
دکوتا رازفا  مرن 

(catia ایتک (  رازفا  مرن 

ICDL

keyshot رازفا مرن  اب  گنیردنر 

matlab رازفا مرن 

یودهم دازهب 
هریدم تئیه  سییر  بئان 

۱۳۷۴/۱/۲۸ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

حارط زیربت ، هاگشناد  کیناکم  یسدنهم  یسانشراک  لیصحتلا  غراف 

ایتک رازفا  مرن  یتعنص 

سامت تاعالطا 

behzad.mahdavi74@gmail.com 

(+۹۸)۹۱۴۶۸۷۷۴۴۲ 

۰۴۱۳۳۴۴۰۶۵۸ 

دنهس دیدج  رهش  زیربت ، یقرش ، ناجیابرذآ   

تالایس شیارگ :

یتلود زیربت  یرسارس  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

اسر رادیف  انرب  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

نایناریا وردوخ  نادزی  تکرش :

کیناکم هدکشناد  هاگشناد :

اهدرواتسد فیاظو و 

زیربت هاگشناد  کیناکم  یملع  نمجنا  هاگشناد :

اهدرواتسد فیاظو و 

نم هرابرد 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

۱۳۹۷ - ۱۳۹۲

یلغش قباوس 

هریدم تئیه  سییر  بئان 

نابآ ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

اسر رادیف  انرب  تکرش  هریدم  تئیه  وضع 

یمومع طباور  ریدم  یلخاد و  ریدم 

ناریا راب  نیلوا  یارب  تولیاپ  تروصب  یتسد  هدننک  یرپسا  هاگتسد  تخاس 

یفیک لرتنک  لوئسم 

ید ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

سردم

رویرهش ۱۳۹۹ دادرم ۱۳۹۹  -

یتعنص 2 یشک  هشقن  سرد  نیرمت  لح  داتسا 

کیناکم یملع  نمجنا  یزکرم  یاروش  وضع 

رویرهش ۱۳۹۷ رهم ۱۳۹۵  -

: اهدرواتسد هلمج  زا  زیربت  هاگشناد  کیناکم  یملع  نمجنا  رد  تیوضع  لاس   2

هقباسم نارواد  تئیه  وضع  ایتک و  یلم  هقباسم  هرود  ود  یرازگرب 

نابز

یسیلگنا

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

60%60%80%60%



behzad_mahdavi74

behzadm95

یا هفرح  ینف و  نامزاس  هسسوم :

یا هفرح  ینف و  نامزاس  هسسوم :

یا هفرح  ینف و  نامزاس  هسسوم :

یا هفرح  ینف و  نامزاس  هسسوم :

یگدنز رصع  رشان :

یگدنز رصع  رشان :

یعامتجا اههکبش  همانیهاوگ  اه و  هرود 

(catia  ) ایتک رازفا  مرن  روراک 

رویرهش ۱۳۹۵  : خیرات

(catia  ) ایتک رازفا  مرن  اب  هتفرشیپ  حوطس  یحارط 

رویرهش ۱۳۹۵  : خیرات

(catia  ) ایتک رازفا  مرن  یتعنص  حارط 

تشهبیدرا ۱۳۹۶  : خیرات

بلتم رازفا  مرن 

رویرهش ۱۳۹۶  : خیرات

تاقیقحت

زگرم زا  زیرگ  یاه  پمپ 

نمهب ۱۳۹۸  : خیرات

نوتیاپ رد  رادومن  میسرت 

۱۳۹۷ : خیرات

تاراختفا

یملع یاه  نمجنا  هدیزگرب  باتک 

تشهبیدرا ۱۳۹۸  : خیرات

مولع ترازو  زا  تکرح  هراونشج  رد  هناقالخ  یملع  هزیاج  هدنرب 

رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

هزوح رد  رترب  یاه  هدیا  یلم  هقباسم  هرود  نیلوا  رد  لوا  هبتر  بسک 

یژرنا

تشهبیدرا ۱۳۹۹  : خیرات

زیربت هاگشناد  راک  شناد  پآ  تراتسا  رد  مود  هبتر  بسک 

نابآ ۱۳۹۹  : خیرات

https://instagram.com/behzad_mahdavi74
https://t.me/behzadm95

