
کیناکم یسدنهم  دشرا  یسانشراک  یوجشناد 

یملع هلاقم  باتک و  دنچ  فلوم   ، زیربت هاگشناد 

یاههاگورین سورد  نیرمت  لح  سردم   ، یهاگشناد

یاه نمجنا  لکریبد  کیمانیدومرت 1 و 2،   ، یترارح

یاروش قباسوضع   ، زیربت هاگشناد  ییوجشناد  یملع 

هاگشناد یملع  یاه  نمجنا  رب  تراظن  تیامح و 

طیحم ییوجشناد  یملع  نمجنا  ریبد  زیربت و 

ون یاه  یژرنا  تسیز و 

دکوتا رازفا  مرن 

(catia ایتک (  رازفا  مرن 

هد هلیلخ  یمان  یدهم 

۱۳۷۷/۱۰/۱۴ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

یلیصحت تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

یژرنا لیدبت  شیارگ :

یتلود زیربت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

یتلود زیربت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

زیربت هاگشناد  یروآ  ون  دشر و  زکرم  رد  رقتسم  اسر  رادیف  انرب 

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

نالاواس نمیا  ناسربآ 

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

هموزر هصالخ 

تاراختفا

پآ تراتسا  رد  مود  ماقم  بسک 

راک شناد  یزاجم 

نابآ ۱۳۹۹

یلم هقباسم  رد  موس  ماقم  بسک 

طیحم یژرنا و  هزوح  رد  رترب  هدیا 

تسیز

رهم ۱۳۹۹

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

کیناکم یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

لاس ۱۴۰۰ یدورو 

کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

۱۴۰۰ - ۱۳۹۶

یلغش قباوس 

هریدم تئیه  وضع  هریدم و  تئیه  سیئر 

نابآ ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

اسر رادیف  انرب  تکرش  هریدم  تئیه  سیئر 

یلخاد ریدم 

رد راب  نیلوا  یارب  تولیاپ  تروصب  یتسد  هدننک  یرپسا  هاگتسد  تخاس 

ناریا

3D spacer mesh هاگتسد مزیناکم  تخاس  یحارط و 

Vacuum forming هاگتسد تخاس  یحارط و 

یکیتسالپ عیرس و  یاه  بلاق  تخاس  یارب   machine

تراظن یحارط و 

دادرخ ۱۳۹۹ رهم ۱۳۹۸  -

عمتجم هژورپ  دحاو  زا 502  دحاو  تاسیسات 144 یارجا  رب  تراظن 

رصن کرهش  ینوکسم 

بآ لاقتنا  یناسربآ و  هوحن  یحارط 

لئوک نف  زاساوه و  یاه  متسیس  یحارط 



ICDL هناگ یاهرازفا 7 مرن 

پاشوتف رازفا  مرن 

دیوردنا یسیون  همانرب 

keyshot رازفا مرن  اب  گنیردنر 

سامت تاعالطا 

mahdinami77@yahoo.com 

(+۹۸)۹۱۴۷۳۱۵۷۴۵ 

۰۴۱۳۳۳۷۷۹۲۸ 

www.linkedin.com/in/mahdi-nami 

( هر ) ماما نابایخ  زیربت ، یقرش ، ناجیابرذآ   

mahdi-nami

mahdi.nmi

mahdi.nmi

نالاواس نمیا  ناسربآ 

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

زیربت هاگشناد 

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

زیربت هاگشناد 

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

زیربت هاگشناد 

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یعامتجا هکبش 

نابز

یسیلگنا

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یلوبناتسا یکرت 

