
catia رازفا مرن  اب  یحارط 

keyshot رازفا مرن  اب  گنیردنر 

ABAQUS

spss رازفا مرن 

یهوکش یلضف  یلع 
یتعنص حارط 

1376/3/5 : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

فاعم  : يزابرس تیعضو 

یحارط شیارگ  کیناکم  یسدنهم  دشرا  یسانشراک  يوجشناد 

رد لاعف  ایتک و  رازفا  مرن  سردم  یتعنص ، حارط   ، يدربراک

تیزوپماک ياه  هاگتسد  تاحفص و  تخاس  هزوح 

سامت تاعالطا 

alifazli1376@gmail.com 

(+98)9214126172 

04136691031 

https://www.linkedin.com/in/ali-fazli-
05b718151

 

هیدشر كرهش  زیربت ، یقرش ، ناجیابرذآ   

يدربراک یحارط  شیارگ :

یتلود زیربت  يرسارس  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

يدربراک یحارط  شیارگ :

یتلود زیربت  يرسارس  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

زیربت يرسارس  هاگشناد  کیناکم  یملع  نمجنا  هسسوم :

اهدرواتسد فیاظو و 

هداز هللادبع  یتعنص  هورگ  هاگراک :

اهدرواتسد فیاظو و 

نیپساک یتعنص  هورگ  هاگراک :

اهدرواتسد فیاظو و 

متاخ ایمیکرذآ  ناینب  شناد  تکرش  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

نم هرابرد 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

1399 - 1394

کیناکم یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

لاس 1399 يدورو 

یلغش قباوس 

ایتک رازفا  مرن  سردم 

رهم 1395 زا  يراکمه  زاغآ 

یک يریگردنر  رازفا  مرن  هتفرشیپ و  یتامدقم و  ایتک  رازفا  مرن  هرود  نیدنچ  سردم 

تاش

یتعنص حارط 

نیدرورف 1399 نمهب 1397  -

يدنب هتسب  هاگتسد  دص  ات  رفص  یتعنص  تخاس  یحارط و  سوکعم و  یسدنهم 

تیئوکسیب

یتعنص حارط 

رویرهش 1398 ریت 1398  -

هاگپ هب  هتسباو  یناویل  ياه  ریش  نک  رپ  يدنب و  هتسب  هاگتسد  تخاس  یحارط و 

یتعنص حارط 

نابآ 1396 زا  يراکمه  زاغآ 

زونز نلوئاک  هناخراک  يارب  یتعنص  ياه  روتکار  تخاس  یحارط و 



python یسیون همانرب 

auto cad

پاشوتوف

اروامیرپ رازفا  مرن 

ونیار یحارط 

mold flow کسدوتا

microsoft office

power point

ali-fazli-05b718151

alifazli1997

09214126172

ali.fazlishokouhi

اسر رادیفانرب  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

زیربت يرسارس  هاگشناد  هسسوم :

اهدرواتسد فیاظو و 

زیربت يرسارس  هاگشناد  کیناکم  یملع  نمجنا  هسسوم :

اهدرواتسد فیاظو و 

ناجیابرذآ دنمشوه  ياه  هزاس  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

