بسمه تعالي

خالصه سوابق علمي  -اجرايي

مشخصات فردي:
محمذ مهذي رحمتي ًبم پدر :هحود رضب
هتَلد 1359

تبريخ تَلد59 /4/4 :

ؽوبرُ ؽٌبعٌبهِ:
ودهلي:

 897صبدرُ اس :وزج
0322171245

داًؼ آهَختِ وبرؽٌبعي طزاحي صٌؼتي
داًؼ آهَختِ وبرؽٌبعي ارؽد هديزيت رعبًِ (هؼدل )18ثب هَضَع پبيبى ًبهِ ثزرعي ظزفيت ّب ٍ هحدٍديت ّبي ثِ وبرگيزي
الگَي هديزيت رعبًِ ػوَهي ) (PSBدر صدا ٍ عيوب (ًوزُ)19.25
داًؾجَي دوتزي ارتجبطبت داًؾگبُ ػالهِ طجبطجبيي (هَضَع پبيبى ًبهِ :طزاحي هدل عبسهبًي عٌجِ ّبي ّبدي در رعبًِ
ّبي خدهت ػوَهي)

تلفن:
ّوزاُ:

09125178661

پست الكترونيكي:

m.m.rahmati @gmail.com
Rahmati@irib.ir

سوابق علمي – پژوهشي:
 - 1دثيز اجزايي اجالط عزاعزي فٌبٍري رعبًِ  1396-1395دٍرُ عيشدّن ٍ چْبردّن
 - 2دثيز ؽَراي راّجزدي خدهبت اجتوبػي ؽْزداري تْزاى 1394
ً - 3بظز تحميك عٌد الدام هغئَليت پذيزي اجتوبػي عبسهبى خدهبت اجتوبػي ؽْزداري تْزاى 1395-1394
 - 4هغئَل طزح تحميمبتي آعيت ؽٌبعي عبوٌبى هحلِ ّزًدي ؽْز تْزاى 1394
 - 5دثيز وبرگزٍُ ٍ هغئَل تين تدٍيي عٌد الدام هجتوغ ّبي ثْبراى 1394
 - 6هؾبروت در تدٍيي همبلِ «اًغبًگزايي ًوبيِ اصلي عبسهبى ّبي رعبًِ اي» ثب هغئَليت دوتز ػجدالؼلي ػلي ػغىزي 1392
 - 7هؾبروت در تدٍيي همبلِ «هَلفِ ّبي راّجزدي ًظبم اعالهي» ثب هغئَليت دوتز ػجدالؼلي ػلي ػغىزي 1391
 - 8همبلِ الگَي ًَيي رعبًِ خدهت ػوَهي در ًؾزيِ راديَ ٍ تلَيشيَى 1388
 - 9هؾبروت در تزجوِ وتبة هزسّبي ًَ در ارتجبطبت ثيي الولل چبح هزوش اًتؾبرات داًؾگبُ اهبم صبدق(ع) 1388
- 10پضٍّؼ در حَسُ تطجيمي عبسهبى ّبي فزٌّگي آهَسؽي ثب راٌّوبيي اعبتيدي ّوچَى آلبيبى دوتز اعوبػيلي (ػضَ حمَلداى
ؽَراي ًگْجبى) ،دوتز عؼيد آثبدي (هديزول يًَغىَ در ايزاى ) ،دوتز ػلي ػغىزي (هؼبٍى تَعؼِ ٍ في آٍري رعبًِ عبسهبى
صداٍعيوب) ،دوتز حغي ثؾيز(رئيظ داًؾىدُ فزٌّگ ٍ ارتجبطبت داًؾگبُ اهبم صبدق(ع))
- 11هطبلؼِ ٍ آؽٌبيي ثب رٍػ ّبي تحميك ويفي در هديزيت ٍ ارتجبطبت 1389-1383
- 12ػضَ هؾبٍر وبرگزٍُ طزاحي عيغتن ّبي پيوبى عپبري عبسهبى فزٌّگي ٌّزي ؽْزداري تْزاى 1389
- 13حضَر در عويٌبر ثْزُ ٍري در ؽزوت ّبي خدهبت ػوَهي 1388
- 14ؽزوت در دٍرُ آهَسؽي هٌبثغ تحميك در فؼبليت ّبي فزٌّگي 1388
- 15دثيز وبرگزٍُ تٌظين اثؼبد عبختبري ٍ چبثه عبسي هٌبثغ اًغبًي هديزيت هبلي ٍ حغبثداري عبسهبى فزٌّگي ٌّزي ؽْزداري
تْزاى 1387
 - 16طزاحي ٍ اجزاي پيوبيؼ پيزاهَى اثؼبد عبختبري (ًظبم اختيبر ٍ هغئَليتً ،ظبم وٌتزل هديزيتً ،وَدار عبسهبًي ،ارتجبطبت
عبسهبًي ،آييي ًبهِ ّب ٍ دعتَرالؼول ّب ٍ ػٌبٍيي ؽغلي) خبًِ ّبي فزٌّگ ؽْزداري تْزاى 1387
 - 17دثيز طزح تدٍيي ثيبًيِ هبهَريت ٍ راّجزدّبي خبًِ ّبي فزٌّگ ٍ هجتوغ ّبي فزٌّگي ٌّزي عبسهبى فزٌّگي ٌّزي
ؽْزداري تْزاى 1387
 - 18تدٍيي ثيبًيِ هبهَريت ٍ راّجزدّبي فزٌّگغزاي داًؾجَ 1386
 - 19ؽزوت در دٍرُ آهَسؽي عزاج هٌيز ٍيضُ هغئَليي ثغيج داًؾگبّْبي تْزاى1386
 - 20ؽزوت در دٍرُ آهَسػ ًوبيِ عبسي ٍ خالصِ ًَيغي هَعغِ هطبلؼبت وبرثزدي 1383
 - 21ؽزوت در دٍرُ آهَسػ رٍسًبهِ ًگبري ثغيج داًؾجَيي هؾْد همدط 1383

