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  تحصیالت

 تهران. دانشگاهدانشکده فنی کارشناسی ارشد، 

 مهندسی و علم مواد، جوشکاری

1311تا  3131  

 دانشگاه صنعتی شریف، ایران.کارشناسی، 

  مواد و علم مهندسی

3131-1311  

  

  سوابق کاری

ارشد برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف و مدیر اجرایی مجتمع کارشناس 

 خدمات فناوری دانشگاه شریف
 مدیریت و نظارت بر برندهای دفاتر و مراکز خدمات فناوری دانشگاه

  مدیریت مجتمع خدمات فناوری

تا کنون 11دی   

Examiner دفتر مالکیت فکری دانشگاه شریف 
 های ثبت اختراع داخلی و خارجیدرخواستداوری 

ردیبهشت اتا  11فروردین 

11 

 طالل ابوغزاله در حوزه ثبت پتنتشرکت شاور م
 های رد شده توسط مراجع داوریدفاعیه پروندهگارش ن

تا کنون 11اردیبهشت   

 گروه طراحان فردای سبز )برکه(
 کارشناس فروش

19فروردین  -13اردیبهشت   

 مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
 های کسب و کار و کارآفرینیهای آموزشی در زمینه مهارتبرگزاری دوره

 زمینه کارآفرینی و فرآیند ترویج فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه هایی درتهییه محتوا و انتشار کتاب

 با کارآفرینان  های کار و نشستبرگزاری نمایشگا

12خرداد  -11آبان   

 بنیاد ملی نخبگان
 تهییه سند ملی نخبگان

19تابستان   

 دبیرستان و پیش دانشگاهی امام حسین
 دبیر حل تمرین ریاضیات و فیزیک

11خرداد -11آبان   

 81آموزش و پرورش منطقه 
 مشاور انتخاب رشته

11تابستان   

های گذرانده شدهدوره   

MBA 

 مدیریت دانشگاه تهراندانشکده 
1311 - 1311 

 

 

 میالد شریعت

 

 شرح حال

 

لبرزامحل سکونت:   

91191111121 

Miladshariat96@gmail.com  

ارای کارت پایان خدمتدوضعیت خدمت:   
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هاافتخارات و جایزه   

کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی و علم مواد 23کسب رتبه  13شهریور    

  

  مقاالت

   5991های جوشکاری اصطکاکی بر روی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم بررسی تاثیر متغیر

  

هاپایان نامه   

  ی کارشناسی ارشدپایان نامه 5991آلومینیم های جوشکاری اصطکاکی بر روی ساختار و خواص مکانیکی اتصال آلیاژ تاثیر متغیر

   : دکتر حلواییاستاد راهنما

 

کارشناسیی پایان نامه 2912( بر پیری آلیاژ آلومینوم ECAPبررسی تاثیر تغییر فرم شدید )  

(13شهریور)     : دکتر کریمی طاهریاستاد راهنما 

  

  تألیف و همکاری در زمینه نشر

  های نوین اتصال موادروشتألیف کتاب 

ها در زمینه های آنهای جوشکاری، لحیم کاری و اتصاالت مکانیکی و کاربردهای نوین اتصال مواد مانند روشمطالعه روش

 دفاعی زیر نظر دانشگاه امام حسین
11 آبان -19بهمن   

 

  آفرینو کتاب دانشگاه ارزش  4و  3، 2های سی کارآفرین همکاری در تألیف کتاب

12 خرداد -11 آبان مصاحبه با کارآفرینان برتر فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف زیر نظر مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف   

 

های آزمایشی کنکور ارشد و دکتری مهندسی و علم موادتألیف آزمون   

 دانشسری آزمون آزمایشی کنکور ارشد مهندسی مواد برای مؤسسه سنجش و  1

 سری آزمون آزمایشی کنکور دکتری مهندسی مواد برای مؤسسه استاد نتاج 2

11 آذر -19 فروردین  

 
  

  های زبانمهارت

 فارسی )زبان مادری( انگلیسی )متوسط( ترکی )متوسط(

 

  

  های کامپیوتریمهارت
 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
 

Photoshop  




