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 عنوان فعالیت یا پروژه: محل فعالیت:

 شرکت کارگزاري آرتا )رهبیم(

 تمام وقت

 99از تیر 

   اجرایی مدیر امور 

 CRMپیاده سازی سیستم امور  سرپرست

 ERPپیاده سازی سیستم امور  سرپرست

 و مالیات  یاجتماع ین تأم یمهب مور  ا سرپرست

 دیراهبرشرکت در جلسات 

 NDA، سازمانی، پرسنلیتنظیم قراردادهای  سرپرست

 ازمانی های سپروپوزالسرپرست تنظیم 

د نمایندددگی بیمدده سددامان کدد 

11528 

 وقت  هرپا

 99هر  ماز  

 

 و معاونت توسعه کسب و کار  ر امور بیمه ایمشاو

 ( خدام ستخدام ، مصاحبه ، انتخاب و است)نظارت بر روند ازاریابان  با   استخدام  یر دم

 مذاکرات سازمانی مدیریت و لسات شرکت در ج 

 سازمانی ، پرسنلیتنظیم قراردادهای  سرپرست

 

هاي توسددعه سددامانهشددرکت 

   هوشمند بلوط

 تمام وقت

 99رداد  الی خ  98 ادمرداز  

 ماه(  11)

 مدیر امور اداری  

 پرسنل حقوق و دستمزدامور جبران خدمت و مسئول 

 یاجتماع ینتأم یمه ب مور  مسئول ا

 ها دپارتمانحفظ سوابق و گزارشات 

 یران مدراهبران شرکت در جلسات 

 هولو  ینرم افزار حسابداربا   ینههز  یحسابدارمسئول امور 

 پرسنلی مسئول تنظیم قراردادهای 

 ل تنظیم قراردادهای سازمانی مسئو

 NDAهای مسئول تنظیم قرارداد

 ازمانی های سمسئول امور اداری و نامه نگاری و پروپوزال

مددواد فددروم  سددوختی   شرکت 

  106شماره 

 تمام وقت

 ماه(  137سال )  12

 97الی شهریور   86از اردیبهشت  

   فناوری اطالعات منابع انسانی و  مدیر 

 پرسنل حقوق و دستمزدمت و ران خدامور جبمسئول 

 حفظ سوابق و گزارشات  

 خدام سازمان( ستخدام ، مصاحبه ، انتخاب و استاستخدام )نظارت بر روند ا یر دم

 شرکت در جلسات سهامداران 

 ت بر درآمد و مالیات بر حقوق بوط به مالیا ئول امور مر مس

 SQL Server 2000ه  داد یگاهتوسط نرم افزار پا  یو حسابدارفروش  یلو تحل یهتجز

 اطالعات   یستمس یر مد

 )سیستم های یکپارچه شرکت انرژی سبز(  تحت لینوکس ERPکاربری سیستم های اداری 

 مالی به شرکت نفت منطقه و هیئت مدیره شرکت  ات تهیه و ارائه گزارش 

 

خورشددید شرکت   قرص  طراحی 

 آذربایجان

 پاره وقت

 سال   5

 92الی شهریور    86از اسفند  

 ملعامدیر  

   CATIA & AutoCADرتمان طراحی صنعتی  دپا  ریمد

 عضو هیئت مدیره

 شرکت بیمه توسعه

 پاره وقت

 1153نمایندگی بیمه کد  

 فروش انواع بیمه نامهبازاریابی و 
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 ماه(  31سال ) 2.5

 91الی شهریور    88د  از اسفن
 کاربری سیستم اداری تحت وب شرکت بیمه توسعه

 بیمه توسعه استان  ش ده روزه و ماهانه به شرکتگزار  ارائه  یه وتهو   محاسبه کارمزد ماهانه

   ارائه مشاوره قوانین بیمه

 

 شرکت تولیدي موتوژن

 تمام وقت

 ماه(  21حدود دو سال )

 86الی اردیبهشت    84از شهریور  

 تکنیسین برق  
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  ریت دانشمدیکارکنان مبتنی بر   ارزیابی عملکردسیستم   پیاده سازی

 