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یوسنارف

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

تراظن ینف و  حارط 

رویرهش ۱۳۹۸ نیدرورف ۱۳۹۷  -

رصن کرهش  گرزب  دجسم  تاسیسات  یارجا  رب  تراظن 

بآ لاقتنا  یناسربآ و  هوحن  یحارط 

لئوک نف  زاساوه و  یاه  متسیس  یحارط 

ینوکسم عمتجم  هناخروتوم  یارجا  یحارط و 

اه یژرنا  تسیز و  طیحم  ییوجشناد  یملع  نمجنا  ریبد 

ون

نابآ ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

نورد هراونشج  نیمهدزیس  رد  هناقالخ  یملع  تیلاعف  شخب  هدیزگرب 

تکرح یهاگشناد 

یهاگشناد نورد  هراونشج  نیمهدراهچ  رد  ینیرفآراک  شخب  هدیزگرب 

تکرح یللملا  نیب  هراونشج 

یهاگشناد نورد  هراونشج  نیمهدراهچ  رد  هقباسم  شخب  هدیزگرب 

تکرح یللملا  نیب  هراونشج 

یهاگشناد نورد  هراونشج  نیمهدراهچ  رد  باتک  شخب  هدیزگرب 

تکرح یللملا  نیب  هراونشج 

نورد هراونشج  نیمهدراهچ  رد  هناقالخ  یملع  تیلاعف  شخب  هدیزگرب 

تکرح یللملا  نیب  هراونشج  یهاگشناد 

یملع یاه  نمجنا  رب  تراظن  تیامح و  یاروش  وضع 

زیربت هاگشناد 

نابآ ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

کیناکم یملع  نمجنا  یزکرم  یاروشوضع 

رهم ۱۳۹۹ رهم ۱۳۹۷  -

تکرح یللملا  نیب  هراونشج  نیمهدزاود  رد  هیرشن  شخب  رد  موس  هبتر 

تکرح یللملا  نیب  هراونشج  نیمهدزاود  رد  باتک  شخب  هدیزگرب 

یللملا نیب  هراونشج  نیمهدزاود  رد  هقباسم  شخب  ریدقت  هتسیاش 

تکرح

80%80%80%80%

80%60%80%80%

60%40%80%40%

https://linkedin.com/in/mahdi-nami
https://instagram.com/mahdi.nmi
https://t.me/mahdi.nmi


ناریا نابز  نوناک  هسسوم :

زیربت هاگشناد  هسنارف  یملع  نمجنا  هسسوم :

یسدنهم هدکشناد  داتسا  یملع و  تئیه  وضع 

زیربت هاگشناد  کیناکم 

s.ranjbar@tabrizu.ac.ir

هدکشناد رایشناد  یملع و  تئیه  وضع 

زیربت هاگشناد  کیناکم  یسدنهم 

mjafari@tabrizu.ac.ir

هدکشناد رایشناد  یملع و  تئیه  وضع 

زیربت هاگشناد  کیناکم  یسدنهم 

V_zare@tabrizu.ac.ir

نالاواس نمیا  ناسربآ  تکرش  لماعریدم 

09143037825

زیربت هاگشناد  کیناکم  یسدنهم  هدکشناد  هلجم  رشان :

JMEUT.2022.47924.2979/10.22034 طبترم :  کنیل 

یشهوژپ یملع  هلاقم 

زیربت هاگشناد  کیناکم  یسدنهم  هدکشناد  هلجم  رشان :

JMEUT.2021.45217.2867/10.22034 طبترم :  کنیل 

یشهوژپ یملع  هلاقم 

EISTC08_010 طبترم :  کنیل 

مولع ، یسدنهم رد  نیون  یاهراکهار  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمتشه 

ور شیپ  نرق  رد  یروانفو  تاعالطا 

یگدنز رصع  رشان :

www.gisoom.com/search/book/author- طبترم :  کنیل 

- هلیلخ - یمان - یدهم - هدنروآدیدپ /670745

/ هد

یسدنهم هدکشناد  داتسا  ربجنر  زرمارف  دیس  رتکد  اب  باتک  فیلات 

هدکشناد رایداتسا  یناخدمحم  دازرف  رتکد  زیربت و  هاگشناد  کیناکم 

هیمورا هاگشناد  کیناکم  یسدنهم 

یگدنز رصع  رشان :

