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 الت یتحص

 ابزار  ماشین شیگرا و تولیدساخت  یکاردان •
 جامدات یطراح شیگرا کیمکان یمهندس سانسیل •
 یی فضا های سازه شیگرا ارشد هوافضاکارشناس  •

 فعالیت   سوابق

 و پالستیک سیماتر  - سمبه یقالب ها سازنده •
جهت ساخت   شهیاند و تجهیزدر شرکت ساخت  یونیورسال و فرزاپراتور دستگاه تراش  •

 و پالستیک سیماتر  - سمبه یقالب ها سازنده
 هیپا و قالب یمهتاب هیمانند پا ییروشنا  لیوسا یکیپالست به طور مثال ساخت قطعه •

، ها آن یتفلون یآشپزخانه )قالب کشش( و دسته ها یظروف فلز  انواع ،استارت و...
  یخودروها نگیر  یخودرو جهت نصب بر رو  و ایران پایسا -شرکت پژو  یانواع آرم ها

 ...مذکور و
تا  متر  یلیم 1200 ی به قطرها فشارتحت   و مخازنلوله  یتراشکار  جهت ،تراشکار ماهر  •

فکور   یدیدر شرکت تول ،پاالیشگاهیمصارف  متر جهت 10تا  8متر به طول  یلیم 1550
 1395تا  1392 از سالصنعت 

متر تا  یلیم 350 ی به قطرها فشارتحت   و مخازنلوله  یتراشکار  جهت ،تراشکار ماهر  •
متر   یلیم 0.05 با دقت پاالیشگاهیمصارف  متر جهت 6تا  4متر به طول   یلیم 650

تا   1392 از سالفکور صنعت  یدی، در شرکت تول)پروبا( یتوسط دستگاه تراش معمول
1395 

 اتیعمل ندیفرآ با ،)به صورت تمام شده 405پژو  یخودرو یشفت اکسل ها دکنندهیتول •
 باال( یلیخ  یها و دقت یحرارت



 

 

www.namatek.com 
 2 

کمتر از  و طولمتر  یلیم 80)ابعاد کوچک تراز قطر  جدار نازک یلوله ها دکنندهیتول •
توسط دستگاه    ییهوا عیمصارف صنا ( جهتمتر  یلیم 0.02  با دقتمتر  یلیم 300

 1395تا  1392 از سالدر شرکت فکور صنعت  CNCمحور  4تراش و فرز 
و اعم از اورهال ) یاسد یروه مهندسگ شرکت در CNCفرز  یدستگاه ها رکاریتعم •

 متر( یلی م 0.01با دقت  ها آنبال اسکرو و مونتاژ  یها و مهره چیپ تعمیرات
  یوله ها دیجهت تول شهیاند و تجهیزدر شرکت ساخت   نگیاپراتور دستگاه فلوفرم •

 متر  4 و طولمتر  یلیم 600 تا قطربدون درز 
 یی خودرو ع یقطعات صنا  یکسچرهایف و سازنده طراح •
  یدر خطوط مونتاژ  خودرونگهدارنده بدنه  یکسچرهایف و گی ج یکارشناس طراح •

 سال( 2به مدت   1388و رنو )سال  دیخودرو پرا جهت  شرکت پارس خودرو،
 یی هوا عیآالت صنا نیها و ادوات ماش زمیمکان و سازنده طراح •
در شرکت   یآالت صنعت نیقطعات بدنه ماش و ساخت یطراح ی، برامشاور طراح •

 سال( 1به مدت   1389)سال  شهیاند و تجهیزساخت 
و  ییخودرو  عیصنا  در حوزه  یکیقطعات مکان تأیید و تیفیارشد کنترل ک کارشناس •

 یروگاهین و ییهوا های سازه
  عیمصباح جهت قطعات صنا در پژوهشکده یکیکارشناس ارشد کنترل قطعات مکان •

  1387از سال تهران ) شگاهیگستر کوثر جهت قطعات پاال زیپترو تجه و شرکت ییهوا
 تاکنون( 

 یی خودرو  های شرکت و تجهیزاتقطعات  و نگهداری ریتعم نهیسابقه فعال در زم یدارا •
و  NCفرز  یگاه هادست ازجمله ،دیخطوط تول یدستگاه ها و نگهداری ریکارشناس تعم •

