
 يباسمه تعال

 
 :يليتحص و يرزومه کار

 

 ان يهاده يمهد : ينام خانوادگو  نام
   1354 سال تولد :
 ورامين محل تولد :

 متاهل  : تاهل تيوضع
 09133260935 : شماره تماس

 
 :يليرک تحصامد
 

  ( 1376) فارغ التحصيل سال   ک يسرام _مواد 

 
 : يموزکارمراکز 

 /توليد( تايشگاه / کنترل کيفي)آزماصفهان  يکاشع يصناشرکت   
 ) آزمايشگاه ( رانين ايزر ينيشرکت چ  
 

 : ها پروژه

 کمبا ضخامت های توليد کاشي 
 کاشي  فرموالسيون بدنهاستفاده از سرباره در 

 کاشياستفاده آب برگشتي ) ضايعاتي ( در فرموالسيون بدنه 
 بررسي طيف های رنگي در لعاب 

  دمای پايين در چيني مظروف های تحقيق و بررسي بر روی لعاب 
 

 ( 1393) فارغ التحصيل سال      مهندسي تکنولوژي صنايع شيميايي 
 

  ي:کارآموزمراکز 

 يمي (ش)آزمايشگاه مرکزی مواد و متالوژی/ آزمايشگاه اصفهان شهرک علمي تحقيقاتي صنعتي 
 خوردگي ( يندسمه خدمات منطقه اصفهان )واحد _ايران نفت  خطوط لوله و مخابراتشرکت 

 
 : ها پروژه

 شبيه سازی فرايند توليد آمونياک با نرم افزار اسپن پالس
 بررسي مبدل های حرارتي 

  روش های بررسي و کنترل خوردگي روی لوله ی زيرزميني
  



 
 سراميک_مهندسي مواد ر دانشجوي سال آخر کارشناسي ارشد در حال حاض  

 
 پروژه :

  MDشبيه سازی ملوکولي
 

 : مقاالت
 : ISIمقاله 

Statistical investigation for developing a new model for rheological behavior of ZnO–
Ag (50%–50%)/Water hybrid Newtonian nanofluid using experimental data 

 

 :ي کار سوابق
 1397 -تاکنون                                        شرکت سپهر فوالد لنجان فنيکارشناس  .1

 1391 - 1395                                        کاوهشرکت لوله و پروفيل فني  کارشناس .2

 1388 -تاکنون              شرکت آبگين طب اسپادانا هيات مديره و نايب رئيسعامل مدير .3

 1385 - 1388              آبگين طب گسترشرکت قائم مقام مدير عامل و مدير بازرگاني   .4

 1385 - 1386         آريان فرومدامور مالي واداری شرکت فروش و کارشناس کارشناس  .5

 1383 - 1384                            شرکت صبا کاشي بروجن و فروش بازرگاني کارمند .6

  1378 - 1383            شرکت صنايع کاشي اصفهان توليد اطالعات آمار و برنامه ريزی  .7

 1377 - 1378  شرکت صنايع کاشي اصفهان   ه)تحقيقات( و آزمايشگا R&Dکارشناس  .8

  
 فعاليت  هاي جانبي :

 مشاوره در زمينه تجهيزات پزشکي و دندانپزشکي  
  تعميرات تجهيزات دندانپزشکي 
 و راه اندازی خطوط توليد کاشي و سراميکنصب  

  (دانشگاهابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و مقاطع مختلف تحصيلي )دروس علوم پايه و اصلي خصوصي تدريس 
 

 توانايي ها :
 آشنايي با فرموالسيون بدنه و لعاب کاشي و سراميک

 آشنايي با پرينتر های سه بعدی 
 آشنايي با خوردگي های مخازن و خطوط لوله نفت 

 آشنايي با پروسه حفاطت کاتدی خطوط لوله 
 آشنايي با آناليز مواد

  آشنايي با متالوگرافي
 آشنايي با پروسه رنگ آميزی و عايق کاری مخازن و لوله های انتقال نفت 

  اينسترومنت های دندان پزشکيو و تعميرات تجهيزات  ،راه اندازیآشنايي با دستگاه ها



 
 : نرم افزارها

 ICDLدوره  .1

2. Solid Works 
3.  AVR  
4. Lammps 
5. SPC 
6. CRM 
 نرم افزارهای حسابداری  .7

 
 يده :دوره هاي کوتاه مدت آموزش د

  یمستند ساز .1

 )شايگان سيستم( ینرم افزار حسابدار .2

 و فروش يابيبازار .3

4. 5s 
  ICDLدوره  .5

 نگهداری و تعميرات تجهيزات دندانپزشکي  .6

   ISO 9001 : 2000استاندارد  .7

 تکنولوژی خالقيت صنعتي  .8

 اصول سرپرستي  .9

1  SPCکنترل فرايند آماری  .0

1  کارگاه تخصصي لعاب  .1

1  مديريت و رهبری  .2

1  و آناليز خطي  XRDي کارگاه آموزش .3

1   (LAMMPS)کارگاه شبيه سازی ديناميک مولکولي  .4

1  کارگاه اصول نگارش مقاله پژوهشي  .5

1  (Solid Worksنرم افزار ساليد وورکز ) .6

1 7. AVR 
 
 
  


