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1 :فرم کد

۰  ۷۰ -۰۱۷ ۵۷۳ -  ۳:                                       ملی کد

:مونث :مذکر :جنسیت

استرالیا:  صدور محل

متاهل مجرد :  تاهل وضعیت

:متقاضی فرزاندان و همسر مشخصات

ملیت تولد محل نام

استرالیایی استرالیا-کالگورلی زهرا ربکا

استرالیایی استرالیا-پرث کوپر آمنه آلیسن

استرالیایی استرالیا-پرث علی احمد

:آدرس استرالیا:  کشور

(معتمدی) کوپر افسانه:  خانوادگی نام و نام

بازنگری شماره 167 542 122 649 21

۱۷۶۸۰:       شناسنامه شماره معتمدی محمدرضا دکترّسید:         پدر نام

حیدریه تربت:  تولد محلتولد تاریخ :                        ۱ /  ۷ / ۱۳۳۴

متقاضی با نسبتتولد تاریخ

و مسلمان:  دین

عشری اثنی شیعه 

N2115223:            گذرنامه شماره

کوپر

کوپر

پرث:  شهرغربی استرالیای:   استان

Student ID: M056216 South Metropolitan TAFE

تهران دانشگاه کشوربه از خارج در تحصیل به شاغل ایرانی دانشجویان انتقال درخواست

خانوادگی نام

:متقاضی تلفن شماره و آدرس

22Dec 2019:     اعتبار تاریخ22Dec 2009:     صدور تاریخ

۳:         فرزندان تعداد

 ایام در  و بودم ایران در پژوهشی خدمات مشغول فرهنگی انقالب و جنگ زمان در:  -   وظیفه نظام وضعیت

.رفتم ایران از بس آتش

64CalleyDrive, Leeming, WA, 

6149  

کوپر

:فردی مشخصات

حیدریه تربت:          شناسنامه صدور محل

24/05/1989

28/06/1991

28/04/1995

دخترم

دخترم

پسرم

عقاید من                                                       www.shubayr.net:                      وظیفه نظام وضعیت و گذرنامه مشخصات
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:ثابت تلفن

:تحصیلی رشته

 کارشناسی- مکانیک مهندسی

ارشد کارشناسی- مکانیک مهندسی

:تحصیلی مقطع:گرایش

 به متصل مهندسی  محور پژوهش  و ساله دو دکترای 

 ترم دو بمدت تهران در حضور با الملل بین  های دانشگاه

 معتبر المللی بین ژورنالهای در مقاله شش چاپ و پیوسته غیر

.دکترا تز موضوع مورد در دنیا

eFactory for Flywheel Energy Storage for the 

Vertical Wind Turbine and Rail Car – Solid 

Modelling, Simulation and Optimization and 

Reverse Engineering

 طراحی گروه اولین تاسیس پروژه مدیریت ها، توربوماشین کتاب  ترجمه-   جامدات طراحی

 برداری بهره روشهای بررسی توسط رودخانه توربین اولین طرح مطالعه ایران، در آب توربین

 شیر اولین طراحی  دنیا، استاندارد های چرخدنده اولین کامپیوتری طراحی  ایران، آبهای توان از

خورشیدی مطبوع تهویه های دستگاه وساخت طراحی ایران، در برقی هیدرلیک

 شناور، تونل وتست ساخت دنیا، در پرنده ماشین اولین طراحی و کامپیوتری مکانیک

بهینه طراحی کامپیوتری، سیاالت دینامیک

flycadeng@live.com.au:الکترونیکی پست

:رایگان  تماس+61 - 437  6 3 5  0 3 8:            همراه تلفن +61 8 6377 84 83

Call Back icon: Jivochat.نمایید استفاده  راست دست پایین گوشه ewindfly وبسایت از تماس برای لطفا :(اولویت بترتیب ) تقاضا مورد مقطع و تحصیلی رشته

www.ewindfly.net

http://www.ewindfly.net/
http://www.ewindfly.net/
mailto:flycadeng@live.com.au
mailto:flycadeng@live.com.au
mailto:flycadeng@live.com.au
mailto:flycadeng@live.com.au
http://www.ewindfly.net/
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 برای مکانیکی باطری مهندسی دکترای

