
یمرک نیسحریما 

ما هقالع دروم  یاه  هنیمز نم و  هرابرد 
هدیا تالوصحم و  هعسوت  روظنم  هب  دوخ  هتشر  هنیمز  رد  هک  مدنم  هقالع فلتخم ، تاعطق  یتعنص  یحارط  رب  هوالع 

یدایز یاه  تیباذج نم  یارب  یا  هژورپ یمیت و  تروصب  ندرک  راک  اه  نیا رانک  رد  .مهد  ماجنا  ار  یشهوژپ  راک  اه 
.دراد

هدنیآ لاس  فادها 5 
بوخ تکرش  کی  رد  هعسوت  قیقحت و  رتفد  ریدم 

تباث ژاتلو  تباث ، نایرج  هاوخلد  طیارش  اب  یرتاب  ژراشد  ژراش و   ) یرتاب رتست  هاگتسد  تخاس 
یسانشراک هرود  نایاپ  هژورپ  ناونع  هب  ونیودرآ  رلرتنکورکیم  کمک  اب  تباث ) ناوت  و 

سنارفنک هلاقم  امرگ -  ناوت و  یبیکرت  دیلوت  یاهمتسیس  یارب  یزاف  لرتنک  زا  هدافتسا  ( CHP)
لرتنک هب  چوس  یاه  تساوخرد  شهاک  اب  روحم  رازفا  مرن  یاه  هکبش  یریذپ  سایقم  دوبهب 

هدننک
نیشام کیمانید  سرد  هژورپ  ونیاودرا  درب  اب  کیتاموتا  صرق  هبعج  کی  یحارط 

ناونع هب  کینوسارتلا  روسنس  زا  هدافتـسا  اب  تعرـس  هلـصاف و  یریگ  هزادنا  متـسیس  یحارط 
یریگهزادنا یاه  متسیس  سرد  هژورپ 

ناریا یایتک  نمجنا  یحارط  تاقباسم  هبتر 3 
1396

نارهت ناتسا  یزومآ  شناد گنپ  گنیپ  تاقباسم  مود  هبتر 
1392

سامت تاعالطا 

09123456789

02100000000

nnri********@gmail.com

نارهت - رهش  نارهت  - ناتسا 
یدازآ نابایخ 

یصخش تاعالطا 

1376 : 

درجم : 

یلیصحت تیفاعم  : 

یزاجم یاضف 

********** amirhosein

********* amirhosein@

******** http://amirh

رد 1399/12/9 هدش  زور  هب 

دلوت

لهات تیعضو 

تمدخ تیعضو 

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 
یضایر ملپید 

قداص  ماما  ناتسریبد 
ات 1394  1390

کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگشناد 
ات 1398  1394

یسدنهم دشرا  یسانشراک 
یدربراک یحارط  _ کیناکم

( تاشاعترا لرتنک و  ، کیمانید )

ریبکریما  یتعنص  هاگشناد 
دراد همادا  ات   1398

یشهوژپ قباوس 

تاراختفا

asfsafsa

https://instagram.com/amirhosein**********
https://t.me/@amirhosein*********
http:


هتفرشیپ یتامدقم و  ایتک 
لاس 1395 ریصن  - هجاوخ  هاگشناد  کیناکم  یسدنهم  یملع  نمجنا 

هتفرشیپ یتامدقم و  بلتم 
لاس 1395 ریصن  - هجاوخ  هاگشناد  کیناکم  یسدنهم  یملع  نمجنا 

نوتیاپ
لاس 1396 ریصن  - هجاوخ  هاگشناد  کیناکم  یسدنهم  یملع  نمجنا 

ونیودرآ
لاس 1396 ریصن  - هجاوخ  هاگشناد  کیناکم  یسدنهم  یملع  نمجنا 

LABVIEW رازفا مرن  زا  هدافتسا  اب   LEGO یاهتابر یسیون  همانرب  تخاس و 
لاس 1397 ریبکریما  - هاگشناد 

CNC یاهرلرتنک
لاس 1397 ایاپ  - کیناکم  دبریه  عمتجم 

یتعنص حارط 
ایوپ  کیناکم  رایمه 

یزومآراک ناونع  هب ات 1397.6.31  زا 1397.4.1 
تقو هراپ  تروصب  هعسوت -  قیقحن و  دحاو  سانشراک 

نیهم  دنمشوه  هزاس  ارف 
راک ناونع  هب ات 1399.6.1  زا 1397.10.1 

یزکرم یاروش  وضع 
لاس 1398 ات  لاس 1397  زا  کیناکم  یسدنهم  یملع  نمجنا 

هیلوا ییانشآ  یتامدقم :
رازفا مرن  نیا  اب  هژورپ  دنچ  ماجنا  طسوتم :

رازفا مرن  نیا  اب  اه  هژورپ  موادم  ماجنا  هتفرشیپ :

هدش هدنارذگ  یاه  هرود

یزومآراک یراک و  قباوس 

یعامتجا یاه  تیلاعف

یرازفا مرن یاه  تراهم
ArduinoهتفرشیپSolidworksطسوتم

MATLABهتفرشیپPythonطسوتم

AbaqusطسوتمLabviewطسوتم

AnsysطسوتمCNC هاگتسد طسوتمرلرتنک 

Microsoft WordطسوتمMicrosoft
Powerpoint

طسوتم

Microsoft ExcelطسوتمAutoCadطسوتم

asfsafsa



یسیلگنا
بسانم یاوتحم  لاقتنا  عیرس و  بلطم  کرد 

یجراخ یاه  نابز

asfsafsa


