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درباره من

گرایش صنایع پاالیش نفت، گاز و پتروشیم ،شیم کارشناس مهندس
کارشناس ارشد مهندس شیم، گرایش کاهش آالیندگ های زیست محیط، فرایند

تصفیه و ری سایکل
محق، مخترع، نیسنده و صاحب نظریه اتم ((یک ذره ی بزرگ)) و رتبه برتر کنگره

جهان مهندس، تکنلژی و نآوری به میزبان دانشگاه دارمشتات آلمان در تاریخ اول
و دوم آگست 2019

عالقمند به پژوهش، نآوری و اختراع در زمینه ی حذف آالیندگ های زیست محیط و
مکانیزم های جدید تلید انرژی.

نظریه پرداز نآوری در شاخه های مرتبط با مهندس شیم و محیط زیست.
.مخترع جداسازهای آالینده های زیست محیط

ایده پرداز و مدیر تحقیق و تسعه شرکتهای نآور.
جنسیت: مرد

وضعیت تأهل: متأهل
وضعیت سربازی: پایان خدمت

تاریخ تلد: 1369/12/1

ابق تحصیلس

کارشناس ارشد

مهندس شیم  (گرایش/تخصص: کاهش آالیندگ های زیست محیط، فرایند تصفیه
و ری سایکل (محیط زیست))

   دانشگاه سمنان       دولت
ایران، سمنان، سمنان

1399 - 1401   |   معدل: 18

کارشناس

(گرایش/تخصص: صنایع پاالیش نفت، گاز و پتروشیم)  شیم مهندس

سجاد طاهری طاری
شیم کارشناس ارشد مهندس
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مهارتهای تجربی

HSE افسری

نیسنده، محق و مخترع

امداد و کمک های اولیه

NIT

تدریس با ابداع روش های جدید

تکنسین عمم سخت افزار و نرم افزار

کامپیوتر

تدریس اصل نیسندگ (اولین مدرس

(این رشته در مرکز شیرازشناس

تدریس اصل ابداع، نآوری و اختراع

(اولین مدرس این رشته در مرکز

(شیرازشناس

مایکروسافت ورد- مایکروسافت پاورپوینت

تکنسین شبکه

سیستم عامل

ساخت و راه اندازی وبالگ

سار کردن وبالگ روی هاست و دامین

(ساخت وبسایت)

علم و تحقیقات فارس       آزاد   
ایران، فارس، مرودشت

1395 - 1388

ابق شغلس

تحقیق و تسعه

مدیر بخش R&D  (از فروردین 1399 تا اسفند 1400)
The Golden Flare's Of Leew       شرکت   

ایران، اصفهان، نطنز

سطح ارشدیت: مدیر ارشد   |   نحه همکاری: پاره وقت

وظایف / دستاوردها:

دستیابی به فرمالسیون جدید شامپو که به جرأت میتان ادعا کرد برترین و تاثیرگذارترین شامپو در

جهان را میتان با آن تلید کرد.

آمزش

مدرس شیم المپیاد  (از مهر 1395 تا اکنن)
مرکز المپیاد شهر       آمزشگاه   

ایران، اصفهان، نجف آباد

سطح ارشدیت: مهم نیست   |   نحه همکاری: پاره وقت

وظایف / دستاوردها:

ری و جهانکش ،کسب مقام دانش پژوهان در المپیادهای استان

وب، برنامهنیس و نرمافزار

وبمستر  (از فروردین 1390 تا اکنن)
آریل       خد اشتال   

ایران، تهران، تهران

سطح ارشدیت: مهم نیست   |   نحه همکاری: پروژه ای

وظایف / دستاوردها:

طراح و راه اندازی وبسایت و وبالگ های متدد برای اشخاص و شرکتهای کچک

آمزش

مدرس  (از تیر 1396 تا مهر 1398)
متسطه شهید شهساری       مدرسه   

ایران، البرز، کرج

سطح ارشدیت: مهم نیست   |   نحه همکاری: تمام وقت

وظایف / دستاوردها:

