بسمه تعالی

رزومه

اطالعات شخصی:
نام و نام خانوادگی :رضا چناری

شماره شناسنامه 1990449794 :

کد ملی1990449794 :

تاریخ تولد1372/02/06 :

وضعیت تاهل :مجرد

پست الکترونیکی:
Reza_chenari96@chemeng.iust.ac.ir
Rezachenari722413@gmail.com

همراه0936 -9898507 :

Telegram : @RCH93

مهارت های زبانی:
فارسی

زبان مادری

انگلیسی

متوسط

سوابق تحصیلی:
 1396-1399کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر ،روزانه ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه
علم و صنعت ایران ،تهران
 1391-1396کارشناسی مهندسی شیمی ،روزانه ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی همدان ،همدان
 1389-1390پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک ،دبیرستان و پیش دانشگاهی آیت اهلل طالقانی ،دزفول

سوابق اجرایی و کاری:
استاد حل تمرین درس انتقال حرارت ،1دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه علم و صنعت ایران

1396

سوابق پژوهشی:
1397-1399

تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیتهای اپوکسی عایق الکتریسیته با هدایت حرارتی باال(پروژه مشترک

پژوهشگاه نیرو ودانشگاه علم و صنعت ایران)
1397

مطالعه ای برتصفیه آلودگیهای هوا توسط واکنشهای فتوکاتالیستی با نگاهی بر شرایط نیروگاهی(سمینار دانشگاه

علم و صنعت ایران)
1397

بررسی رئولوژی و ویسکواالستیسیتهی پلیمرها

1397

بررسی تاثیر نانولولههای کربنی بر خواص مکانیکی و رئولوژیکی کامپوزیتهای اپوکسی

1397

بررسی پلیمریزاسیون زنده آنیونی

1397

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر فرآیند تولید فوم پلی استایرن

1397

تاثیر گرافن بر خواص مکانیکی و فیزیکی الستیک  NBRو SBR

1396

بررسی مدلهای ویسکواالستیک خطی جدید برای امولسیونها و سوسپانسیونها

1396

بررسی سینتیک دی ولکانیزاسیون الستیک طبیعی SBR-و نقش پخت گوگردی

1395

پایان نامه کارشناسی(بررسی توانایی و کاربرد الگوریتمهای تکاملی در پیشرفت فرآیندهای شیمیایی)

1394

بررسی کاربرد جاذبهای مغناطیسی در تصفیه فاضالبهای صنعتی

1393

مطالعه و بررسی مبدل کاتالیستی به منظور کاهش آالینده های ناشی از خودرو

کارگاه های آموزشی:
1398

گواهی پایان دوره  HSEاز دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران

1397

گواهی پایان دوره نرم افزار ( PDMSمجتمع فنی فالت قاره و دانشگاه علم و صنعت ایران)

1394

گواهی پایان دوره شرکت در معرفی صنایع مرتبط با دانش مهندسی همدان(شرکت کنترل گاز اکباتان)

1393

گواهی پایان دوره شرکت در معرفی صنایع مرتبط با دانش مهندسی همدان(شرکت صنایع غذایی سحر)

مهارت های کامپیوتری:
نرم افزار

سطح آشنایی

MATLAB
Aspen Hysys
AutoCAD
Word
PDMS
Excel
PowerPoint

متوسط
متوسط
متوسط
مسلط
مسلط
متوسط
مسلط