کیرتکلا جوم  زیر  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

یعامتجا هکبش 

یتعنص حارط 

نابآ 1399 زا  يراکمه  زاغآ 

ناریا رد  راب  نیلوا  يارب  یتسد  يرپسا  تخاس  یحارط و  رد  هرواشم 

رد راب  نیلوا  يارب   3d spacer mesh هاگتسد تخاس  یحارط و 

ناریا

يارب  vacuum forming machines هاگتسد تخاس  یحارط و 

یکیتسالپ عیرس و  ياه  بلاق  تخاس 

یتعنص حارط 

رویرهش 1399 ریت 1399  -

یحارط و عوضوم  اب  یسانشراک  كردم  نتفرگ  يارب  یسانشراک  یصصخت  هژورپ  لیمکت 

برغ لامش  راب  نیلوا  يارب  یتیزوپماک  تاحفص  تخاس  يارب   RTM هاگتسد تخاس 

کیناکم یملع  نمجنا  یزکرم  یاروش  وضع 

رویرهش 1399 دنفسا 1394  -

: اهدرواتسد هلمج  زا  زیربت  هاگشناد  کیناکم  یملع  نمجنا  رد  تیوضع  لاس   5

هقباسم نارواد  تئیه  وضع  ایتک و  یلم  هقباسم  هرود  ود  يرازگرب 

رواتشگ هیرشن  هرود  ود  یگنهرفو  یملع  ریبد 

کچوک ياه  نیشام  کیمانیدوریآ  هقباسم  يرازگرب  تاقباسم و  هتیمک  هرود  ریبد 4 

کیناکموتا هاگراک  يارب  کیناکم  هدکشناد  شرافس  هب  روتوم  دنتسا  هاگتسد  تخاس 

زیربت هاگشناد  کیناکمویب  یملع  نمجنا  یلعف  ریبد 

تکرح یلم  هراونشج  هرود  ییارجا 4  رداک 

ناریا تیلوئز  یللملا  نیب  سنارفنک  ییارجا  رداک 

یتعنص حارط 

رویرهش 1398 رهم 1397  -

یتاغیلبت تالوصحمزا  هک  رتم  داعبا 2*2*4  رد  يدعب  هس  مارگولوه  تخاس  یحارط و 

.دشاب یم  اه  تکرش  لوصحم  یفرعم  يارب 

لوصحم یفرعم  يارب  یتاغیلبت  تالوصحم  زا  هکهیوس  ود  شیامن  هدرپ  تخاس  یحارط و 

.دشاب یم 

یتیزوپماک ياه  لنپ  چیودناس  تخاس 

گب مویکو  يژولونکت  زا  هدافتسا  اب  سالگ  ربیاف  ياه  قرو  تخاسو  یحارط 

یتعنص حارط 

نمهب 1397 زا  يراکمه  زاغآ 

یقرش ناجیابرذآ  قرب  هرادا  يارب  يرون  ياه  بورپ  ياه  باق  سیک و  تخاس  یحارط و 

لیبدرا و 

قرب هرادا  يارب  لاتیجید  دیدج  ياه  روتنک  ياه  باق  سیک و  تخاسو  یحارط 

لیبدرا یقرش و  ناجیابرذآ 

https://www.linkedin.com/in/ali-fazli-05b718151
https://instagram.com/alifazli1997
https://t.me/09214126172
https://www.facebook.com/ali.fazlishokouhi


یهاگشناد داهج  هسسوم :

ناریا ایتک  نمجنا  هسسوم :

تاحفص زا  دراد .  يزورما  نردم و  تعنص  رد  ییازسب  شقن  یتیزوپماک  تاحفص  هزورما 

ملع .درک  هراشا  ینبرک  يا و  هشیش  یتیزوپماک  تاحفص  هب  ناوت  یم  لومعم   یتیزوپماک 

تاعطق دیلوت  رد  درب .  یم  هرهب  یمک  رامآو  هداد  زا  تسه  و  يا  هزات  زور و  هب  ملع  تیزوپماک 

روتکاف رگید  اه و  شنرک  ...و و  یشچیپ   ، یشرب   ، یششک ياه  شنت  یگتسخ و  رمع و  یتعنص 

تاصخشم ندروآ  تسدب   تاحفص و  شیامزآ  موزل  سپ  دراد .  تیمها  ام  يارب  داوم  ياه 

 ) نیزر  لاقتنا  يریگ  بلاق  هاگتسد  تخاس  اب  هک  دشاب  یم  یحارط  ياه  تیرورض  وزج  داوم 

تشاد میهاوخ  ار  یتیزوپماک  تاحفص  عاونا  تخاس  ییاناوت  )  RTM

یگدنز رصع  رشان :

زکرم زا  زیرگ  ياه  پمپ  باتک  يراتساریو 

هداز هللادبع  یتعنص  هورگ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 
هدااز و هللادبع  تکرش  يارب  تیئوکسیب  يدنب  هتسب  هاگتسد  دص  ات  رفص  تخاس  یحارط و 

تاعطق يراذگ  مساو  هرامش  يدنب و  نشیتراپ 

نابز

یسیلگنا

ندناوخ يراتفگتراهم  نتشونتراهم  يرادینشتراهم  تراهم 

یلوبناتسا یکرت 

ندناوخ يراتفگتراهم  نتشونتراهم  يرادینشتراهم  تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

یهاگشناد داهج  رد  نابز  هرود  لیمکت 

نابآ 1397  : خیرات

(catia  ) ایتک رازفا  مرن 

رویرهش 1397  : خیرات

تاقیقحت

RTM هاگتسد تخاس  یحارط و 
رویرهش 1399  : خیرات

زکرم زا  زیرگ  اه  پمپ 

نمهب 1397  : خیرات

اه هژورپ 

تیئوکسیب یدنب  هتسب  هاگتسد  تخاس  یحارط و 

80%60%80%80%

60%60%40%80%



تاراختفا

تکرح هراونشج  رد  هناقالخ  یملع  هزیاج  هدنرب 
رویرهش 1397  : خیرات

ناریا ایتک  نمجنا  وضع 
رویرهش 1397  : خیرات

ایتک رازفا  مرن  اب  یتعنص  یحارط  یلم  تاقباسم  رواد 
نابآ 1397  : خیرات

زکرم زا  زیرگ  یاه  پمپ  باتک  یراتساریو 
نمهب 1397  : خیرات


