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 نام و نام خانوادگي: محمد جواد بدیعي گورتي 

 14/2/1373تاریخ تولد:  محل تولد: اصفهان

 مجرد وضعيت تاهل: 

 وضعيت نظام وظيفه : معاف موقت )معافيت دانشجویي( 

 94 پ- جفرمحمد  نب -صفا ک- شهيد یزدان بدیعي  خ-پل اول-گورت-جي خ- نشاني: اصفهان

 mjbg73@gmail.comپست الکترونیکی:  03135771145--09136941799 :  تلفن تماس 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق کاری: -4
 کارشناسی  تحقیق و طراحی کامل کوادکوپتر سه زیست به عنوان پایان نامه

 هانکوچک و به پرواز درآوردن آ مقیاسدر  YAK-54 ،SESNA،  EXTERA300ساخت هواپیماهای مدل 

  های فشار غواصیطراحی اتاقم تحقیقاتی مربوط به یت باهمکاری 

 ول تیم(ئ)مس CREW- BOAT طراحی و جانمائی یک کشتی تندرو مسافربری 

 در فازهای متفاوت و بهینه سازی بدنه  ANSYS FLUENTدر نرم افزار  ATOMو  SUBOFF زیر سطحیتحلیل روبات های 

 طراحی سیستم واتر جت با کاربری خاص 

 ی و الکتریکیلدر مورد موترهای احتراق داخ گسترده تحقیات 

 های زیر سطحی در انواع مختلفتحقیقات گسترده در مورد روبات

 97تابستان به عنوان کارآموز در  یارد خرمشهر- حضور در شرکت تاسیسات دریایی تهران

 

 

 

 مهارت های تخصصي:-3

 AutoCADآشنایی کامل با نرم افزار 

 SOLIDWORKS کامل با نرم افزار ییآشنا

 Microsoft Office  آشنایی کامل با نرم افزار

 ANSYS FLUENT  آشنایی کامل با نرم افزار

 MATLABافزار  آشنایی با نرم

 +STAR CCM با نرم افزار ییآشنا

 Tekla structures   با نرم افزار ییآشنا

 Abaqus  با نرم افزار ییآشنا

 اشنایی متوسط با زبان انگلیسی 

 کاری( تولیدی )جوشکاری، تراشکاری، خمفرایندهای   برخی  آشنایی با


