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سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد  /  مدیريت کسب و کار   MBA  /  گرایش مدیريت عملیات و زنجیره تأمین  /  دانشگاه خوارزمی تهران (علوم اقتصاد)
موضوع پایان نامه: مدل ارزيابی آمادگی زنجیره تأمین برای پياده سازی فناوری بالکچین

۱۳۹۹-۱۳۹۶

اطالعات فردی

پيشینه شغلی

۱۳۹۱-۱۳۹۶کارشناسی  /  علوم اقتصادی  /  گرایش بازرگانی  /   دانشگاه سراسری قم

۱۳۸۷-۱۳۹۱متوسطه  /  رياضی   /  مرکز آموزش استعدادهای درخشان شهید سلطانی کرج

۱۳۸۴-۱۳۸۷راهنمایی  /  مرکز آموزش استعدادهای درخشان شهید سلطانی کرج

۱۳۹۹-۱۳۹۴

سالعنوان شغلیزمینه فعالیتسازمان

مدیر ارشد اجراییماشین آالت و تجهیزات صنایع سلولزی، چاپ و بسته بندیگروه بين المللی دانیان

۱۳۹۹-۱۳۹۷ مدیر ارشد اجرایینمایشگاه مجازی صنایع کاغذ، کارتن، چاپ و بسته بندیایران کاروگیتد

۱۳۹۴-۱۳۸۹ مدیر اجراییقطعات یدکی و ملزومات صنایع سلولزی، چاپ و بسته بندیگروه بازرگانی نوین آرمان

۱۳۹۴-۱۳۹۳ دستیار مدیرعاملارائه راهکارهای نرم افزاری مدیريت کسب و کارمصباح سافت

۱۳۹۴-۱۳۹۱ مؤسسگروه مشاوره کسب و کارویگومکس

۱۳۸۸-۱۳۸۵ دستیار مدیرعاملطراح و سازنده ماشین آالت کارتن سازیشرکت پنساره

وضعیت تأهل:مجردامیررضا کشاورززاده ۱۳۷۳ /۰۲ /۱۴  : لد  متو

وضعیت خدمت: معافیت تحصیلی ۰۹۳۳۵۰۰۶۷۳۳ ایمیل: amirreza.ke@gmail.comتلفن: 



مهارت ها

مدیريت عملیات و زنجیره تأمینمدیريت کسب و کار

مشاوره کسب و کاررهبری

تحقیق و توسعه R&Dتوسعه کسب و کار

مدیريت بازاريابی و فروشبرنامه ريزی استراتژيک

مدیريت پروژهطراحی تبلیغات

منبع یابیبازرگانی و تجارت بين الملل

اصول و فنون مذاکرهحقوق تجارت بين الملل

Adobe Lightroom نرم افزارAdobe Premiere نرم افزار

Capture One نرم افزارAdobe Photoshop نرم افزار

نرم افزار آماری  SPSSعکاسی و فیلم برداری

سیستم مدیريت محتوای جومالسیستم مدیريت محتوای وردپرس

CSS زبان برنامه نویسیHTML زبان برنامه نویسی

سئو SEOطراحی تجربه کاربری

تولید محتوابهینه سازی شبکه های اجتماعی

تحول دیجیتالفناوری بالکچین

Industry 5.0Industry 4.0

اینترنت اشیاءهوش مصنوعی

ICDL ترجمه انگلیسی – فارسیمهارت های

تدريستحقیق و پژوهش علمی

زبان ها

ترکیفارسی

IELTS 7.5انگلیسی

HSK 2 چینی

فرانسه

عربی
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فعالیت های داوطلبانه

تدريس دروس مقاطع ابتدایی و دبيرستان، زبان انگلیسی و مهارت های رایانه به کودکان محروم روستایی و مهاجر افغان

مشاوره به استارت آپ ها و کسب و کار های کوچک و مشاغل خانگی

نقاط قوت رفتاری

خالقیت و نوآوری

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

تعهد و انگیزه خدمت

مدیريت تعارض و بحران

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
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۱۳۹۴

سوابق آموزشی

سالبرگزارکنندهعنوان دوره

SEO دوره بهینه سازی وبسایت برای موتور های جستجوWebsima

۱۳۹۱ OHSAS 18001 دوره ارزيابی استاندارد سالمت و بهداشت حرفه ایTUV

۱۳۹۱ ISO9001 دوره ارزيابی استاندارد مدیريت کیفیتBRS