سوابق اجرايي:
 - 1هديزول ثزًبهِ ريشي ٍ اهَر هبلي هؼبًٍت تَعؼِ ٍ فٌبٍري رعبًِ  -1395تبوٌَى
 - 2لبئن همبم عبسهبى خدهبت اجتوبػي ؽْزداري تْزاى 1394
 - 3دثيز وويتِ اًتصبثبت هديزاى ٍ هؼبًٍيي فٌي عبسهبى صداٍعيوب  -1395تبوٌَى
 - 4دثيز ًؾغت ّبي هؼبًٍيي فٌي هزاوش صداٍعيوبي -1395تبوٌَى
 - 5هؼبٍى ثزًبهِ ريشي ٍ تَعؼِ عبسهبى خدهبت اجتوبػي ؽْزداري تْزاى 1394
 - 6هؾبٍر هؼبٍى تَعؼِ ٍ فٌبٍري رعبًِ 1394-1392
 - 7ػضَ وويتِ ػلوي دٍاسدّويي اجالط عزاعزي فٌبٍري رعبًِ 1393
 - 8دثيز لزارگبُ عيگٌبل رعبًي سهيٌي عبسهبى صداٍعيوبي جوَْري اعالهي ايزاى 1391
 - 9دثيز اجزايي علغلِ ًؾغت ّبي هؼبًٍيي فٌي عبسهبى صداٍعيوبي جوَْري اعالهي ايزاى 1390تب وٌَى
- 10هديز وٌتزل پزٍصُ هؼبًٍت تَعؼِ ٍ فٌبٍري 1390تبوٌَى
- 11هديز طزاحي ٍ ارسيبثي فزٌّگي عبسهبى فزٌّگي ٌّزي ؽْزداري تْزاى1390
- 12دثيز جؾٌَارُ تبثغتبًِ ؽْز تْزاى 1390
- 13ػضَ عتبد ثزًبهِ ّبي هبُ هجبرن رهضبى ؽْز تْزاى 1390
- 14هؾبٍر هديز ػبهل ثزج هيالد تْزاى 1391-1390
- 15هؼبٍى ثزًبهِ ريشي ٍ تَعؼِ هديزيت فزٌّگي ٌّزي هٌطمِ  ٍ 15فزٌّگغزاي خبٍراى 1389-1388
- 16ػضَ وويتِ ثزرعي ٍ تصَيت طزح ّبي فزاگيز هٌبعجتي عبسهبى فزٌّگي ٌّزي ؽْزداري تْزاى 1389
- 17هغئَل ثغيج داًؾىدُ صداٍعيوب 1387-1386
- 18رئيظ ٍاحد رٍاثط ػوَهي فزٌّگغزاي داًؾجَ 1387-1385
- 19وبرؽٌبط هغئَل َّيتي فزٌّگغزاي داًؾجَ ًيوغبل اٍل 1385
- 20وبرؽٌبط هدػَ طزح ٍ ثزًبهِ راديَ جَاى در تصَيت ثزًبهِ ّبي عبل 1385
- 21هغئَل اجزايي فزٌّگغزاي داًؾجَ ًيوِ دٍم عبل 1384
- 22هديز هغئَل ٍ عزدثيز ًؾزيِ داًؾجَيي «ًمطِ» عبلْبي  80تب  84حبئش رتجِ اٍل عَهيي دٍرُ جؾٌَارُ ًؾزيبت ثغيج
داًؾجَيي ٍ رتجِ دٍم پٌجويي دٍرُ ًؾزيبت داًؾجَيي عزاعز وؾَر
- 23ػضَ ؽَراي عيبعت گذاري ًؾزيبت ثغيج داًؾجَيي 1383-1380
- 24هغئَل ًؾزيبت ثغيج داًؾگبُ آساد ٍاحد تْزاى هزوشي عبلْبي  21( 1383-1380ػٌَاى ًؾزيِ)
- 25وبرؽٌبط تحليل ٌّزي هَعغِ جْبى پضٍّؼ عبلْبي 1382-1380
- 26وبرؽٌبط تحليل هحتَاي هَعغِ ؽيدا عبلْبي 1383-1382

