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 درباره )بیوگرافی یا شرح حال مختصر(

کارشناسی تاسیسات حرارتی و دارای مدرک  اینجانب محمد هادی

-شم. دورهمیبابرودتی از موسسه غیر انتفاعی صنعتی فوالد اصفهان 

به عنوان امریه در امامزاده طبس خود را بصورت سربازی ی خدمت 

ی کنکور در رشتهپس از آن تکنسین تاسیسات سپری کرده ام. 

انرژی قبول شده و پس از  گرایش تبدیل-کارشناسی ارشد مکانیک

به پارت رایان ورنا  مهندسین مشاور گذراندن سه ترم در شرکت

مشغول به کار شدم و همزمان عنوان ناظر مکانیک و تاسیسات 

در شرکت  96در سال  کارشناسی ارشد را دریافت نمودم.مدرک 

در این شرکت به عنوان  شده و تا این لحظه کک دعوت به کار

 کارشناس ارشد مکانیک مشغول به کار میباشم.

My name is Mohammad Hadi and I have a 

Master degree in HVAC from university 

 Sanati Folad of Isfahan. I also got my MSc 

degree in mechanic branch While before that 

spending a two years duration as technician in 

Tabas Emamzadeh holy institute to not only get 

experience but also do my military service. 

When I am studying in university 

 Sanati Folad of Isfahan to get my MSc degree, I 

found my eager to be a supervising engineer. So, 

a job was found in Part Rayan Verna company. 

After that, I was invited to Coke Company in 

2017 as a master of mechanic while, I'm still 

working there. 

 

 افتخاراتعناوین و 

 گذراندن دوره های بعد جهت صدور پروانهو در حال  1398در سال قبولی در آزمون دادگستری 

 در دانشگاه آزاد اسالمی طبس از مرکز زیگر یهاپمپها  روی عملکرد و تعداد تیغه کنندهجمع اثر تغییر قطرارائه مقاله در خصوص 

 

 

 سوابق تحصیلی

 نام و محل موسسه آموزشی معدل سال اخذ گرایش-رشته مقطع تحصیلی

 موسسه آموزشی عالی صنعتی فوالد 31/15 1395 تبدیل انرژی -مکانیک کارشناسی ارشد

 به روش عددی از مرکز زیگر یهاپمپها  روی عملکرد و تعداد تیغه کنندهجمع اثر تغییر قطر نامهعنوان پایان

تاسیسات حرارتی و  -مکانیک کارشناسی

 برودتی

 دانشگاه امام خمینی )ره( میبد یزد 5/14 1390

 طراحی سیستم های حرارتی و برودتی  نامهعنوان پایان

 

 ها و مدارک تخصصیدوره

 دوره ی لوله کشی تاسیسات گاز ساختمان

HSE  )آموزش آتشنشانی انواع حریق و اطفاء آن( 

 آموزش زبان انگلیسی به مدت دوماه )کیش ایر(

 



 

 تالیفات

 

 

 ایسوابق شغلی و حرفه

 سمت /ادارهشرکت/موسسه
 سابقه مدت همکاری

 بیمه
 مرتبط پروژهو زیربنای  عنوان

 تا از

 آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم
 تکنسین تاسیسات

 )نیروی امریه(
 2 1/6/93تا  1/6/91

آستان مبارک حسین بن موسی 

 الکاظم

 شرکت کک سازی طبس 2 1/6/96تا  6/6/94 ناظر مکانیک پارت رایان ورنا مهندسین مشاورشرکت 

 شرکت کک سازی طبس 4 ادامه دارد 1/6/96 کارشناس مکانیک شرکت کک سازی طبس

 

 سوابق آموزشی و فرهنگی

 نوع همکاری فعالیت ارگان/موسسه
 مدت همکاری

 تا از

 1/6/93تا  1/6/91 نیروی امریه قسمت تاسیسات آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم

    

    

 

 های خارجهمهارت در زبان

 ترجمه و درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن زبان

 خوب خوب متوسط خوب انگلیسی

     

     

 

 ایافزارهای رایانهمهارت در کار با نرم

 میزان تسلط نرم افزار

 خوب (2 درجه و 1 درجه ICDL) رایانه های مهارت با کامل آشنایی

 یکیمکان ینقشه ها یو طراح  AutoCADکار با نرم افزار

 ساختمان

 خوب

 خوب اینورتر  کار با نرم افزار

 

 هاسایر مهارت

 نقشه ساخت قطعات متفاوت صدهاو تهیه  طراحی سه بعدی قطعات و تجهیزات با نرم افزار اینورتر

 نقشه های گاز و لوله کشی ساختمان و ...ی انواع طراحی دو بعدی با اتوکد و تهیه

 

 

 های تخصصیعالیق و توانایی

 



 

 


