
 
 

  رزومه شغلی

  اشکان عاليپور

  گرايش استخراج معدن مهندسی کارشناس

     

  

  

  مشخصات     رديف

  اشکان عاليپور                                                نام و نام خانوادگی   ١

  ٠٩٣٧٥٩٨٩٥٠٢  تلفن تماس  ٢

  ashkanaalipour@gmail.com  نشانی الکترونيکی  ٣

  ١٢/٠٢/٧۴  تاريخ تولد   ٤

  ايذهشهرستان استان خوزستان   آدرس  ٥

  پايان خدمت  وضعيت سربازی  ٦

  مجرد  وضعيت تاهل  ٧

  

  

  

  

  



 
 

 اطالعات تحصيلی  

  کارشناسی استخراج معدن  

 دانشگاه صنعتی شاهرود  

  :٩/٩٧تا  ٧/٩٣شروع  

 :١۴معدل ٢٢   

  

 اطالعات 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  

 

  کاریسوابق 

 ) در معدن مس سرچشمه  کرمان ١گذراندن دوره کار آموزی ( 

 ) در شرکت جنرال مکانيک قطعه ٢گذراندن دوره کارآموزی (D  شمال –، ساخت طونل آزاد راه تهران 

 

 روژه ها پ 
 
 بررسی و مقايسه دو روش جريان نقدينگی و گزينه های واقعی در ارزيابی اقتصادی معدن طال 

  

 زبان های خارجی 
 نگليسی (سطح متوسط)ا 

 

 کامپيوتر  

 نرم افزار هاباال در يادگيری و درک وتوانايی  officeآشنايی با مجموعه 



 
 

 دوره ها 
  دورهICDL کامپيوتر  
  افسرHSE  پروژه های نفتی  
  سيم کشی و عيب يابی مدارهای پايه ساختمان 

 

  

  مدارک،گواهينامه ها،افتخارات 

  

  افسرHSE پروژه های نفتی 

  ١۴٠٣/ اعتبار ٣٠٧٨٢٧٩١ای کشور / شماره(سريال)  فنی و حرفهآموزش سازمان 

  يابی مدارهای پايه ساختمانسيم کشی و عيب 

  ١۴٠٣/ اعتبار ٣٠۵۵٢٩٣۴سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور / شماره(سريال)  

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

  

 مه کتابتأليف و ترج  

   Formation of zinc sulfide species during roasting of ZNO with pyrite and its contribution on flotationرجمه مقاله  ت

  

  

 توضيحات 

 

  همين خاطر بعد از اتمام ه و فعاليت در اين عرصه هستم ب معدن و مشتاق به حرفهعالقه مند بنده به شدت
  .به خدمت سربازی اعزام شدم، تا بتوانم با پايان خدمت وارد اين حيطه کاری بشوم دانشگاه و فارغ التحصيلی

 عالقه مند به زبان انگليسی و در حال يادگيری هستم.  
  تحت وب و در حال يادگيری هستمعالقه مند به برنامه نويسی.   
 هستمدر شغل مهندسی معدن  روحيه باال برای کار کردنرای انگيزه و دا.  

  



 
 

 

 


