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 بسمه تعالی

  

کاری رزومه   
 

                                                                                                           : مشخصات فردی -1

  1365تاریخ تولد : 02133681464-09125191420تلفن تماس: 
 نام خانوادگی: پورجعفری        نام : حمید

 فرزند : داود

 adhaf.hamid@gmail.comپست الکترونیکی:  نظام وظیفه : پایان خدمت وضعیت

 

 : سوابق تحصيلی -2

تحصيل کشور/ شهر محل  مقطع تحصيلی رشته تحصيلی گرایش مدت تحصيل نام واحد آموزشی 

 از تا

 فوق دیپلم برق قدرت 82 85 انقالب اسالمی -سراسری تهران-ایران

 لیسانس برق قدرت 85 88 بتهران جنو -آزاد  تهران-ایران
 

 : سوابق حرفه ای  -3

 نام سازمان / شرکت

 مدت همکاري

 سمت

نوع فعالیت 

، )قراردادي

 ...( رسمی 

ام پاره وقت/ تم

 وقت/ مشاوره
مجموع  تا از

 سال ماه سال ماه به ماه

شرکت نصیر موج 

 گسترش
 پاره وقت قراردادی تکنسین فنی ماه 20 84 4 82 8

شرکت برنا طراح 

 الکتریک
 پاره وقت خصوصی مهندس فنی و عضو هییت مدیره سال 6 89 8 83 8

هنرستان نمونه دولتی 

 آزادی فلسطین
 ماه 55 88 3 83 7

 تدریس الکترونیک -تدریس زبان انگلیسی

 معلم راهنما مقطع دبیرستان کمک
راردادیق  پاره وقت 

 تمام وقت قراردادی برق مهندس  ماه 18 90 12 89 6 روح ا.. یتحقیقاتشرکت 

 مشاوره قراردادی وپروایزرس ماه 21  94 3 92 6 موسسه زبان نسیم

 پاره وقت خصوصی Top Notch  ریس زبان انگلیسیتد ماه 16 94 11 93 7 موسسه شمسی پور

 ماه 50 95 5 91 2 صلحا موسسه
 تدریس کامپیوتر -تدریس زبان انگلیسی

 الکترونیک -Bioloidتدریس رباتیک 
 تمام وقت قراردادی

 - - 95 7 موسسه صلحا
در حال 

 انجام

 یک ندریس الکترون –تدریس زبان انگلیسی 

 Bioloidو  Arduinoرباتیک 

 )دوره پویش(تدریس مهندسی مطالعه

 پاره وقت قراردادی

 ماه 10 96 3 95 7 سماموسسه 

 یک ندریس الکترون –تدریس زبان انگلیسی 

 Bioloidو  Arduinoرباتیک 

 تدریس مهندسی مطالعه

 پاره وقت قراردادی

 - - 96 1 ادهاف
حال در 

 انجام

-متون تخصصی زبان  فن ترجمهتدریس 

 چامسکیروش گشتاری 
 وقتپاره  خصوصی
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 : یدوره های آموزش  -4

آموزش محل سطح نام دوره  
 

 میزان ساعات دوره سال

انگلیسی مکالمه زبان کیشعلوم و فنون موسسه  پیشرفته   88-85 سال 3   

Excel,Word,Powerpoint پیشرفته self-study 90-88  - 

92-94 موسسه دکتر آموخته تمامی سطوح فن ترجمه متون زبان انگلیسی سال 2   

 دوره تدریس  زبان انگلیسی
TTC 

How to Teach ساعت30 93 موسسه ایران مهر  

Coding 504/450آموزش لغات به روش  ساعت 18 93 دکنر نرقی   

زبان عربیمکالمه  حال یادگیریدر   متاع)معهد الضاد(موسسه   حال انجامدر  95   

Network+ ساعت 30 93 موسسه دانش مقدماتی  

ساعت 20 94 انیاک پیشرفته Excelدر  VBبرنامه نویسی   

ساعت 20 94 انیاک مقدماتی #VB , Cزبان برنامه نویسی    

Bioloid تیک ربا  - self-study 94 میانی 

 - self-study 95 کامل Arduinoرباتیک 

دوره نمرکز، تقویت حافظه و 

 مهندسی مطالعه
ساعت 28 95 گروه عباس منش کامل  

 کمکهای اولیه
تمامی سطوح به 

 همراه بیمارستان
ساعت 80 91 وزارت بهداشت  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :   و قابليت ها توانایی ها -5     
 نگلیسیتسلط کامل بر زبان ا

 جذاببا متد جدید و  تدریس زبان انگلیسی مقاطع دبیرستان دوره اول و دوم

 ESAمتد  جدیدترین با زبان انگلیسی های مکالمه برگزاری کالس

 و عمومی از روش گشتاری دکتر چامسکی یبرگزاری دوره ترجمه متون انگلیسی تخصص

 Cursiveآموزش خط شکسته انگلیسی 

 Free Discussion مه آزادهای مکال برگزاری کالس

 CODINGآموزش لغات به روش 

  اجرای پروژه های گرایش برق و الکترونیک

 Arduinoو Bioloidبرگزاری کالس های رباتیک ست 

 لکترونیک(ا-برگزاری کالس های آموزش مهارت های فنی )برق

 بکه(ش-ویسیبرنامه ن -Microsoft , Edit Movieنرم افزار  –تدریس دروس کامپیوتر) ویندوز 

 انگلیسی و انگشتی فارسی 10تسلط بر تایپ 

 امداد و نجات و کمکهای اولیه

 متوسطهدر سطح زبان عربی مکالمه 


