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 یشغل رزومه

 

 

 یشخص اطالعات

 پورزند : خانوادگی نام                       رضا : نام

  18161 :شناسنامه شماره           اله حبیب : پدر نام

 
 ری صادره: شهر               1/8/1431د: تاریخ تول   تهران : تولد محل

 4314116644 :ملی کد

 هلمتأ : تاًهل وضعیت

 دین: اسالم           ایرانی : ملیت

 4واحد  -43پالک -بهار خیابان -تهرانپارس اول فلکه -تهران ت:سکون محل آدرس

  66481414 :کار دفتر تلفن 44681648: منزل تلفن

 41113666344: همراه تلفن

 

 

 

 

 



 

 

 یشغل و یلیتحص اطالعات

 :تحصیلی رکامد

 انگلیسی زبان : تحصیلی رشته                     کارشناسیمقطع: 

 طباطبایی عالمه : تحصیل محل دانشگاه                      مترجمی: گرایش

 مقطع: کارشناسی ارشد               رشته تحصیلی و گرایش: آموزش زبان

 آزاد تهران جنوبدانشگاه محل تحصیل: 

 

 : تیفعال یاه حوزه

 تألیف و ترجمه - 3آموزشی  -4پژوهشی و تحقیقاتی -2اجرایی فعالیت -1

 

 :شامل ،ییاجرا تیفعال -1

 سال 28 مدت به تأمین زنجیره و لجستیک حوزه در فعالیت -1.1

 

 :شامل ،یپژوهش و یقاتیتحق -2

 سال 18 مدت به لجستیکی و نظامی امور در پژوهشگر و محقق -1.2

  و علوم انجمن به وابسته بندی بسته فناوری و علوم حوزه در پژوهشگر و مشاور مترجم، -2.2

 علوم وزارت نظر زیر ایران بندی بسته فناوری

 سال 2سسه مطالعات آمریکا به مدت محقق و پژوهشگر در مؤ -4.2

 

 :شامل ،یآموزش -3

 دستواره شهید کاربردی علمی دانشگاه در پیش و عمومی انگلیسی زبان مدرس -1.4

 کاربردی علمی دانشگاه در پیشرفته و عمومی انبارداری تخصصی زبان مدرس -2.4

 تخصصی عرضی آموزش مرکز در مهمات تخصصی زبان مدرس -4.4

 کاربردی علمی دانشگاه در پیشرفته و عمومی انبارداری مدرس -3.4

 استانها مراکز در مهمات و سالح تخصصی انبارداری مدرس -1.4

 تهرانپارس طوسی نصیرالدین خواجه فنی هنرستان در تخصصی زبان مدرس -8.4

 باقر محمد امام غیرانتفاعی دبیرستان در انگلیسی زبان مکالمه مدرس -4.4

 تهران خصوصی و آموزشی مراکز دیگر در زبان مکالمه مدرس -6.4

 



 

 

 :شامل ترجمه، و فیتأل -4

 2و  1سطح دو در تخصصی زبان درسی کتاب تألیف -1.3

 )ع(حسین امام دانشگاه مطالعات مرکز همکاری و نظارت با تخصصی جلدکتاب 11 ترجمه -2.3

 سال 21 مدت به نظامی و تخصصی عمومی، متون، ترجمه -4.3

 بندی بسته علوم ترویجی علمی فصلنامه در مقاله ترجمه -3.3

 کاربردی علمی دانشگاه تخصصی زبان درسی کتاب اصالح امر در فنی همکاری -1.3

 

 : منتشره یتخصص مقاالت و کتب فهرست

 : شامل که آمریکا ارتش فنی و رزمی مهماتی مستندات و ها دستورالعمل ترجمه

 آمریکا ارتش یسیستم و فنی مستندات نظری مبانی ارائه و آوری جمع  -الف

 رزمی و فنی دستورالعمل ارهقو معرفی  –ب

 آمریکا ارتش مهمات سازمان در الزم منابع و مستندات آوری جمع -ج

 سیستمی و فنی مستندات سایر و ها دستورالعمل قواره و شناسنامه تهیه و نویسی خالصه  -د

 

 )ع( نیحس امام دانشگاه طالعاتم مرکز در موجود شده ترجمه کتب نیعناو

 مهمات نگهداری های قفسه(مهمات موقتی ذخایر از حفاظت برنامه و مهمات سریع بارگیری -1

 مخصوص تانک(

 باالبری تجهیزات آزمایش و ایمنی بازرسی -2

 مهمات نگهداری و تعمیر -4

 عملیات صحنه در مهمات توزیع -3

 هماتم نقل و حمل راهنمای -1

 نظامی انفجاری مواد و مهمات سازی ذخیره برای ایمنی اصول -8

 صحرا در مهمات عملیات راهنمای -4

 مهمات اطالعات کارت و لو گذاری شماره -6

 سالح و اتمهم موقت واردات و موقت، و دائم صادرات به مربوط دستورالعمل -1

 کوچک کالیبر مهمات -14

 اغتشاش کنترل قرمز دودزای گلوله -11

 آن انهدام نحوه دستورالعمل و ای، ههست بیومیکرو شیمیایی، مهمات -12



 

 

 

 : ینظام اتینشر در منتشره مقاالت ترجمه فهرست

 : شامل )ع(حسین امام دانشگاه لجستیک فصلنامه در منتشره مقاالت

 زمینی یاب مین های روبات -1

  21قرن سربازان برای رلندوری سیستم -2

 الستیک روکش صنعت تاریخچه -4

 : عنوان تحت دفاعی تحقیقات مدیریت فصلنامه در مقاله یک ترجمه و

 )استرالیا دفاعی سازمان در اجتماعی یادگیری(یادگیری با کار شدن مأتو

 و مدیریتی نسخ و کتب نظامی، مقاالت کاتالوگ، جزوه، عنوان صدها ترجمه نهایت در و

 دارد ادامه ............تا 44 سال از تخصصی


