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رضا حاجی محمد ابراهیم طهرانی
متولد : ۳۱ / ۶ / ۱۳۷۳

وضعیت تاهل : مجرد

سوابق تحصیلی
دانشگاه آزاد اسالمی  / کارشناسی ارشد  / طراحی فرآیند  / مهندسی شیمی

واحد تهران شمال / ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

معدل , ۱۸.۹۸ / خالصه فعالیتها : (کسب رتبه اول دو ترم پشت سر هم در
بین ورودی ها

مهندسی شیمی / کارشناسی / دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال / ۱۳۹۱
تا ۱۳۹۵

معدل , ۱۶.۲۵ / خالصه فعالیتها : یک بار کسب رتبه اول و یکبار کسب رتبه
دوم در بین ورودی ها

ریاضی و فیزیک / دیپلم / دانشگاه دبیرستان نمونه دولتی امام موسی صدر /
۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

معدل , ۱۸.۴۲

پیشینه شغلی
/ اشنایی با خرید و فروش مواد شیمیایی صنعتی و ازمایشگاهی   / بازرگانی 

مرداد ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶

شرکت بارآوران ایران / کارآموز / فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵



2 www.karboom.io

سوابق آموزشی
عنوان پایان نامه ارشد : بهینه سازی بویلرهای بازیاب حرارتی به روش RSM با

Design Export -  استفاده از نرم افزار

تدریسیار درس انتقال حرارت ۱ در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی - 

RSM -  مولف کتاب بهینه سازی بویلر های بازیاب حرارتی به روش

ثبت نمونه فیلم های آموزشی شیمی کنکور و دروس مهندسی شیمی ویژه
کنکــور ارشــد و دکتــری در شبکــه هــای اجتمــاعی مثــل اپــارات کانــاال تلگــرام

academykoonkor - 

مدرس موسسه استادیانک و موسسات آموزشی مختلف مدرس آموزشگاه
علمی میرابی مدرس موسسه اموزشی استاد سالم مدرس موسسه آموزشی

آقااجازه تا کنون - 

عضویت در کانون فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمی - ۱۳۹۵

تدریس دروس شیمی و ریاضیات دبیرستان در آموزشگاه منشور ادیبان -
۱۳۹۳

مهارتها
نرمافزار و دانش تخصصی

ICDL  / خوب
Matlab  / متوسط
HYSYS  / متوسط
Comsol  / متوسط

زبان

 انگلیسی / متوسط
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فعالیت های داوطلبانه
فوتبال - موسیقی

ارتباطاتنقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

افتخارات

ــاه آزاد اسالمــی مجمــوعه ــور کارشناســی ارشــد دانشگ ــه 89 کنک کســب رتب
مهندسی شیمی / 1395

دارا بــودن شرایــط فــارغ التحصــیالن ممتــاز مقطــع کارشناســی دانشگــاه ازاد
اسالمی / 1395

کسب رتبه اول دو ترم پشت سر هم در مقطع فوق لیسانس / 1395

مختصری از من
چند ویژگی بارز من که میتواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد روحیه

باالی کار تیمی و توان حل مسئله است .شخصیت خود انگیخته و پویا به همراه

سخت کوشی تاکنون در موفقیت های حرفه ای من بسیار موثر بوده است کسب

بارها عناوین ممتاز در دوران دبیرستان و دانشگاه


