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سوابق تحصيلي:
 كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك (ساخت و توليد(اتوماسيون))  -دانشگاه علم و صنعت ()1379-1381
 كارشناسي مهندسي مكانيك (ساخت و توليد)  -دانشگاه مازندران ()1375-1379
 دیپلم ریاضي فيزیك-دبيرستان سازمان انرژی اتمي ایران

 پروژههاي تحصيلي:
 پروژه كارشناسي :شبيه سازی فرآیند تزریق در قالب های( قاب بادگير رادیاتور ،دستگيره سقف ،زه زیر چراغ) پژو و بهينه سازی قالب قاب
بادگير رادیاتور(بهراهنمایي :دكتر درویش)
 پروژه كارشناسي ا رشد :طراحي و ساخت دستگاه تست دوام فرمان و ارایه نرم افزار كنترل آن

فعاليتهاي پژوهشي:
 “Computer Aided Design of Reshaping Process of Circular Pipes into Square Pipes” , World
Academy of Science, Engineering and Technology 55 2009

 ارایه و چاپ مقاله طراحي و ساخت دستگاه تست دوام فرمان در پنجمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ایران 1381
(ISBN 964-94510-0-5),pp 417

 چاپ مقاله سيستمهای ایجاد بار مقاوم در دستگاه تست دوام فرمان ،مجله مهندسي مكانيك 1382،
 ارایه سمينار بررسي سيستمهای اندازهگيری(دانشگاه علم و صنعت پایيز )1380

كتاب چاپ شده:
 تحليل مدلهای صنعتي توسط نرم افزار Cosmos
كتاب دردست چاپ:
 طراحي قالبهای برش و خم
 ماشين ابزارهای با راندمان باال(ترجمه كتاب )High Performance machine Tools

سوابق كاري:


1388-1391دانشگاه آزاد اسالمي ساوه
مدیر گروه مکانيک(گرایشهاي كارشناسي پيوسته ساخت وتوليد و نا پيوسته قالبسازي-ماشين افزار و خودرو-كارداني)



 1388-1387شركت مهندسي مشاور Técnicas Reunidas, S.A.واقع در اسپانيا(در زمان مرخصي یکساله دانشگاه)
به عنوان مهندس متخصص()Specialist Engineer
 طراحي مكانيكي مخازن تحت فشار ( )Cr-Mo reactors, SS drumsدر پروژه پاالیشگاه یونان-طراحي مكانيكي مخازن تحت فشار ( )(Hydrogen plant drums, SS vessels, columnsدر پروژه پاالیشگاه پرتغال



1384-1387دانشگاه آزاد اسالمي ساوه
به عنوان هيات علمي
-تدریس در گروه مهندسي ساخت وتوليد



1382-1384شركت مهندسين مشاور سازه

به عنوان مهندس طراح
 طراحي مكانيكي مخازن تحت فشار () Pressure vessel, Exchanger, Towerطبق استاندارد های API،ASMEدر پروژههای  P.V.C. &H.D.P.E., Methanolبندر امام و عسلویه
به عنوان دستيار مدیر پروژه
پروژه پاالیشگاه شازند اراکASU II project

 -1380-1382مركز تحقيقات سازمان گسترش

به عنوان كارشناس فني بخش طراحي و ساخت
 طراحي و ساخت دستگاه تست دوام در چرخش مستقيم فرمان پرایدكارشناس ارشد فني بخش طراحي و ساخت
به عنوان مدیر پروژه
مشاور طراحي و ساخت دستگاههای تست فرمان مشاوره و نظارت بر طراحي و ساخت سيستم كنترل دستگاههای تست فرمان

 -1379-1380شركت النار( طراحي و ساخت قالبهاي خودرو)
 طراحي ،نظارت ،ساخت و تعمير قطعات و قالبهای پالستيكي و  Hot Boxخودرو تدوین دانش فني و مستندات فني محصول (تهيه نقشه محصول قطعات و كنترل نقشه)راه اندازی واحد CAD-CAMتهيه مدل های  3بعدی وتهيه فایل مسير ابزار قطعات(دسته رها كننده قالب ایمني قفل درب موتور پژو دستگيره سقف پژو ،زه زیرچراغ جلو راست و چپ پژو و…)

بخش فني واحد طراحي و قالب شركت النار
 طراحي وب سایت شركت النارطراحي و ارایه  CDتبليغاتي شركت النار
-

بهار و تابستان1379شركت بدر سيستم

 انجام پروژه كارشناسيطراحي و مونتاژ فيكسچر برای دیجيتایز قطعات توسط Alufix fixture
 اندازه گيری دقيق و تهيه فایل اطالعات هندسي از سطوح دارای فرم های پيچيده  Free formبه كمكDigitizer

تير ماه 1378شركت خدمات علمي صنعتي استان تهران
 -پروژه مهندسي معكوس فرمان پژو

دوره هاي علمي و تخصصي:
-

طراحي قالبهای پالستيك (جامعه قالبسازان)
طراحي قالبهای فلزی (جامعه قالبسازان)
هيدروليك مقدماتي(النار)
(Power shape&Power Millالنار)
هيدروليك و پنوماتيك پيشرفته(دانشگاه علم و صنعت)
برنامه نویسي  PLCو كنترل صنعتي(دانشگاه علم و صنعت)
ميكرو پروسسور(دانشگاه علم و صنعت)
تست و كنترل ماشين ابزار(دانشگاه امير كبير)
فناوری اطالعات و مدیریت پروژه(مركز تحقيقات گسترش)

كار با رایانه
 آشنایي به مونتاژ وراه اندازی كامپيوتر تسلط به Cadkey99 ،Edge Cam ،Master Cam ،Mechanical Desktop 6 ،Working Model 4DVisual Basic ،Photoshop ،FrontPage ،Premire ،MS Office ،C-Mold،Power Mill ،
 -آشنا با نرمافزارهایMatlab ،Solid works ،Power Shape ،Ansys

معرف ها
 دكتر حایري یزدي-دانشيار ،دانشگاه تهران  -مدیر گروه مكانيك دانشكده فني-مدیر عامل سابق مركز تحقيقات سازمانگسترش
 دكتر امير عبداهلل-دانشيار،دانشگاه امير كبير دكتر حيدري شيرازي-استادیار ،دانشگاه چمران اهواز -دكتر درویش-استادیار ،دانشگاه مازندران و مدیر عامل شركت بدر سيستم

