رزومه علمی – پژوهشی

محل درج عکس

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی

کد ملی

تاریخ تولد

مجید

8158230970

7211

کد مدرسی ()ID

108367

ایمیل
Karrabi1@gmail.com

مشخصات تحصیلی
مقطع تحصیلی
کارشناسی

رشته تحصیلی
ساخت وتولید (ماشین ابزار)

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرك

تربیت دبیر فنی

7217

تهران(رجایی)
عناوین پایان نامه
مقطع تحصیلی

عنوان پایاننامه

کارشناسی

تحصیل
تراشیمحل
دانشگاه
مرکز
خارج از
مهره
سال اخذ مدرك
معدل

سوابق تدریس
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 18تا18

تدریس درزمینه تراشکار وفرزکاری

استاد

پاره وقت

دانشگاه جامع علمی کاربردی

از سال  57تا کنون

تدریس در رشته نقشه کشی صنعتی

استاد

پاره وقت

خراسان
تدریس در زمینه تعمیرات و ماشین ابزار -تراشکاری و

مدرس

پاره وقت

 57تاکنون

دانشکده فنی شهید منتظری
مشهد

فرزکازی

آموزشکده فنی ثامن الحجج

تدریس در زمینه قالب سازی،جیک وفیکسچر،نقشه کشی

مدرس

پاره وقت

مشهد
سازمان فنی وحرفه ای مشهد

از  58تا تا 17

شرکت خدمات علمی وصنعتی

از 11-57

تدریس در زمینه تراشکاری ،ابزار شناسی  ،بلبرینگ شناسی و

مربی

روانسازها  ،تعییرات  ،اندازه گیری دقیق ،جیک فیکچر ،نقشه

آموزش ضمن کار

پاره وقت

کشی ونقشه خوانی  ،فرزکاری ،دریل کاری

خراسان

تدریس در کارخانجات در زمینه تراشکاری ،ابزار شناسی ،

مدرس

بلبرینگ شناسی و روانسازها  ،تعییرات  ،اندازه گیری دقیق،

آموزش حین کار

پاره وقت

جیک فیکچر ،نقشه کشی ونقشه خوانی  ،فرزکاری ،دریل کار
شرکت خدمات علمی وصنعتی

تدریس دوره های کوتاه مدتpm

خراسان

(88ساعته) حداقل 81دوره

مدرس(سمینار)

برای مدیران صنایع

دانشکاه غیر انتفاعی بهار

سال15

تدریس در زمینه مکانیک عمومی

استاد

پاره وقت

هنرستانهای فنی وحرفه ای

از سال 37

تدریس دروس ساخت وتولید ونقشه کشی

هنر آموز

تمام وقت

سطح کشور

تاکنون(85سال)
 13تا 11

سازمان آموزش وپرورش

دوره های ضمن خدمت دبیران فنی (کشوری و استانی )

مدرس

در رشته های ماشین کاری  ،تعمیرات  ،بلبرینگ ها و روانساز

دوره های فوق

پاره وقت

ها
از سال 18تا کنون

دانشگاه جامع علمی کاربردی

تدریس در رشته نقشه کشی صنعتی -مکانیک صعنتی-ساخت

پارت الستیک

استاد

پاره وقت

وتولید

دانشگاه جامع علمی کاربردی

از سال 89تا کنون

تدریس در رشته نقشه کشی صنعتی -مکانیک صعنتی-ساخت

تصمیم یار توس

استاد

پاره وقت

وتولید

هنرستانهای فنی کاظمیان

از سال  81تا کنون

سرپرست بخش ساخت وتولید

آموزشی

رسمی

مهارت های تخصصی دیگر
محل اجرای دوره

تاریخ اجرای دوره

مدت دوره

عنوان دوره گذرانده شده
ماشین های تراش وفرز cnc

شرکت کفا تهران

7201

788

ماشین های تراش وفرز cnc

آموزش وپرورش

10

عملیات کارگاهی تراش  8و 8

آموزش وپرورش

59

مکانیک عمومی

آموزش وپرورش

23

کلیه نرم افزارهای اداری

آموزش وپرورش

798

نقشه کشی به کمک کامپیوتر ( ) cad

آموزش وپرورش

791

نقشه کشی عمومی وتخصصی

آموزش وپرورش

58

 -جوشکاری تخصصی برق

آموزش وپرورش

18

گواهینامه های هرکدام موجود می باشد.

