یناجنسفر )

یصخش تاعالطا 

1375 : 

درجم : 

لومشم : 

یزاجم یاضف 

erfanakhtarkavan75

erfanakhtarkavan75

رد 1398/11/2 هدش  زور  هب 

دلوت

لهات تیعضو 

تمدخ تیعضو 

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 
کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

مق  یتعنص  هاگشناد 
ات 1398  1393

یشهوژپ قباوس 

هدش هدنارذگ  یاه  هرود

asfsafsa



( زومآراک  ) حارط
لاباتهم 

یزومآراک ناونع  هب ات 1396.7  زا 1396.3 
( زومآراک  ) حارط

وتالپ  یس  نا  یس 
راک ناونع  هب ات 1398.2  زا 1397.10 

بلاق هعطق و  حارط 
وتالپ  یس  نا  یس 

راک ناونع  هب ات 1398.10  زا 1398.8 

هیلوا ییانشآ  یتامدقم :
رازفا مرن  نیا  اب  هژورپ  دنچ  ماجنا  طسوتم :

رازفا مرن  نیا  اب  اه  هژورپ  موادم  ماجنا  هتفرشیپ :

یسیلگنا
یبسن یاوتحم  لاقتنا  بسانم و  بلطم  کرد 

یزومآراک یراک و  قباوس 

یرازفا مرن یاه  تراهم
CatiaهتفرشیپPLCطسوتم

یجراخ یاه  نابز

asfsafsa