  2به مدت  1390از سال خودرو )نقطه جوش در شرکت پارس  یها و دستگاه تراش
 سال(
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 های آموزشی گذرانده شده   دوره

در  ...و  catiaو  solid work ،اتوکد :ازجمله ک،یمکان یطراح یمسلط به نرم افزارها •
 ها.م زیمکان قطعات و و تحلیل و ساخت یطراح خصوص

به  یطراح یجهت نرم افزارها یا و حرفه یاز سازمان فن یآموزش نامهیگواه یدارا •
 ساعت 1400مدت 

و  و فرزکاری یآالت تراشکار  نیماش در حوزه تیسال سابقه فعال 15 و دارای مسلط •
 cncو  یونیورسالبه صورت  یکیساخت قطعات مکان نهی، در زمو... جوشکاری

به مدت   یا و حرفه  یاز سازمان فن یتراشکار  1و  2و  3سطح  یآموزش نامهیگواه یدارا •
 ساعت  1240

به مدت   یا و حرفه یاز سازمان فن یکار   فرز 1و  2و  3سطح  یآموزش نامهیگواه یدارا •
 ساعت  1240

به مدت   یا و حرفه یو آرگون از آموزشگاه فن CO2 یجوشکار  یآموزش نامهیگواه یدارا •
 ساعت  540

 ساعت  640به مدت  یا و حرفه یآموزشگاه فن CNCتراش  یآموزش نامهیگواه یدارا •
 ساعت  570به مدت  یا و حرفه یآموزشگاه فن CNCفرز  یآموزش نامهیگواه یدارا •
 یسیبرنامه نو و انجام یکیقطعات مکان ساخت ندی فرآ و یطراح مشاوره نهیدر زم فعال •
  240به مدت  یا و حرفه یاز آموزشگاه فن matlab نرم افزار یآموزش نامهیگواه یدارا •

 ساعت 
 نیدر قطعات ماش و استفادهجهت ساخت  یکیمکان یتست ها یطراح نهیدر زم فعال •

 د یآالت خطوط تول
 یز آموزشگاه فنا NDT UT) ،VT ،RT ،MT ،(PT یتست ها یآموزش نامهیگواه یدارا •

 ساعت  240به مدت  یا و حرفه
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 های اجرایی  روژهپ

 یپروژه کاردان کیبه صورت اتومات یمرحله ا 3 و ماتریسانجام پروژه قالب سمبه  •
روژه  پ Cfx توسط نرم افزار ییهوا یدر راکتورها الیحرکت س انیجر  لیانجام پروژه تحل •

 ی کارشناس
  مایفلزات در بدنه هواپ یبه جا تیاستفاده از کامپوز  و معایب ایمزا  لیانجام پروژه تحل •

 مواد در دانشگاه مالک اشتر تهران  کیاز نقطه نظر مکان
شرکت پارس   یبرا د،یپرا خودروخطوط بدنه  کیپنومات ستمی س یانجام پروژه طراح •

 خودرو 
دانشگاه   یپروژه براها )   مینیآلوم یکیخواص مکان بر رویحرارت   تأثیر و بررسی لیتحل •

 (1399سال  اشتر درمالک 
در مقطع  و ارائهپرنده  لیبال در بدنه انواع وسا یر یمحل قرارگ و بررسی لیتحل •

 ارشد  یکارشناس
  یبه جا جدار نازک یلوله ها در تولید نگیاستفاده از روش رول لیانجام پروژه تحل •

 گستر کوثر  زیشرکت پترو تجه  یدر مخازن تحت فشار برا یروش تراشکار 
 یها زمیبه استفاده از فنر در مکان یچشیپ یاستفاده از شفت ها لیانجام پروژه تحل •

شرکت   یبرا یچش یپ یدر شفت ها و عمر یتوجه به فاکتور خستگ با ریبرگشت پذ
 فکور صنعت 

 های آموزشی برگزارشده   دوره

  در شرکتشاغل  یروهایدستگاه تراش به ن یآموزش عمل دوره سابقه نیچند یدارا •
 ی خصوص یها
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به   شهیاند و تجهیزدر شرکت ساخت  یونیورسالدستگاه تراش و فرز  یعمل مدرس •
 شده است را شاملساعت آموزش  30که هر دوره  دالورودیجد یروهاین