 استاد یافتن به موکول و ناتمام- باد توربین

 نیاز مورد دروس فراگیری از بعد مهندسی

 پروژه، مدیریت کامپیوتر، با طراحی مثل

 فراگیری و دور راه از آموزش و تعلیم

.شد مدرن طیارهای چرخ

 به وتدریس ارزیابی تربیت، تعلیم،

 بروش مکانیک مهندسی کالج دنشجویان

الکترونیک

 کامپیوتری انگلیسی زبان تعلیم

دبیرستان شاگردان به کامپیوتر تعلیم

 کاربردی پروژه مدیریت

دیجیتال تصاویر با کار و ودیو کردن ادیت

 دستگاه طراحی دورافتاده، مناطق برای مسکونی کیلووات ۵باد توربین بهینه طراحی

 مراجع تمامی آوری جمع باد، توربین توان ذخیره برای  ( مکانیکی باطری) طیار چرخ

 شهر های کتابخانه در موجود کتابهای کلیه بین در مرکب مواد در خستگی به مربوط

 (مکانیکی باطری) طیار چرخ و باد توربین طراحی به مربوط مراجع آوری جمع پرت،

.  ماشین دو این مکانیکی طراحی معتبر اسناد کلیه استخراج و کتابها و مقاالت بین از

 کلیه مطالعه ماشین، دو این در صنعتی و تحقیقاتی مراکز و دنیا محققین شناسایی

 متخصص 400 شناسایی میکنند، استفاده ماشین دو این از که پیشرفته ماشینهای

 ماشین دو این به مربوط ایشان تخخصص ای بگونه که دانشگاهها در استرالیایی

 که اطالعاتی بانک یک ایجاد برای اکسل جداول در آنها بندی طبقه و نمود میشوداستفاده

 صنایع بررسی. کرد استفاده پیشرفته های ماشین بنفع انسانی نیروی این از بتوان آینده در

 بعنوان وبسایت دو ایجاد. غنی تحقیقاتی تیمهای ایجاد برای پیشرفته های ماشین  به مربوط

 و دنیا در مکانیکی باطری بوسیله انرژی ذخیره نوین دانش انتشار و اطالعاتی بانک

 در پژوهشی تیمهای ایجاد به کمک و انرژی، ذخیره مدرن ماشین این توسعه به کمک

.ایران و استرالیا

 استاتیک، دینامیک، تدریس. کد توربو و ورکس، سالید کد، اوتو کامپیوتر، بکمک طراحی

 ورد، اکسل،) آفیس مایکروسافت جامدات، مکانیک  ماشین، طراحی  اجزا، طراحی

.ریاضیات ، فیزیک ،(بیس داتا پاورپوینت، اکسس،

eFactory for Flywheel Energy Storage for the 

Vertical Wind Turbine and Rail Car – Solid 

Modelling, Simulation and Optimization and 

Reverse Engineering
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:     تحصیلی مقطع

:     تحصیلی مقطع

:       تحصیلی مشخصات        

:  میباشید تحصیل به مشغول نظر مورد کشور در حاضر حال در که تحصیلی رشته و مقطع اطالعات

کاربردی پروژه مدیریت:    تحصیلی رشته استرالیا:       تحصیل محل کشور

استرالیا:       تحصیل محل کشور

 بروش انگلیسی تدریس:    تحصیلی رشته

 آنها دوم زبان که دانشجویانی به الکترونیک

. است انگلیسی

داد خواهند را نمرات بزودی:  گذرانده واحدهای کل معدل ۴ از ۲:    گذرانده واحدهای تعداد2017 فوریه: تحصیل به شروع تاریخ

Certificate IV in Project 

Management Practice - 8 out of 

9 units of this course is 

completed, one unit would be 

completed in July 2018.

