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 مهارت ها 

 نوع مهارت  زان تسلط یم

 ی سیزبان انگل متوسط

 solidworksل ی و تحل ینرم افزار طراح ( ی حرفه ا یمسلط)مدرک سازمان فن

 ABAQUSل ی و تحل ینرم افزار طراح مسلط )درحد انجام پروژه( 

 ی ک ونقشه خوانی درولیک و هیکار با پنومات ی حرفه ا  یسازمان فن

 MATLABبه زبان نرم افزار  یسیبرنامه نو ( یحرفه ا یافت مدرک سازمان فنیمسلط)در شرف در

 ندوز یستم عامل ویانه و سیکار با را ی عال
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 Word, Excel,Power Point ی عال

 نترنت ی تسلط بر ا ی عال

 FORTRAN  یسیبرنامه نو ی پروژه دانشگاه

 PYTHON ی مقدمات

 ی صنعت ینقشه خوان خوب 

 MIT CALC ل با نرم افزار یتحل مسلط 

  MDSOLID ل با نرم افزار یتحل مسلط 

 د فوالد یکل مسلط 

 LS DYNA یلینرم افزار تحل )درحد انجام پروژه( 

 ی سوابق پژوهش

 .هستم  ینا درحال همکار یس  یدانشگاه بوعل یئت علمیه یاز اعضا یکیبا  یش کتابی رایو و ک درحال ترجمهی مکان یدر رشته مهندس یدر ترجمه کتاب

 با موضوع  ی ت در مقاله علمی فعال
“  Crashworthiness analysis of two-layered corrugated sandwich panels undercrushing loading  “ 

 ک یمکان یدر رشته مهندس

 هم توانا هستم.  PHOTOSHOPو   WORDPRESSت بایزدن سا ییتوانا

 نایس  ی در دانشگاه بوعل  یک و تشکلی مکان یدرقالب انجمن علم  یگروه  یت های فعال

 باال  یمیه کار تیروح

 


