
محمدجواد احمدی
کارشناسی مهندسی برق کنترل

متولد 15 آذر 1375، مازندران (ساکن تهران)، مجرد

 mjahmadee@gmail.com                     رایانامه

 
www.mjahmadee.ir                                تارنما

تلفن همراه                           09338733747 

تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

تهران - محله توحید

تحصیالت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
معدل کل شش ترم آخر تحصیل: 18

نمرات شمارى از دروس تخصصى:    ابزاردقیق و آزابزاردقیق: 20  ؛  جبرخطى: 19.8  
کنترل مدرن: 19.3؛ هوش محاسباتى و زیستى: 19؛ بررسى سیستم هاى قدرت: 19

اینترنت اشیاء صنعتى (مقطع ارشد): 18.5 ؛  کنترل صنعتى: 18  ؛  رباتیک پیشرفته 
(مقطع ارشد): 17

مرکز شهیدبهشتی ناحیه دو سارى (سمپاد)
معدل کل دیپلم:20 

کارشناسی مهندسی برق کنترل
 1394تا 1398

دیپلم ریاضی و فیزیک 
1393تا 1394

دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی میکروکنترلر 

 1396/10 تا1396/11 

ILI - کانون زبان ایران

 High3تا سطح

سوابق آزمون ها و مسابقات

رتبه 1 مسابقات نخبگان ریاضی جوان 1392

مهارت ها

تعهد و انگیزه خدمت ، مسئولیت پذیرى و پاسخگویی

حل مسأله و تصمیم گیرى ، خالقیت و نوآورى

کار تیمی (روحیه مشارکتی) ، انعطاف پذیرى 

Microsoft Windows

Microsoft Word وTyping

Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint و Prezi

LaTeX

 MATLAB/SIMULINK and xPC Target

Arduino

ARM
AVR و Proteos

PLC و Altium Designer

ADS و Xilinx ISE Design

Linux

مهارت های زبانی
فارسى

انگلیسی
عربی

کنکور سراسرى رشته ریاضی و فیزیک 1394          رتبه 289
کنکور سراسرى رشته زبان خارجى 1394                 رتبه 285

و رتبه هاى کشورى و استانى مسابقات احکام و حفظ قرآن کریم 

زمینه هاى عالقه مندى

رباتیک (ربات هاى پرنده، متحرك، جراح و...) و هوش مصنوعى، اینترنت اشیا (خانه، مزارع و صنایع هوشمند و...)
صنایع تولید، پزشکى، نیروگاهى و دفاع

ابزاردقیق و تجهیزات نیروگاهى
1397/04 تا 1397/07

مرکز مدیریت منابع آب ایران (بخش مدیریت نیروگاه هاى برق آبى)

کنکور ارشد ابزاردقیق و اتوماسیون 1398                  رتبه8 
کنکور ارشد برق کنترل 1398                                   رتبه 80 

کنکور ارشد هوا و فضا1398                                     رتبه 85

آشنا با برنامه نویسى با زبان هاى:

C++/C

Python

HTML

JSON/JavaScript

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

تجربیات کارى
مرکز مدیریت نیروگاه هاى برق  آبى ایران

مهندس کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون
شرکت توسعه منابع آب و نیروى ایران، مرکز مدیریت منابع آب ایران  

پژوهشگر
مرکز تحقیقاتى هوش محاسباتى، سیستم هاى ابعاد وسیع، اتوماسیون و فناورى اطالعات 

پژوهشگر
اندیشکده سیاست گذارى جمهورى اسالمى ایران - امیرکبیر

پژوهشگر حوزه ى برق و انرژى
گروه رباتیک ارس

مهندس کنترل و رباتیک

ARM

زبان برنامه نویسى

زبان انگلیسى
10/5831 تا 1392/01 

کارگاه روندهاى استارتاپى 
 1398

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل 
1398 تا 1400

ان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسى تهر
استاد راهنما: دکتر حمیدرضا تقى راد
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