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 اطالعات پرسنلی

 نجف آباد محل تولد: 02/02/65 تاریخ تولد: جمشیدیان :نام خانوادگی امیر نام:

 

 شیعه مذهب: 1092313109 کد ملی: نجف آباد :محل صدور 234 :ش.شناسنامه

 سه برادری نوع معافیت: معاف:  انجام: خدمت سربازی: زن  مرد  :جنسیت

 سال 10 سابقه بیمه: 76070311 شماره بیمه: 1 :تعداد فرزندان متاهل مجرد :وضعیت تاهل

 03142241532 شماره تماس محل سکونت: 4پالک  -بن بست لطافت -کوچه شهید منصور جمشیدیان -خ ولی عصر -قلعه سفید -نجف آباد -اصفهان آدرس:

 09139310500 شماره تلفن همراه:  amirj60@gmail.com ایمیل:

 :تحصیلی سوابق

 معدل سال اخذ مدرک نام رشته / گرایش نام موسسه مدرک تحصیلی

ساخت و تولید -مهندسی مکانیک آزاد نجف آباد فوق لیسانس  30/06/90 63/15 

 17 30/11/86 تولیدساخت و  -مهندسی مکانیک توحید ذوب آهن لیسانس

 17 30/11/84 ساخت و تولید -مکانیک توحید ذوب آهن فوق دیپلم

 تالیف/پژوهش/تحقیق/تدوین/تقدیر/عضویتسوابق 

 نام موسسه: عنوان/شماره سابقه: نوع سابقه:

 پایان نامه فوق لیسانس بررسی اثر دما بر نیرو و دوپهن شدگی محصول در فورج داغ پژوهش

 فوالد مبارکه تغییر مقطع لوله پانل آبگرد سقفی فوالد سازی از دایره به مربع که باعث افزایش عمر پانل گردید. تغییر طرح

 فوالد مبارکه انل شد.فوالد سازی که باعث دوبرابر شدن عمر پ دیوارهتغییر جهت لوله ها از عمودی به افقی در پانل آبگرد  تغییر طرح

 فوالد مبارکه اینچ در سنتر آبگرد فوالد سازی که باعث سهولت ساخت و نصب شد. 3اینچ به  2از تغییر سایز لوله  تغییر طرح

   

 زبان های خارجی

با چه زبانی 

آشنایی 

 دارید.

 مکالمه نوشتن خواندن

 متوسط خوب عالی متوسط خوب عالی متوسط خوب عالی

             انگلیسی
 

 و نرم افزاری سوابق آموزشی
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 مدرک دریافتی تاریخ دوره مدت دوره نام موسسه برگزار کننده دوره آموزشی آموزشی و نرم افزاریعنوان 

  20/05/85 ساعت 50 راه نو CATIAنرم افزار 

  10/02/88 ساعت 50 راه نو ABAQUS نرم افزار

  15/08/90 ساعت 50 ناظران یکتا 2و  1بازرسی جوش 

WPS-PQR 01/10/90 ساعت 50 ناظران یکتا  

  VT WIW 40    (Level I,II)بازرسی جوش  

  PT WIW 40    (Level I,II)بازرسی جوش  

  MT WIW 48    (Level I,II)بازرسی جوش  

  RT WIW 40   (Level I,II)بازرسی جوش  

  RTi WIW 48   (Level I,II)بازرسی جوش 

  UT Gama Rad 96    (Level I,II)بازرسی جوش  

  IEI 16+16   2و  1آسانسور بازرسی 

    120 استاد کهتری NDTدوره تکمیلی 

  IEI 24   دوره بازرسی چرخدنده

  Asme sec VIII  IEI 24  تحت فشار نبازرسی مخاز

 شغلیسوابق 

 توضیحات تا تاریخ از تاریخ نام موسسه/شرکت عنوان شغل

  31/07/87 01/07/85 درخشان قطعه ساز  کنترل کیفیت

  06/08/89 01/08/87 ماشین سازی نجف آباد تولیدمدیر 

  31/03/90 01/10/89 شیر گاز آذران دفتر فنی

  30/08/91 01/06/90 )پروژه فوالد مبارکه(پارت ریتک سرپرست تکنولوژی

  تا هم اکنون 01/09/91 بازرسی مهندسی ایران بازرس و سرپرست پروژه

  تا هم اکنون 01/07/90 دانشگاه تدریس

  29/12/91 01/07/91 پارت ریتک)پروژه گلگهر( و مهندسی معکوس تکنولوژی مشاور

  31/05/94 01/02/93 پارت ریتک)پروژه گلگهر( و مهندسی معکوس تکنولوژی مشاور

  تا هم اکنون 01/04/94 ارتقاگستر پویا مدیر دفتر و نمایندگی اصفهان

 وجود()خالصه مهارتها و سوابق خاص در صورت  مهارتها

  

 