Edith Cowan University:  تحصیل محل دانشگاه نام

 ۵۰ از جوانتر که دنیا ارشد دانشگاه ۲۰۰ جزو: فناوری و تحقیقات علوم، وزارت نظر از موسسه اعتبار درجه

 از مرتب و اند داده توسعه آنرا مدرنی دانشگاه به بعدا که بوده معلم تربیت کالج قبال و است هستند،  سال

 بهتر روز هر  را دانشگاه این که میشود بازپرسی ها تبعیض و تدریس و اداری امور بهبود برای دانشجویان

 را بارز اساتید بتوان که مکانیک دانشکده یک هنوز چون ندارد ارزشی آن مهندسی دانشکده متاسفانه ولی کنند

 در تدریس. است نظیر بی آن زبان تدریس دانشکده اما میگذارد،  ندارد یافت دکترا پروژه مدیریت برای آن در

.دارند شاگرد بیشتر دنیا در مهندسی دانشکده از و است پیشرفته بسیار آنالین دانشجویان به دانشکده این

Graduate Certificate in 

Education - TESOL

South Metropolitan TAFE - Thornlie Campus:               تحصیل محل کالج نام
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معدل پایان سال شروع سال مدرک نوع

ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب

عالی عالی عالی انگلیسی

x x x عربی

x x x آلمانی

x عالی بسیار عالی فارسی

:شغلی و آموزشی سوابق

:دانشگاهی و علمی موسسات در تدریس یا و آموزشی سوابق

دانشگاه/   موسسه نام

مکالمهنوشتنخواندن

پایان تاریخ شروع تاریخ شده تدریس دروس عنوان

.نمایید مراجعه رزومه فایل به لطفا

شهرآموزشگاه یا موسسهتحصیلی رشته

:تحصیلی سوابق

:خارجی زبانهای به آشنایی میزان

: نمایید دانلوید را مربوطه فایل سه و کرده عمل زیر دستور به لطفا وقت در جویی صرفه برای ام، خوانده تحصیلی دوره زیادی تعداد چون

خارجی زبان

Please type CD10      in search box of website: www.ewindfly.net     and see files # 

1. Certified Documents Classification

27. Qualification and Education History

40. Qualifications Stream Table

Also see all the files in that Web page: Certified Documents
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:شغلی سوابق

تلفن پایان تاریخ شروع تاریخ موسسه نام

:شده منتشر کتب یا و مقاالت فهرست

نشر تاریخ

نشانیسمتدولتی غیر یا دولتی

ناشر نام  (شده تدوین زبان به) مقاله یا و کتاب مشخصات و نام

له پذیرش در دانشکاه تهران نیم باشد، صحت اطالعات درج شده در این پرسشنامه را تایید نموده و متعهد میشوم در صورت پذیرش در  ز اینجانب  ضمن اطالع از اینکه تکمیل این پرسشنامه به منز

ز نامه های مربوطه را رعایت نمایم . دانشگاه تهران کلیه مقررات و آیی 

Please See attached file File: "Resume CV - Afsaneh Cooper" - 2017

Please type CD10    in search box of website: www.ewindfly.net    and download files #

24, 37, 38, 39

Please See attached file File: "Resume CV - Afsaneh Cooper" - 2017

Also Type CD10     in search box of website: www.ewindfly.net     and download files #:

3, 4, 5, 6, 8, 14, 19, 21a, 21b, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 39a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39

 Type CD10     in search box of website: www.ewindfly.net     and download file # 41   and also in the same web page at the bottom of the page, see images 

of all bound [books or reports or computer programs] I have produced by myself but supervised by doctor engineers. There are 7 unpublished books which 

are planned to be concised and be published in this PhD course.  
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امضا و تاری    خ

Afsaneh Cooper

 متقاضز
ی

نام و نام خانوادگ

Afsaneh Cooper

افسانه معتمدی

September 10, 2018


