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مشخصات تحصیلی
(بازه زمانی ،مقطع ،رشته /گرایش ،دانشكده /مؤسسه /دانشگاه ،شهر)

 ،2182-2193 -2دیپلم متوسطه ،رشته فنی و حرفهاي ،متالورژي عمومی ،هنرستان شریف واقفی مسجدسلیمان.
 ،2193-2192 -2کاردانی مهندسی مواد ،گرایش ریختهگري ،دانشكده شهدا اهواز (معدل کل .)26/31
 ،2192-2191 -1کارشناسی مهندسی مواد ،گرایش ریختهگري ،دانشكده مهاجر اصفهان (معدل کل .)20/21
عنوان پروژه کارشناسی« :ساخت قالب ثقلی و بررسی اثر دما و پوششهاي روان کار و عایق بر عمر قالب»
استاد راهنما  :مهندس محمدرضا گلپرور.
 ،2192-2190 -1کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد ،گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ،دانشكاه صنعتی شیراز.
عنوان پروژه کارشناسی ارشد« :ایجاد و ارزیابی ریز ساختار و خواص مكانیكی پوششهاي سرامیكی فسفاتی بر فوالد»
استاد راهنما :دکتر فرهاد شهریاري نوگورانی.

رتبههاي ممتاز
 -2رتبه  283آزمون سراسري کاردانی ناپیوسته کشور ،مجموعه مهندسی مواد 2193 ،
 -2رتبه  22آزمون سراسري کارشناسی ناپیوسته کشور ،مجموعه مهندسی مواد 2192 ،
 -1لوح تقدیر براي دو ترم درسی به عنوان دانشجوي برتر مواد در نیمسال 92-91

آموزشهاي حرفهاي ،گواهینامهها ،مهارت
 -2گواهینامه دوره آموزشی«.»Solid Work
 -2کار با نرم افزار«.»Microsoft Office
 -1طراحی و شبیه سازي توسط نرم افزار«.»CATIA
 -1شبیه سازي ریختهگري توسط نرم افزار«.»Pro CAST
 -0شبیه سازي ماشین کاري  CNCتوسط نرم افزار«.»Power Mill
 -6نقشه کشی توسط نرم افزا «.»Auto CAD
 -2کار با کتاب کلید فوالد و نرم افزار«.»Key to Steel
 -8شبیه سازي عملیات حرارتی آلیاژ هاي آهنی و بررسی تنشهاي حرارتی در قطعات ریختهگري توسط نرم افزار «.»Pro CAST
 -9بررسی آنالیز فازي توسط نرم افزار« »Xpert High Score Plusتعیین ساختار ،اندازه دانه ،تنش باقی مانده و ثوابت شبكه.
 -23کار با نرم افزار« »image jجهت اندازه گیري تعیین زاویه ترشوندگی ،تعیین میانگین اندازه ذرات و دانسیته تخلخلهاي سطحی.
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مقاالت و فعالیتهاي پژوهشی:
نویسنده اول مقاله تولید و ارزیابی خواص مهندسی پوشش کامپوزیتی فلز-سرامیكی بر فوالد در کنفرانس  ، imatهمكااري در پاژوهش
دستیابی به تكنولوژي پوشش  SSA12به عنوان محقق ،مدیر اجرایی طرح بهینه سازي روش تولید و خاواص مكاانیكی دیساك افسات
کشاورزي ،طراحی و ساخت دستگاه آزمون فرسایش رنگ و پوشش طبق استاندارد .ASTM D968

سوابق شغلی
 -2فعالیت به مدت  6ماه در شرکت اصفهان مالیبل به عنوان اپراتور کوره القائی ،فعالیت در قسمت هاي عملیات حرارتی و مدل سازي.
 -2فعالیت به مدت  1ماه در قسمت کنترل کیفی شرکت فوالد کاویان اهواز ،بخش انبار مواد اولیه و محصوالت .
 -1طراحی و مدل سازي قطعات ریختهگري براي مراکز خصوصی و دولتی (فوالد خوزستان ،فوالد اکسین ،نیروگاه رامین).
 -1ساخت و طراحی قالب هاي فلزي (ثقلی) به صورت ماشینی و دستی براي مراکز صنعتی.
 -0مدیریت کارگاه ریخته گري و مدل سازي آساک به مدت یك سال ،آدرس :خوزستان مسجدسلیمان نمره یك.
 -6انجام طرح تحقیقاتی در شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان (بهبود فرآیند تولید بیلت آلومینیوم با تصحیح تكنولوژي ریختهگري).
 -2تدریس نرم افزار  Solid Workو  CATIAدر مرکز آموزش هاي آزاد دانشگاه صنعتی شیراز.
 -8همكاري با شرکت آب ،در جهت طراحی مدل و شبیه سازي ریختهگري اتصاالت آب از جنس چدن مالیبل.
 -9مسوئل آزمایشگاه فرآوري پودر و آزمایشگاه متالوگرافی دانشكده مواد دانشگاه صنعتی شیراز به مدت چهار ترم.
 -23انجام پروژه تحقیقاتی ریختهگري در جهت تولید دیسك آفست کشاورزي به در خواست شرکت کاوه صنعت.

زمینههاي تخصصی:
مدل سازي قطعات ریختهگري ،ساخت قالبهاي دائم ریختهگري ثقلی ،طراحی و نقشه کشی صنعتی ،محاسبه سیستمهاي راهگااهی و
شبیه سازي ریختهگري فلزات آهنی و غیر آهنی ،ریختهگري آلومینیوم در قالبهاي ماسهاي و دائم ،ایجاد و بررسی خواص پوششهااي
نفوذي آلومیناید و روکشی فلز-سرامیك ،مهندسی ریخته گري.

آخرین تاریخ روزآمد :پاییز 2192
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