- 27هغئَل ٍاحد تحليل هحتَاي هَعغِ هطبلؼبت وبرثزدي عبلْبي 1384-1383
- 28هغئَل تين طزاحي صٌؼتي گزٍُ رٍثبتيه اَرط 1381
- 29ثغيجي ًوًَِ فزٌّگي (عبسهبى ثغيج داًؾجَيي وؾَر) 1382
- 30عزدثيزي عبيت فزدا آًاليي عبل 1387-1385
- 31عزدثيز ًؾزيِ هحلي فزدا1387-1385
- 32دثيز وويتِ اطالع رعبًي وبرگبُ طزحي اس فزدا (وبرگبُ هؼزفي رؽتِ ّبي داًؾگبّي) 1386-1385
- 33دثيز وويتِ اطالع رعبًي عتبد اعتمجبل اس داًؾجَيبى جديد الَرٍد ؽْز تْزاى 1386
- 34هؾبٍر هديز ػبهل هَعغِ ّبتف ؽْز(ّدايت اعتؼداد ّبي فزٌّگي ؽْز تْزاى) 1387-1386
- 35ػضَ ؽَراي فزٌّگي داًؾىدُ صداٍعيوب 1387-1386
- 36وبرؽٌبط هؼوبري عيغتن عبسهبى فزٌّگي ٌّزي ؽْزداري تْزاى
- 37ؽزوت در دٍرُ آهَسؽي راٍيبى ًَر (آهَسػ راٌّوبي داًؾجَيي ججِْ ّبي جٌَة)

توانايي ها:
 هغلط ثِ عيغتن ػبهل ً ٍ Windowsزم افشارّبي Office
 تغلط ثز ًزم افشارّبي طزاحي ًظيز Corel ٍ Freehand ،Photoshop
 آؽٌبيي ثب سثبى اًگليغي :تزجوِ هتَى ٍ هىبلوِ
 آؽٌبيي ثب ثبًه ّبي اطالػبتي ٍ عيغتن ّبي اتَهبعيَى
 آؽٌبيي ثب طزاحي عبختبر عبسهبًي ٍ تئَري ّبي عبسهبى ٍ تحليل عيغتن ّبي هديزيت
 آؽٌبيي ثب عبسٍوبرّبي هديزيت داًؼ
 آؽٌبيي ثب عيغتن ّبي ثَدجِ ريشي ٍ فزايٌدّبي هبلي
 آؽٌبيي ثب عيغتن ّبي ارسيبثي ػولىزد ٍ ارسؽيبثي هٌبثغ اًغبًي
 آؽٌبيي ثب عيغتن ّبي ثزًبهِ ريشي ٍ اجزاي هديزيت راّجزدي
 آؽٌبيي ثب عيغتن والعيه ٍ ًَيي تين ّبي خَدهحَر)(SMWT

