
 

 ن برمایونحسیمحمدرزومه مهندس 

 التیتحص

 96تا  93 سال - ( از دانشگاه تهرانDBAکسب و کار )  تیر یمد یدکترا •

 93تا   91 سال  - ف یشر  یاز دانشگاه صنعت  یانرژ  یارشد در رشته مهندس یکارشناس •

 91تا   7  سال  - ر ی رکبیام یقدرت از دانشگاه صنعت  شیبرق گرا یدر رشته مهندس  یکارشناس •

  7 تا  70 سال - )سمپاد( یر  شهر یبهشت دیاز مدرسه شه  کیزیو ف یاضیر پلمید •

 فعالیت سوابق

 تاکنون  96 سال  - عامل شرکت توسعه مهارت نماتک  ر یو مد گذاربنیان •

  9تا  94 سال - مونیشرکت داده پردازان را  یابیبازار  ر یو مد گذاربنیان •

 تاکنون  94 سال  - هاب سیو هاردتک و پارادا ف یشر  هایدهندهشتابدر  یاب یبازار منتور •

  9تا   94 سال  - ینگیبه یحام  رانیعامل شرکت مد ر یمد •

 94 سال  - ردی س ینشست دوره چهاردهم و پانزدهم کنفرانس علم سیرئ •

  9 تا  93 سال  - ف یشر  یدانشگاه صنعت نانیاطم  تیقابل شگاهیدر آزما یپژوهش اریدست •

 93 سال  - ف یشر  یآموزش نرم افزار گمز در دانشگاه صنعت ی دوره ها ی برگزار  •

 91 سال  - ف یشر  یدانشگاه صنعت کیدوره روبات ن یاول یفن ته یکم  عضو •

 92تا  91 سال - ریرکبیام یدانشگاه صنعت یصنف  یشورا ریدب •

 93تا  91 سال - سمپاد  یها  رستانیدر دب یکارگاه  شرفته یپ یدوره ها آموزش •

 90 تا  77 سال  - ر ی رکبیام  کیدر سه دوره مسابقات روبات ییاجرا تهیکم  ریدب •

 مقاالت و کتب علمی 

• M. H. Barmayoon, M. Fotuhi-Firuzabad, A. Rajabi-Ghahnavieh and M. Moeini-Aghtaie, 

“Energy storage in renewable-based residential energy hubs”, in IET Generation, 

Transmission & Distribution, vol. 10, no. 13, pp. 3134-312 , 2016.  
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• “Investigation on the Energy Hubs Development in Urban Areas”, as M.Sc. Thesis. 

Supervisor: Prof. M. Fotuhi-Firuzabad and Dr. A. Rajabi, Summer 2014 

 تراعات اخ

• M. H. Barmayoon, Z. Nasiri, “Two-enclosure Mouse-Trap”, patent code 7 630, 

Superior design Patent Office Summer 201  

 سی مهارت های برنامه نوی

 ی وتر یکامپ  یسیبرنامه نو

✓ C/C++, VHDL, LATEX, Qbasic, PASCAL 

 وب یسینو برنامه

✓ HTML, PHP, CSS, Wordpress 

 یمهندس یسینو برنامه

✓ MATLAB, GAMS, SIMULIK, PASHA, Maple, Pspice, ORCAD, ISE Design Tools 

 سیآف کروسافتیما

✓ Word, Excel, PowerPoint, Access, Project 