ارزماره خزان در جشنکسب رتبه دانش آم

ارزماره خهیئت داوران جشن عض



زبان

انگلیس

مهارت خاندن

مهارت نشتن

مهارت شنیداری

مهارت گفتاری

عربی

مهارت خاندن

مهارت نشتن

مهارت شنیداری

مهارت گفتاری

کسب عنان دبیر برتر دروس علم و کار و فناوری

آمزش

مدرس  (از تیر 1396 تا شهریور 1398)
فرزانگان       آمزشگاه   

ایران، البرز، کرج

ه همکاری: ساعتسطح ارشدیت: مهم نیست   |   نح

وظایف / دستاوردها:

NIT و MIT مدرس

مدرس گرایش های مختلف سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و مبایل در سه سطح مبتدی، عال و

حرفه ای

(در پروژه های نفت HSE از مبتدی تا افسری) HSE مدرس دوره های مختلف

تلید و مدیریت محتا

مسئل بخش کالکشن های نرم افزاری  (از خرداد 1394 تا دی 1394)
شرکت رایان تراشه سبز (سفیر)       شرکت   

ایران، البرز، کرج

سطح ارشدیت: ارشد   |   نحه همکاری: پروژه ای

وظایف / دستاوردها:

مسئل بخش کالکشن های نرم افزاری و انتخاب نرم افزارها جهت ساخت کالکشن

دورهها و گاهینامهها

سایر

افسری HSE در پروژه های نفت  (سازمان آمزش فن و حرفه ای کشر)
بهمن 1398

سایر

مهارت های تدریس (بدو خدمت)  (مرکز آمزش نیروی انسان ناحیه دو کرج)
شهریور 1396

سایر

Cisco-)  (تکنسین کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری) NIT
Microsoft (برگزار کننده: جهاد دانشگاه شیراز زیر نظر دانشگاه هندوستان))

تیر 1392

سایر

امداد و کمک های اولیه  (سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر جمهری
اسالم ایران)

فروردین 1386



افتخارات

بهمن 1400

دانشجی برتر دوره کارشناس ارشد در دانشگاه سراسری سمنان

مرداد 1398

برگزیده کنگره جهان مهندس، تکنلژی و نآوری به میزبان دانشگاه
دارمشتات آلمان

آذر 1394

عض گروه منتخب دانشجیان کشر اعزام شده به انرژی اتم بوشهر جهت
گذراندن دوره یک روزه زیر نظر مهندسان ارشد این مرکز

بهمن 1393

معاون فرهنگ و قائم مقام تشکل سیاس-فرهنگ آفتاب

شهریور 1391

صاحب اثر (یک ذره برزگ) تحسین شده تسط نشریه امریکایی میراث به
عنان ارزنده ترین کتاب ایران در تاریخ 29 آگست 2012

آبان 1388

تییر نام کانن شعر و ادب دانشگاه علم و تحقیقات فارس تسط
مسئلین دانشگاه به اسم قاصدک به احترام پذیرفته شدن در دانشگاه

مذکر

آبان 1388

مسئل و مسس کانن شعر و ادب قاصدک

آذر 1387

مبدع سبک شعری قاصدک و کسب پالک طالی چهره فرهنگ سال

اردیبهشت 1387

رتبه سم پژوهش سازمان پژوهش های کشر

پروژهها

آذر 1399

Fuel production by pyrolysis of different waste materials
Semnan University :است کنندهکارفرما / درخ

اردیبهشت 1400



Achieving a new shampoo formulation to further impact the
scalp and hair as a research and development project

The Golden Flare's Of Leew :است کنندهکارفرما / درخ

آذر 1400

Innovation in Microwave-assisted pyrolysis
Semnan University :است کنندهکارفرما / درخ


