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به نام خدا

ما زنده برآنیم که آرام نگیریم                      موجیم ، که آسودگی ما عدم ماست
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بیوگرافی

محمد آشنایی:  نام 

1332اسفند 27:  تاریخ تولد 

شهرستان فریمان استان خراسان : محل تولد 

تربت حیدریه-مشهد  -شهرستان فریمان : محل تحصیل ابتدایی تا کالس دهم 

دبیرستان دولتی امیرکبیر مشهد: محل تحصیل دو سال آخر 

1350سال:درکنکورقبولی

مهرآریادانشگاهمکانیکمهندسیاولانتخاب:رشته
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تدریس خصوصی

نقشه کشی

تدریس در دبیرستان به دانش آموزان

درس ریاضی و فیزیک6و 5کالس 

عضویت در تیم بسکتبال دانشکده و دانشگاه

لفعالیت های دوران تحصی
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: انتخاب 

شرکت ساراول

پیشنهاد کار از 
شرکت صنعتی 

ساراول

پذیرش در اولین 
دوره فوق لیسانس 
مهندسی مکانیک

بورس سازمان 
انرژی اتمی برای 

دوره فوق لیسانس 
در کشور آلمان

پذیرش و فان از 
امپریال کالج 

لندن

1355خرداد : فارغ التحصیلی 
عد از گزینه های پیشنهادی ب

اتمام دوره لیسانس
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1359الی 1355:  فعالیت در شرکت ساراول  

کارشناس واحد مهندسی و نقشه کشی بمدت یکسال 
همزمان ادامه تحصیل در دوره فوق لیسانس

24مدیر واحد مهندسی و نقشه کشی پس از یکسال در سن 
(نقشه کش 10مهندس و 4) سالگی 

انصراف از ادامه تحصیل 

ساخت اولین آبگرم کن خورشیدی

1359قطع همکاری در پاییز 



6

1376الی 1360: تاسیس کارگاه صنعتی کاوش  

تومان با شراکت آقای مهندس دادگر200000: سرمایه 

مترمربع در خیابان سازمان آب تهرانپارس120: فضای کار 

لس   تولید منابع تحت فشار ، ظروف استن: زمینه فعالیت 
استیل و قالبسازی

سال شراکت7جدایی از کارگاه کاوش پس از 

شروع کار
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الی 1368: تاسیس کارخانه اورانوس در شهریار 
1389

با شراکت آقای محمد کاشانی فرید
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1370-1369 1371
متر 700ساخت 

مربع سوله

1374-1372 1377-1375 1380-1378 1382-1381 1384-1383 1385

توسعه بنا 
متر 4400

مربع

نفر همکار180

1389-1386

ساخت کارخانه 
جدید اورانوس 
در شهر صنعتی 

پرند

1368

متر مربع 500
سالن خرپا

نفر همکار5

1389الی 1368: سیر تحول کارخانه اورانوس در شهریار 



9



10

:  کارخانه جدید اورانوس در شهر صنعتی پرند
تا کنون1389مرداد 

جابجایی کلیه ماشین آالت از کارخانه شهریار به شهر 

نفر همکار در کارخانه جدید200صنعتی پرند و همراهی تمامی 
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1390 1391 1392
1389مرداد 

جابجایی

تا کنون1389مرداد : برخی از محصوالت اورانوس 

1393 1394
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شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی  

نمایشگاه بین المللی تهران
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نمایی از سالن پرسکاری
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برنامه های توسعه 

افزایش سهم صادرات

(Lean Production)  پیاده سازی سیستم تولید

(تیبا هدف تولید محصوالت اداری بهداش)ارائه  برند جدید با نام براسیانا 

محصول جدید20بررسی و برنامه ریزی برای ارائه 
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خطی مشی سازمان و گواهینامه های اخذ شده
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با تشکر 

خداحافظ