www.gisoom.com/search/book/author- طبترم :  کنیل 

- هلیلخ - یمان - یدهم - هدنروآدیدپ /670745

/ هد

یسدنهم هدکشناد  داتسا  ربجنر  زرمارف  دیس  رتکد  اب  باتک  فیلات 

زیربت هاگشناد  کیناکم 

یگدنز رصع  رشان :

www.gisoom.com/search/book/author- طبترم :  کنیل 

- هلیلخ - یمان - یدهم - هدنروآدیدپ /670745

/ هد

زا کیناکم  یسدنهم  یصصخت  یرتکد  یوجشناد  اب  باتک  فیلات 

ملع هاگشناد  زا  کیناکم  یسدنهم  دشرا  یسانشراک  زیربت و  هاگشناد 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

یسیلگنا نابز  هرود  لیمکت 

نمهب ۱۳۹۷

هسنارف نابز  یتامدقم  هرود  لیمکت 

ید ۱۳۹۸

اه فرعم 

ربجنر زرمارف  دیس  رتکد 

یرفعج مرحم  رتکد 

عراز دیحو  رتکد 

یمالسالا خیش  نارهم 

تاقیقحت

اب نآ  یزاس  عیام  نژوردیه و  یگدنیالآ  نودب  دیلوت 

ینوتورپ ءاشغ  رزیالورتکلا  یدیشروخ و  یژرنا  زا  هدافتسا 

ید ۱۴۰۰

متسیس کی  هفدهدنچ  یزاس   هنیهب کیمونوکاومرت و  لیلحت 

زهجم نیکنار  زاگ و  نیبروت  یاه   هخرچ یانبمرب  الاب  نامدنار 

کیرتکلاومرت روتارنژ  هب 

ریت ۱۴۰۰

رب ینتبم  ناوت  دیلوت  متسیس  یژرزگا  یزاس  هنیهب  هئارا و 

زاگویب اب  هدش  هیذغت  زاگ  نیبروت  هخرچ 

تشهبیدرا ۱۴۰۰

ریذپ دیدجت  یاه  یژرنا  یداب و  نیبروت 

رذآ ۱۳۹۹

یدیشروخ یژرنا 

نیدرورف ۱۳۹۹

نویساتیواک

رویرهش ۱۴۰۰

http://10.0.86.18/JMEUT.2022.47924.2979
http://10.0.86.18/JMEUT.2021.45217.2867
http://eistc08_010/
http://www.gisoom.com/search/book/author-670745/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%87/
http://www.gisoom.com/search/book/author-670745/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%87/
http://www.gisoom.com/search/book/author-670745/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%87/


.ناریا تعنص  و 

نوگنوس سم  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

هلحرم رد   ، زیربت هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  ربجنر  رتکد  هارمه  هب 

سم تکرش  هرتناسنک  رابنا  یارب  عوبطم  هیوهت  متسیس  یحارط 

، ییایمیش داوم  هیوهت   ، یحارط نیا  زا  فده  .میتسه  نوگنوس 

ظفح تهج  هب  رابنا  نیا  رد  دوجوم  رابغ  درگ و  اه و  سیلیس 

.دشاب یم  هعومجم  نیا  نانکراک  یتمالس 

مدیا یتعنص  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یارب  ، زیربت هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  ربجنر  رتکد  هارمه  هب 

هاگتسد کی  یتعنص  یاهروتوم  تست  زا  یشان  یادص  شهاک 

دوجوم یاهروتوم  یادص  نآ  هلیسو  هب  هک  دیدرگ  یحارط  رسنلیاس 

چیه هک  یروطب  تفای  شهاک  یهجوت  لباق  روطب  اه  لولس  رد 

.دوبن ندینش  لباق  یا  هدنهد  رازآ  یادص 

اه هژورپ 

هرتناسنک رابنا  عوبطم  هیوهت  متسیس  یحارط 

ید ۱۴۰۰

رسنلیاس یحارط 

رهم ۱۴۰۰


