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 :مشخصات فردي -1

 سیدمصطفی  :  نام )چنانهن(میردانیالی :  نام خانوادگی سیدمحمد:  نام پدر

 1111:  تاریخ تولد  تهران :  محل تولد 1761:  شماره شناسنامه

Mob: +989122449946  :تهرانپارس-تهراننشانی محل سکونت 

Tel:   +982177006342 شهرک صنعتی چهاردانگه- بزرگراه آزادگان-: تهران1 )شاپ تعمیرات(نشانی محل کار 

fax:   +982177006347 خ آنتن مریخ-کمردمنطقه صنعتی -سه راه تهرانپارس-: تهران2(  استارتحین در ) خانهنشانی محل کار 

Web:www.aspe.ir Email : (abadis@aspe.ir)-(m@aspe.ir)-(chenanhan@gmail.com) 

 2- سوابق تحصیلی:

کشور/ شهر 

 محل تحصیل

لیرشته تحصی گرایش مدت تحصیل نام واحد آموزشی  مقطع تحصیلی 

 از تا

 دیپلم برق  برق صنعتي 1367 1369 هنرستان شهید مطهری تهران

(کشوری 4)رتبههنرستان نمونه دولتي آزادی فلسطین تهران  دیپلم الکترونیک الکترونیک صنعتي 1369 1371 

ماشین سازی –قالبسازی  1372 1375 دانشگاه شهید رجایي تهران  فوق دیپلم ابزارسازی 
(کشوری 31)رتبهجایيدانشگاه شهید ر تهران  1383 1380 cnc ماشین سازی –قالبسازی    لیسانس ساخت و تولید 

 
 



 

 1-  سوابق حرفه اي:
 خلاصه سوابق

 نام سازمان / شرکت

 مدت همکاری

 رابطهعلت قطع  سمت
پاره وقت/ 
تمام وقت/ 

 مشاوره
مجموع  تا از

 ماه سال ماه سال به ماه

 آماج ایران
3131 10 3131 11 14 

 ينقشه کشاجرائي و 
ولي دانشگاه و نیاز بیشتر به قب

 تجربه کار اجرایي
 تمام وقت

 تمام وقت اشتغال دولتي قالبسازطراح و  10 10 3131 11 3131 ایران قالب

 تمام وقت تمام تحصیل و ارتقا ا (ادوات) cncماشین ساز طراح و  30 30 3131 10 3131 صنایع هوافضا

ایران )آقای  شرکت استانکو ایمپورت
سیدین اولین تامین کننده ماشین ابزار در 

 کل کشور(

3131 30 3134 30 30 
 تمام وقت به آمریکا مهاجرت آقای سیدین  cncو ماشین سازی درصدی( 01)شراکت مدیرفني 

 شرکت حدید مبتکران
3134 30 3130 30 30 

 قالبسازی سپس تعمیرات مدیر
تمام پروژه راه اندازی خطوط ا

 تولید
 تمام وقت

 پروژه ای انتقال  مدیر فني مهندسي و مشاور طرحهای خاص  11 3130 30 3131 شرکت امدادماشین ابزار

 وقتمام ت همکاری در تاسیس  مدیر بازرگاني 10 33 3133 30 3130 شرکت هرمزان

 پروژه ای همکاری در تاسیس  طرحهای خاصمجری و مشاور  11 11 3130 11 3133 شرکت جم گستر شهر

 شرکت )مهندسي دانا صنعت فتح(
 ارس مهندسي آبادیس سازه پ

3131 10 3131 1 301 
 ر حین فعالیتد مدیرعاملسپس  سهام دار ومدیر کل پروژه 

 تمام وقت
 

  آلمان Woukشرکت 
3134 14 3131 13  

 ت پار ر حین فعالیتد برنامه و بازرگاني در ایرانو مشاور عالي طرح 

 انجمن مخترعین کشور

3130 13 3131 13  

 ت پار حین فعالیت در مشاور عالي انجمن مخترعین و رئیس هیئت مدیره



 

 

 

 4-  دوره هاي آموزشی :

 سطح نام دوره
آموزش محل  

 
 سال

میزان ساعات 
 دوره

 امکان ارائه گواهي دوره 

 بله 43 0110 فستو آلمان دو طراحي سیستمهای هیدرولیک

 بله 30 3131 خود آموز دانشگاه علم و صنعت و پیشرفته Autocadنرم افزار 

  301 3131 و خود آموز دانشگاه شهید رجایي پیشرفته Solid workرم افزارن

  311 3131 خود آموز پیشرفته  Nisaنرم افزار

  301 3133 خود آموز پیشرفته  Ansysنرم افزار

  31 3134 حدید مبتکران میاني  Catiaنرم افزار

    خود آموز پیشرفته  Mold flowنرم افزار

    خود آموز و پیشرفته میاني ..…, Mechanical هاینرم افزار

   3130-3134 خود آموز  وآریانپور  میاني زبان انگلیسي

 مدارج

 عنوان ماخذ سال کشور توضیحات

ملیکارگر نمونه  مجمع کارگری ایران 1131  بسبب اختراعات   

 تقدیر نامه نخبگان سازمان فني حرفه ای کل کشور 1131  اختراعات
 تقدیرنامه انجمن مخترعین انجمن مخترعین 1131  اختراعات

 انجام پروژه ها تقریبا از صفر تا تحویل و گارانتي 

 

1137-0111 ، هوافضا ، اتمي و... ينفت صنایع   

 متقدیرنامه هاي متفاوت بابت انجا

تی طرحهاي متفاوت خاص در صنایع نف

و ... نظامی ،  

 آقای دکتر عربشاهي مشاور آقای کانادا رایزن
در  زنگنه دوره ریاست جمهوری آقای خاتمي
  ملازحین بررسي و رایزني جهت جذب سرمایه 

و ... اناداک  

1137-1131  Cvs - dynaflow - shell 

 پیشنهاد جوینت و راه اندازي خطوط

یران و در اکنترل ولو تولید و تعمیراتی 

دوستان در شل(پیشنهاد  ه)بعمان  



 

 

پروژه هاي انجام شده عناوین کلی توضیحات  

  

و ...   cnc ماشین آلاتو   bm,pm,tpm ،تعمیرات و نگهداري کارخانجات تولیدي   

خاص و ...   cnc طراحی و ساخت ماشین آلات    

(توربین  ، پمپ ، شیرآلات پالایشگاهی )خاص ادوات  )تعمیرات( و باز سازي بازطراحی تحقیقات ،   

ی کاملکنترلشیرآلات ساخت انواع طراحی و    

ط و سیستمهاي تولیديراه اندازي خطوطراحی ، ساخت ، نصب و    

در طرحهاي لازم پیمانکار برتر 200 حداقل کنسرسیومبسبب مدیریت و کنترل پروژه    


