
 تعالي بسمه

 :فردي مشخصات

 اهلل فرج  :پذر ًام                                                اهيرآبادي هرتضي :خاًَادگي ًٍام ًام

  10/10/0431:تَلذ تاريخ                                                                   هتأّل: تأّل ٍضعيت

  11050515343:  تلفي                                                    خذهت پاياى :ٍظيفِ ًظام ٍضعيت

 :تحصيلي سوابق

 14سال ابسار هاضيي گرايص -هٌْذسي ساخت ٍتَليذ رضتِ يضٌاسكار التحصيل فارغ

 13 سال هطْذ هٌتظري ضْيذ عالي آهَزش ازهركس ابسار هاضيي گرايص - ٍتَليذ ساخت رضتِ كارداًي التحصيل فارغ

 :آموزشي سوابق

 هطْذ اي ٍحرفِ فٌي كاهپيَتردرسازهاى اپراتَري دٍرُ طي  -

ISO 9001-2000   دٍرُ هستٌذسازي طي   -

 هطْذ صٌايع درادارُ هذرى برضي ابسارّاي با ٍتَليذ ساخت دٍرُ طي   -

 پيًَذ تَس درضركت كاليبراسيَى دٍرُ طي -     پيًَذ تَس درضركت حرارتي عوليات دٍرُ طي  -

 :تذريس سوابق

 هطْذ داًطگاّي جْاد كاربردي علوي داًطگاُ در صٌعتي كطي ًمطِ كارداًي ابسار هاضيي كارگاّي درس تذريس  - 

 هطْذ داًطگاّي جْاد كاربردي علوي داًطگاُ در هتالَرشي كارداًي ابسار هاضيي كارگاّي درس تذريس  -

 هطْذ داًطگاّي جْاد كاربردي علوي داًطگاُ در صٌعتي كطي ًمطِ كارضٌاسي هاضيٌكاري تكٌَلَشي درس تذريس  -

 هطْذ داًطگاّي جْاد كاربردي علوي داًطگاُ در هتالَرشي كارضٌاسي لالبسازي درس تذريس  -

 هطْذ داًطگاّي جْاد كاربردي علوي داًطگاُ در صٌعتي كطي ًمطِ كارداًي لالب ساخت درس تذريس  -

 هطْذ داًطگاّي جْاد كاربردي علوي داًطگاُ در صٌعتي كطي ًمطِ كارداًي اًذازگيري سيستوْاي درس تذريس  - 

 هطْذ داًطگاّي جْاد كاربردي علوي داًطگاُ در فلسكاري  -جَضكاري -سي .اى .سي درس تذريس  -

 . دارد اداهِ ًيس حاضر حال در ٍ است ضذُ اًجام ترم دُ هذت بِ فَق درٍس تذريس -

 كاربردي علوي جاهع داًطگاُ از 8805506 تذريس كذ داراي -

 :اجرايي سوابق

 لٌذكرٍز تَيَتا گيربكس پيكاى، ٍكاربراتَر ٍترهس، تعليك سيستن -گيربكس ّاي هجوَعِ بررٍي هعكَس درهٌْذسي ّوكاري -

FJ75ضٌاسٌاهِ تذٍيي -هكاًيكي ّاي تست -آًاليسهَاد- كطي ًمطِ) اتَهبيل تخت فٌرّاي ٍّوچٌيي 1600 ٍهَتَرهسدا  

 -كرايسلر، B.S‐DIN هختلف كاربا استاًذاردّاي ،كٌترلي هَارد اًجام ٍّوچٌيي ساخت ٍدستَرالعولْاي لطعِفٌي  ٍ عولكرد

ASTM – JIS   

 (تَس سازي هجوَعِ درضركت )فرهاى ٍجعبِ اكسل ساخت CNCسٌتر  اپراتَردستگاُ -

 .طَس تحميمات جْاد درضركت سپراتَرصٌعتي دستگاُ ٍساخت هعكَس درهٌْذسي ّوكارپرٍشُ -

 .آزاد بصَرت ابسار ّاي دستگاُ هكاًيكي تعويرات اًجام -

Power Point‐ Excel‐ Word‐ Solid work‐Auto CAD   افسارّاي ًرم با آضٌايي  -

 84 لغايت 77 پيًَذازسال تَس ضركت تَليذ ٍسرپرستي ٍهٌْذسي ٍاحذفٌي سرپرست – ٍابسارسازي لالبسازي بخص سرپرست -

 .0433تا  0433از سال  هطْذ جْادداًطگاّي ٍهٌْذسي فٌي تخصصي هركسخذهات هاضيٌكاري بخص سرپرست -

 سال 03 كار سابمِ   -       تاكٌَى 33از سال هطْذ جْادداًطگاّي ٍهٌْذسي فٌي تخصصي هركسخذهات سرپرست -

 


