رزومه مهندس محمد انصاری متولد 1313/07/3

مستندات :
 -1ورود به خدمت هواپیمایی سال 1330
 -2اعزام به کشور آمریکا – میشیگان دوره ارتباط – الکترونیک سال 1945
 -3تقدیر نامه کتبی (معدل )98
-4دوره ناوبری – اوهایو سال 1947
 -5تاسیس اولین شعبه ناوبری در ایران (مهر آباد)
 -6ورود به دانشگاه نظامی – ایران سال 1337
 -7اولین دانشجوی اعزامی (رتبه اول امتحان ورودی) به آمریکا – کلرادو دوره کالیبراسیون
استاندارد و اندازه گیری سال 1963
 -8کارآموزی تاسیس البراتور در ایران – استاندارد فرانسه – شاتارو سال 1964
 -9بنیان گذار مرکز کایبراسیون – استاندارد و اندازه گیری در ایران سال 1344
 -10دوره کالیبراسیون سیستم های موشکی – آمریکا – نوادا سال 1969
 -11دوره ارزشیابی و روشهای بروز استاندارد و کالیبره اوهایو -آمریکا سال 1974
 -12اعزام به دانشگاه هوایی آالبا ما – مونت کمری (ارشد ) سال 1977-1976
مدارک غیر فنی :
 -1مدرک سه ساله زبان انگلیسی در ا نجمن ایران آمریکا (ایران) سال 1336
 -2مدرک کارشناسی زبان انگلیسی – دانشگاه تهران سال 1353
 -3مدرک دوره اعتبارات اسنادی و قرارداد – مرکز آموزش عالی بانک مرکزی سال 1362
سابقه تدریس :
 دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری (مدرسه عالی ....سابق)  1338تا کنون (بیش از نیم قرن) دانشگاه شریف  5سال دانشکده هواپیمایی  4سال دانشگاه صنعتی امیرکبیر  1378تا کنونفعالیتها:
 -1تدریس زبان انگلیسی فنی – تجاری در حد کارخانجات تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی بیست سال
 -2مشاور قراردادی – ترجمه سازمان گسترش و نوسازی ایران از سال  1365الی ....
 -3ترجمه  15جلد کتاب قوانین بازرگانی گمرکی و حقوقی و اداری کشورهای طرف معامله با ایران
(اینک در سطح صنایع کشور مورد استفاده است)
 -4ترجمه و نگارش اولین کتاب ابزار دقیق – ناوبری سال 1347
 -5اولین رئیس بیانیه الجزایر در حل و فصل قرارداد ها با آمریکا داوری وین دادگاه الهه سال 1361

لوح تقدری
بهترین شما کسی است که هب مردم بیشتر خدمت کند
هم کار گرامی جناب آاقی مهندس محمد انصاری
خانواده دانشکده مهندسی هوافضا بسیار مف ختر است که رد طول سالهای گذشته با مساعدت و هم کاری جمعی هب
پیشرفتاهیی رد ارتقای سطح آموزشی و توسعه ژپوهش دست یافته است .بدون کش تالش و همت
تمامی اعضای خانواده هوافضا باالخص جنابعالی باعث پیشرفت و توسعه این دانشکده بوده است.
اکنون رد آغاز سال جدید که همزمان با شصتامین سال تدریس جنابعالی رد دانش گاههای کشور میباشد از
تالش بیوقفه شما رد طول سالیان اخیر تشکر و قدردانی میکنم و امید واثق دارم که هم کاری و همدلی جنابعالی با
این دانشکده کماکان ادامه داشته باشد.
محمود مانی
رئیس دانشکده مهندسی هوافضا

دانش گاه صنعتی امیرکبیر
98/02/12

