" بسمه تعالی"

متولد1364/1/1 :

نام و نام خانوادگی :مهیار رمضان زاده
وضعیت تاهل :متاهل

وضعیت نظام وظیفه :م  -کفالت

تلفن ثابت77578688 :

تلفن همراه09359383476 :

محل سکونت :تهران
ایمیل:
mahyarramazanzade@gmail
.com

تجارب کاری
مدت زمان

نام ارگان

سمت

محل شرکت

از  1382تا 1386

هالل اهمر

دبیر هیئت علمی

ماکو

از 1386تا 1387

معدن روباز سنگ تزئینی

مهندس ناظر

ماکو

از 1386تا 1387

معدن روباز بازالت صنعتی

تکنیسین فنی مهندسی

بازرگان

از 1387تا 1388

معدن غیر فلزی میکا

مهندس ناظر

خوی

از 1388تا 1389

معدن الوان ماکو

مهندس ناظر

ماکو

از 1389تا 1390

سیلیس ماکو کندی ارومیه

تکنیسین فنی مهندسی

ارومیه

از 1389تا 1390

شهرداری ماکو  -بازرگان

مشاور سیستم شبکه

بازرگان

از 1390تا 1392

سیستم های سخت افزاری

ناظر فنی – تکنیکی و

کامپیوتری

عیب یابی

شرکت آریا نجوم سازنده

مهندسی فنی و کارشناس

گنبدهای رصدی و پلنتریم

دستگاههای نجومی

از 1393تا 1395
از 1393تا 1395
از 1393تا 1395
از 1393تا 1395
از 1394تا 1395
از 1394تا 1395
از 1394تا 1395

دانشکاه آل طاها

مدرس نجوم و ستاره
شناسی  -ژئوفیزیک

دانشگاه یادگار امام (واحد

مدرس نجوم و ستاره

اصلی و واحدهای )1-2

شناسی –ژئوفیزیک

ارائه دهنده سیستم

مدارس منطقه - 3 – 2- 1

پلنتریم در قالب آموزش

 5و  22تهران

موسسه علمی داپنا
آموزش و پرورش منطقه 5
مدارس عالمه حلی

داور علمی و کارشناس
نجومی و مدرس نجوم
سخنرانی در زمینه رابطه
علم کیهان شناسی و رفتار
داور علمی و مدرس نجوم
و کیهان شناسی

ماکو – خوی  -تبریز
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران

تحصیالت
سال اخذ مدرک

دانشگاه

رشته

معدل

مقطع تحصیلی

91/4/31

پیام نور خوی

زمین شناسی گرایش معادن

16/51

کارشناسی ارشد

سایر مدارک
سال

نام مدرک

نام و محل ارگان صادر کننده

1379

رتبه اول المپیاد نجوم

سطح مدارس دبیرستان کشوری  -تهران

1380

رتبه اول المپیاد نجوم – فیزیک

سطح مدارس دبیرستان کشوری  -تهران

1381

امداد نجات

هالل احمر  -ارومیه

1383

رتبه اول نرم افزار

مسابقات - ICDLارومیه

1385

رتبه اول مکالمه زبان انگلیسی

مسابقات استانی موسسات علمی امداد نجات – ارومیه و تبریز

1387

رتبه اول  Over Clockingسخت افزاری

مسابقات کشوری سخت افزار -تهران

مهارت های عمومی کامپیوتری
مهارت های هفت گانه  : ICDLتمام موارد شامل نرم افزار و سخت افزار و نرم افزارهای کاربردی
سایر نرم افزار های تخصصی :

Word - Excel - Photoshop - Arc GIS –Night Shade- Starry Night – Wonders of universe
نرم افزار های محاسباتی ستاره شناسی – Red Shift

سطح آشنایی با زبان انگلیسی
مکالمه :

عالی

خواندن :

عالی

درک مطلب:

خوب

سایر مهارت های زبانی  :مسلط به زبان رسمی ترکی استانبولی و کشور آذرایجان

نوشتن :

عالی

