
 شهرام طالعی رزومه

 مشخصات فردی:
 

 

 

 11/11/1631: تولد ختاری نام و نام خانوادگی: شهرام طالعی

 www.barefootwalk.netوب سایت:  آدرس 69666533391شماره تماس: 

 stalei@gmail.comآدرس ایمیل: 

 

 سوابق تحصیلی:

  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه  –کارشناسی : فیزیک  

 1633تا  1631سال 

  تهراندانشگاه  –کارشناسی ارشد: فیزیک نجومی و گرانش  

 1696تا سال  1631سال 

 موضوع پایان نامه: بررسی حل های کالسیک نواحی داخلی سیاهچاله ها

 

 :افتخارات

  1631آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال  35رتبه 

  عالیپایان نامه کارشناسی ارشد با درجه 

 مدرس تقدیر شده مرکز علوم و ستاره شناسی در سالهای مختلف 

 دیر شده مجتمع آموزشی فرهنگ نوینمدرس تق 

 مدرس تقدیر شده موسسه اندیشه هامون 

 

 سوابق علمی و اجرایی:

  عضویت خانه ریاضیات 

 1619تا سال  1611ار سال 



 یطراحی و ساخت تلسکوپ بازتاب 

 1631سال 

  عضویت درNGO دانشجویی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران 

 1636تا سال  1631سال 

 و مسئول بخش پژوهشهای علمی دبیر انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

 1636تا سال  1631سال 

  برگزاری چند سمینار علمی و نمایشگاه کتاب 

 تا کنون 1631سال 

  کارگاه چند روزه مکانیک آماری در مرکز تحصیالت تکمیلی زنجانشرکت در 

 1635سال 

 شرکت در کارگاهها و دوره های گرانش مرکز پژوهشهای بنیادی 

 شرکت در کنفرانس بهاره فیزیک نظری در مرکز پژوهشهای بنیادی 

 شرکت در همایش ملی کیهان شناسی در سالهای مختلف 

 لمیبرگزاری گشتها و تورهای رصدی و ع 

 1696تا سال  1633سال 

 

 سوابق تدریس:

 در مدارس و دانشگاهها و مراکز خصوصی تدریس نجوم مقدماتی و رصدی 

 تا کنون 1631از سال 

 در مدارس و دانشگاهها و مراکز خصوصی تدریس اخترفیزیک و کیهان شناسی 

 تا کنون 1631از سال 

  در مدارس و دانشگاهها و مراکز خصوصیتدریس فیزیک دوره دبیرستان تا دانشگاه 

 تا کنون 1635از سال 

 راهنمای پروژه در زمینه فیزیک 

 تا کنون 1633از سال 

 ی کامپیوتر به زبانهای مختلفتدریس برنامه نویس 

 1691تا  1631از سال 



 تدریس المپیاد نجوم 

 1691تا  1633سال 

 

 دوره های تدریس شده:

 ساعت 16 – 1و  1 دماتینجوم مق 

  ساعت 16 –دوره اخترفیزیک 

  ساعت 36 – 6و1و 1کیهان شناسی 

  ساعت 156 –فیزیک (  -و فلسفهمنطق  –تفکرات بنیادی )ریاضیات 

  ساعت 16 –کارگاه نجوم رصدی 

  روزهنیم  –کارگاه طراحی اسطرالب و استفاده از آن 

  روزهنیم  –کارگاه عکاسی در شب و عکاسی نجومی 

  روزهنیم  –کارگاه هواشناسی علمی و کاربرد آن در طبیعت گردی 

 روزهنیم  –نجومی  رویدادهای کارگاه گزارش نویسی 

 روزهنیم  –نسبیت عام  کارگاه آشنایی با نسبیت خاص و 

  روزهنیم  –کارگاه کوانتوم و نسبیت و تقابل دو نظریه 

 

 سمینارها و سخنرانی ها:

  راهنمایی دکتر به  –نامه  کارشناسی ارشد پایان  –تهران دانشگاه  –بررسی نواحی داخلی سیاهچاله ها

 محمد نوری زنوز

  علوم و ستاره شناسی تهرانمرکز  –گزارش نویسی رویدادهای نجومی 

 علوم و ستاره شناسی تهرانمرکز  -ن شناسی چند دوره کارگاه یک روزه کیها 

  علوم و ستاره شناسی تهرانمرکز  -انسان و آسمان 

  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه  –مدلسازی فراکتالی از ساختار عالم 

 جمع هنرمندان در حوزه هنر معاصر -ارتباط کیهان شناسی و هنر 

  علوم و ستاره شناسی تهرانمرکز  –گرانش کوانتومی 

 



 

 مهارتهای کامپیوتری:

 خانواده آفیس: تسلط کامل 

  :زبانهای برنامه نویسیC,C++,C#.NET, VB.NET,ASP.NET,SQL server,PHP,Java 

  :نرم افزارهای محاسباتیMatlab,Maple,Mathematica 

  :زبانهای اسکریپت نویسیLATEX,HTML 

 

 عالقمندی ها:

 سفر و طبیعت گردی -عکاسی

 

 مهارتهای زبانی:

 مسلطفارسی : 

 مسلطترکی : 

 انگلیسی: مسلط 

 آلمانی : آشنا 

 روسی: آشنا 


