بسمه تعالی

رزيمه:
نام :بتًل
نام خانوادگی  :قادری عصرآبادی
سال تولد1351/09/04:
آدرس :یسد-میذان مسکه-خیابان مقذاد-کًچه ارغًان
شماره تلفن 09137590293 -03538251723 :
پست الکترونیک ghaderi.b@gmail.com :

سوابك تحصیلی:
 )1فارغ التحصیل ازرضته ضیمی کاربردی درمقطع کارضىاسی با معذل 12/49
 )2فارغ التحصیل دررضته ضیمی آلی در مقطع کارضىاسی ارضذ با معذل 15/30

فعالیت های فوق برنامه پژوهشی :
 )1طرح پژيهطی بعىًان ياکىص کتًاستیلىها با تیًلها در سال 1382
 )2بررسی تغییرات آالیىذگی آب خريجی از حًضچه های پريرش ماهی بصًرت تابعی از عًامل مختلف درسال 1388

فعالیت های ورزشی :
 )1مربی گری کیک بًکسیىگ
 )2دايری ي دان 2کیک بًکسیىگ
 )3ريابط عمًمی تربیت بذوی در سال 89-91

1

سوابك شغلی:
 15)1ضال هذیرکیفیت
 )2دبیر جاهعَ کٌترل کیفیت اضتاى
 )3هذیر عاهل غرکت آرراى صٌعت ّهذیر آزهایػگاٍ آرراى صٌعت
ً )4ائیب رئیص غرکت آزهْى ضرام
)5هذیرغبکَ ُوگي پارک علن ّفٌاّری یسد
)6هْضطَ ّهذیرغرکت برترهرکس رغذّ بیْتکٌْلْژی یسد در ضال85

مدارک وگواهینامه های دریافتی:
 )1گْاُی ًاهَ دّرٍ آهْزغی (تػریح الساهات ایسّ )17025درضال91
 )2گْاُی دّرٍ آهْزغی (هویسی داخلی ایسّ )17025درضال91
 )3گْاُی دّرٍ هطتٌذضازی ایسّ 17025در ضال91
 )4گْاُی آغٌایی با تجِیسات ّرّظ ُای آزهْى لْلَ ّاتصاالت پی ّی ضی
 )5گْاُی هِارت ُای کطب ّکار ّکارآفریٌی درضال90
 )6گْاُی برًاهَ اضتراتژیک از ضازهاى فٌی ّحرفَ ای درضال88
 )7گْاُی آهْزغی کارگاٍ عْاهل هْثر برکیفیت دارّ ضال91
 )8گْاُی دّرٍ آهْزغی کاغی کف ّدیْار ضال86
 )9گْاُی آهْزغی دّرٍ ُای غْیٌذٍ(صابْى-خویردًذاى-غاهپْ-هایع ظرفػْیی ّ)...درضال91ّ90
 )10گْاُی آغٌایی بااصْل کالیبراضیْى ّاضتاًذارد  ISO 10012درضال87
 )11گْاُی رّظ آزهْى لْلَ ُای  PVCدر ضال87
 )12گْاُی دّرٍ آهْزغی باًذ ّگاز طبی ّهٌِذش پسغکی در ضال88
 )13گْاُی آهْزغی دّرٍ ُای بطتَ بٌذی ّضلْلسی درضال86
 )14دریافت گْاُی هجْز کارغٌاش اضتاًذارد درزهیٌَ صٌایع غیویایی ّپلیور درضال91

همایشات ونمایشگاه ها وجشنواره ها:
 )1غرکت درُوایع زًاى ّبیذاری اضالهی درتیرهاٍ 91در تِراى
 )2غرکت درُوایع اضتاًذارد  25کاغی
 )3غرکت در ًوایػگاٍ تخصصی دام ّطیْر،آبسیاى،کػاّرزی درًوایػگاٍ ُای بیي الوللی 91
 )4غرکت درًوایػگاٍ علن ّفٌاّری ًّْآّری ّاختراعات در87
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 )5غرکت درًوایػگاٍ ّجػٌْارٍ علن تا عول در ضال 92ّ 91
 )6غرکت درًوایػگاٍ فٌاّری ًاًْ درضال 91

سایرمهارت ها:
 )1آغٌایی کاهل با برًاهَ  ICDLریاًَ ّ برًاهَ ُای ...ّ Microsoft Office
 )2آغٌایی با ًرم افسارُای غیوی ( ٌُّ )...ّChemdrawذبْک ُای غیوی
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