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درباره من

لیسانس مکانیک سیاالت متولد  1372دارای کارت پایان خدمت تسلط کامل بر روی طراحی ،محاسبه و ساخت سیستمهای برودتی
(سردخانه و تهویه مطبوع) آشنایی کامل با سیستمهای حرارتی (موتورخانهها و بویلرها و پایپینگ)

تحصیالت

کارشناسی مهندسی مکانیک
دانشگاه پیام نور واحد کرج  |96-91گرایش سیاالت| معدل 15/50

تجربیات

تدریس در هنرستان کارودانش| 96-95
شرکت  IPCOتحقیقات موتور ایران خودرو| کارآموزی بر روی جرقه شمعهای خودرو| 94
تبادل کار| کارآموزی بر روی طراحی و محاسبه سیستمهای تبرید تهویه| 94
نمایندگی سامسونگ| خدمات پس از فروش | 95
شرکت مانا| تاسیسات بخش تعمیر و نگهداری| 98
هتل پارسیان آزادی | تعمیر و نگهداری سردخانه ها و الندری و آشپزخانه |  98تا کنون

مهارت ها

محاسبه بار برودتی و انتخواب دستگاه مناسب
آشنایی کامل با سیستمهای تهویه (اسپیلتها و چیلرها)
آشنایی کامل با بویلرها ،منبع انبساطها ،کوئیلهای حرارتی
آشنایی به سیستمهای لوله کشی ،فلنچها ،منبع های تحت فشار
توانایی تحقیق و ریسرچ
آشنا با زبانهای برنامه نویسی  MATLABو PHP
آشنایی کامل با ICDL

آشنا با زبان انگلیسی در سطح متوسط
برقراری ارتباط و روابط عمومی باال

تالیفات

درآمدی بر تحلیل اجزاء محدود با نرم افزار متلب

جوایز

مقام دوم کشوری در پانزدهمین مسابقات کشوری ملی و مهارت فنی حرفهای در رشته تبرید و تهویه| 94

و
افتخارات

گواهینامه ها

کارشناس تجهیزات اولین مسابقه کشوری المپیاد تکنسینهای سامسونگ| 95

تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری| فنی و حرفه ای|  480ساعت| 80/100
لوله کشی و تاسیسات| فنی و حرفه ای|  500ساعت| 76/100
نصب و تعمیر سردخانه فریونی| فنی و حرفه ای |  800ساعت| 84/100
تعمیر وسایل گاز خانگی| فنی و حرفه ای|  192ساعت| 76/100
تست غیرمخرب آلتراسوند | فنی و حرفه ای 120 | MTساعت| 81/100
کارآفرینی با رویکرد  |KABفنی و حرفه ای|  50ساعت| 81/100
نرم افزار 85/100 |AutoCAD
طراحی و محاسبات سیستمهای تبرید توسط استاد زاره انجرقلی| شرکت تبادل کار

ویژگیهای
فردی

مرتب و منظم ،وقت شناس ،دقیق ،با انگیزه و پشتکار ،عالقه مند در کارهای صنعتی و گروهی

