
 مشخصات فردی

 

 خسرو بیژن رستمی

 ۰۹۱۲۰۳۳۹۹۷۹تلفن تماس: 

 Khosro.bijanrostami@gmail.comایمیل : 

 ۹/4/۱۳6۱: متولد

 –کوچه نیلوفر  –خیابان باهنر  –بلوار اشرفی اصفهانی –باغ فیض  –ساکن : تهران 

  ۱۹۹واحد – ۳پالک –بن بست گالیل 
 

 طول دوره سوابق تحصیلی

 دکترا مهندسی مکانیک

  مدیترانه شرقی )قبرس شمالی(دانشگاه 

 :میکرو ساختار و خواص مکانیکی جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی  موضوع پایانامه

 در زیر آب 6T-۷۰۷5و  6T-6۰6۱ آلیاژهای آلومنیومی ناهمگن

 

 ۲۰۱۷ الی ۲۰۱۱

 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 )دانشگاه مدیترانه شرقی )قبرس شمالی 

 :طراحی و توسعه خودرو هدایت اتوماتیک جهت اهداف آموزشی موضوع پایانامه 

 

 ۲۰۱۱الی  ۲۰۰۹

 کارشناسی مهندسی مکانیک

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 

 

 ۱۳۸5الی ۱۳۸۰

 دیپلم ریاضی و فزیک

 
۱۳۷۹ 

 سوابق حرفه ای

 مدرس دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس شمالی

 دانشکده صنایع 

 سه های تولیدوتدریس دروس علم مواد و پر 

 

 ۲۰۱4الی  ۲۰۱۲

 دستیار استاد دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس شمالی

 دانشکده مکانیک 

 مدرس کمکی در زمینهای تولید و مدیریت تولید 

 مجری کلیه تحقیقات دانشجویی در زمینهای تولیدی 

 

۱5۲۰الی  ۰۹۲۰  

 -موسسه علمی و تحقیقاتی تکنوپارک  – مجری طرح های تحقیقاتی و صنعتی

 قبرس شمالی

   انجام پروژهای تحقیقاتی ، صنعتی و تولیدی توسط خریداری، نصب، راه اندازی و
و نرم افزارهای   CNC, EDM, Rapid Prototype, 3D Scannerماشینهای

 مربوطه

 
 

5۲۰۱الی  ۰۲۰۱  



 عامل و نمایده شرکت آواب صنعت ایران در قبرس شمالی

  بازاریابی، سفارش، نصب و راه اندازی و ارایه پشتیبانی و خدمات پس از فروش انواع
 دستگاهای تصفیه آب

 

۱5۲۰الی  ۰۸۲۰  

 شرکت خاور پرس –طراح صنعتی و مشاور تولید 

 ،دستگاههای پرس (مدل سازی و نقشه کشی ماشین آالت صنعتی  طراحی
 مکانیکی و هیدرولیکی(

 ،توسعه و نوآوری تحقیق 

 ر روی تحقیق، طراحی، توسعه و ساخت مکانیزم تغییر کورس پیوسته قابل اجرا ب
 تمامی تناژهای پرس ضربه ای

 نوآوری و تولید پرسهای مکانیکی کورس متغییر درشش تناژ متفاوت. 

 

۱۳۹6تا  ۳۹4۱  

 شرکت شمس صنعت کارون ساخت و تکنولوژی فنیمدیر 

  شرکت نورد لوله اهواز -پروژه ساخت و تجهیر پمپهای کف کش 

 نقاله، آسیاب، مبدل  ، انواع، سلت، شریدرپروژه ساخت و تجهیز الکهای صنعتی
 شرکت کشت و صنعت کارون –  سیستمهای الواتور و ... حرارتی، غلطک،

  شرکت دهخدا اهواز –پروژه ساخت و تجهیز سیستم های خنک کاری غبار 

 

تا کنون ۳۱۳۹  

 تولید آشپزخانه های مطبخ آراشرکت  فنیمدیر 

 ات آشپزخانه های صنعتیتجهیزساخت  طراحی، مدل سازی و 

 بهینه سازی و نوآوری در محصوالت 

 مستند سازی برای هر محصول 

 تولید روندفرایند و  بهبود 

  

تا کنون ۳۹6۱  

 کارگاهای آموزشی

در دانشگاه مدیترانه  نقشه کشی صنعتی و ماشین کاری، اولین کارگاه آموزشی مدل کاری

 .های مربوطه، کتیا و پاورمیلشرقی قبرس همراه با آموزش نرم افزار
۲۰۱۰ 

اولین کارگاه حقیقت مجازی در دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس همراه با آموزش نرم افزار 

 مربوطه، دلمیا.
۲۰۱۱ 

صنعتی و تولید دقیق با استفاده از اصول اولین کارگاه آموزشی مدل کاری، نقشه کشی 

 تلرانس گذاری هندسی
۱۳۹4  

 نرم افزاریی مهارتها

 Delmia 

 CATIA 

 Power Mill 

 Solid Works 

 AutoCAD 2D and 3D 

 

 زبانهای خارجه

  مدرکIELTS :۷، مهارت گفتاری: 6، مهارت نوشتاری: 6، مهارت خواندنی: 6، مهارت شنیداری: 6.5: نمره کل 

  سال زندگی در کشور ترک زبان قبرس ۷بر حسب  مسلطزبان ترکی 

 

 Ladder Diagram Programming 

 Microsoft Office: Word, Excel, Power 

Point, … 

 Abaqus 

 Ansys 
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