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 اطﻼعات تحصيلی
 کارشناسی استخراج معدن
 دانشگاه صنعتی شاهرود
 شروع ٩٣/٧ :تا ٩٧/٩
 معدل١۴ ٢٢:

 اطﻼعات شغلی
 وضعيت اشتغال :در حال حاضر مشغول به کار نيستم و به دنبال کار می گردم
 آماده کار در :کل کشور
 حداقل حقوق درخواستی :توافقی

 سوابق کاری
 گذراندن دوره کار آموزی ) (١در معدن مس سرچشمه کرمان
 گذراندن دوره کارآموزی ) (٢در شرکت جنرال مکانيک قطعه  ، Dساخت طونل آزاد راه تهران – شمال

 پروژه ها
 بررسی و مقايسه دو روش جريان نقدينگی و گزينه های واقعی در ارزيابی اقتصادی معدن طﻼ

 زبان های خارجی
 انگليسی )سطح متوسط(

 کامپيوتر
آشنايی با مجموعه  officeوتوانايی و درک باﻻ در يادگيری نرم افزار ها

 دوره ها
 دوره  ICDLکامپيوتر
 افسر  HSEپروژه های نفتی
 سيم کشی و عيب يابی مدارهای پايه ساختمان

 مدارک،گواهينامه ها،افتخارات

 افسر  HSEپروژه های نفتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  /شماره)سريال(  /٣٠٧٨٢٧٩١اعتبار ١۴٠٣

 سيم کشی و عيب يابی مدارهای پايه ساختمان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  /شماره)سريال(  /٣٠۵۵٢٩٣۴اعتبار ١۴٠٣

 لوح تقدير رتبه برتر دانشکده از استعداد های درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود
 گواهينامه رانندگی

 تأليف و ترجمه کتاب
ترجمه مقاله Formation of zinc sulfide species during roasting of ZNO with pyrite and its contribution on flotation

 توضيحات






بنده به شدت عﻼقه مند و مشتاق به حرفه معدن و فعاليت در اين عرصه هستم به همين خاطر بعد از اتمام
دانشگاه و فارغ التحصيلی به خدمت سربازی اعزام شدم ،تا بتوانم با پايان خدمت وارد اين حيطه کاری بشوم.
عﻼقه مند به زبان انگليسی و در حال يادگيری هستم.
عﻼقه مند به برنامه نويسی تحت وب و در حال يادگيری هستم.
دارای انگيزه و روحيه باﻻ برای کار کردن در شغل مهندسی معدن هستم.

