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 درباره من:

رشته مهندسی مکانیک در مقطع لیسانس و دانشجو دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته مهندسی    لی تحصکفیتی هستم. فارغ    نیرحسیام

خود هستم. دارای روحیه    یهارشتهمرتبط با    یهاپروژه و    افزارهانرم(، بسیار مستعد کار و یادگیری در زمینه  ریپذ  دیتجد  یهای انرژانرژی )

 . کنمیمفعالیت  هم    ISIکار تیمی و تحقیقاتی باال، در حال حاضر بر روی مقاالت  

 ۱۳۷۲آبان  ۱۸ :متولد

 آدرس فعلی: 

 اصفهان  :محل سکونت شهر

 وضعیت خدمت:

 معافیت دائم 

 : تأهلوضعیت  

 متأهل 

 وضعیت تحصیل: 

 دانشگاه اصفهان )صنعتی فوالد(  ●

o (۱۳۹۷-۱۳۹۱) کارشناسی مهندسی مکانیک، گرایش سیاالت و جامدات 

 کشور )اصفهان( یاحرفهسازمان فنی و  •

o  ( ۱۳۹۸) ساعت( ۸۰۰ی( )میخاص پتروش) یصنعت کشلوله 

o یدست یکیقوس الکتر ندیبا فرا یجوشکار E3 SMAW- (۲۸۸ )( ۱۳۹۸) ساعت 

o  کارورAUTO CAD (۱۳۹۸) ساعت(  ۲۰۰) یبعدسهو  ی دوبعد 

 دانشگاه شهید بهشتی •

o  (۱۳۹۹مهر )شروع  ریپذ   دیتجد یها یانرژکارشناسی ارشد مهندسی 
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 :یهانه ی زماطالعات در 

 عنوان سطح آشنایی عنوان سطح آشنایی

 متوسط 

 پیشرفته 

 متوسط 

 مقدماتی 

 آشنایی

 مقدماتی 

 مقدماتی 
 مقدماتی 
 آشنایی

 صنعتی طراحی

 و کنترل کیفی   مدیر کیفیت پروژه

 پایپینگ

 کتیا

 متلب

 سالیدورک

 اتوکد

 مستر کم

 (PV-SOL) یدیخورشهای فوتوولتائیک طراحی پنل

 پیشرفته 

 پیشرفته 

 پیشرفته 

 مقدماتی 

 مقدماتی 

 متوسط 

 پیشرفته 

 پیشرفته 

 آشنایی

 )وب( مدیریت تکنولوژی

 وب( اطالعات )امنیت 

 وب( پروژه )مشاور  

 جوشکاری 

 انسیس

 پروژه  مدیریت

 طراحی وب

 وب  یسینوبرنامه

 (T-SOL) خورشیدی یهاکنگرمآب طراحی 

 

 :تجربیات کاری

 (: تاکنون ۱۳۹4از سال ) زیر از سال یهاشرکتدر در زمینه رشته مکانیک همکاری  ●

o  (  یکشلولهو  نما آبشرکت طرح و فن آبگینه )طراحی قطعات 

o  ( ، واحد تحقیق و توسعه)مدیر کنترل کیفیتستاک  سازانقالبشرکت 

 

 ( تاکنون ۱۳۹۲)از سال  مختلف یهاشرکت بامشاوره و مدیر آی تی در زمینه  یاپروژه  صورتبههمکاری  ●
 

 

 : هانامهی گواه/ جوایز /  هات یفعال

 انجمن ریاضیات، دانشگاه واترلو ●

o  ۲۰۰۹مسابقات جهانی المپیاد ریاضیات دانشگاه واترلو کانادا سال  ۱6نفر 

o  ۲۰۱۲مسابقات جهانی المپیاد ریاضیات دانشگاه واترلو کانادا سال  ۳نفر 

 خانه ریاضیات استان اصفهان ●

o  ۲۰۱۰ریاضی در سال  سؤالطراح  نیبهتربرنده جایزه 

 )دوره آنالین( انگلستان QALآکادمی  ●

o یسینوبرنامه 

o  وب دهنده توسعه (PHP) 

o مقدمانی پروژه و کسب و کار  مدیریت 

 )دوره آنالین( استرالیا Allison ی آکادم ●

o طراحی و توسعه وب 

● ILI )کانون زبان ایرانیان( 

o  ۱۳۹۱سال   دیپلم زبان انگلیسی 

 

 



 :هاپژوهش مقاالت و 

 مقطع لیسانس مقاله  •

o از اتاق عمل  کنندهآلودهزمان خروج ذرات پارامتر سرعت و دما در  ریتأثی سازهیشبو  یبررسClean Room   ها و انتخاب

 فلوئنت  یسانس افزارنرمبا کمک سیستم تهویه مناسب جهت بهبود عملکرد 

 

 :فنی / غیر فنی  یهامهارت

● HTML, PHP, C, C++, Python متوسط( -)آشنایی 

 پیشرفته( –)آشنایی  اداری و سازمانی ی هاون یاتوماس دهنده توسعهوردپرس و  دهندهتوسعه طراح وب و  ●

 پیشرفته( –)آشنایی  الکترونیک یوکارهاکسبمدیر و مشاور در زمینه توسعه  ●

● Photoshop, MAD MAPER  متوسط(  –)آشنایی 

 پیشرفته(  –)آشنایی  ورد، اکسل، پاورپوینت و...()توانایی کار با ویندوز و لینوکس و مجموعه آفیس  ●

 پیشرفته( –)آشنایی  وکارکسبمدیریت آی تی و توسعه  ●

 خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی )خوب(توانایی  ●
 

 

 

 با احترام                   

کفیتی نیرحسیام             

۱۳۹۹ ماهدی ۱4آخرین ویرایش:   


