
/ تنوکس  لحم  ناتسا  طقف  رد : راک  هدامآ   / مدرگیم  یراک  رتهب  طیارش  لابند  هب  متسه و  راک  هب  لوغشم  لاغتشا : تیعضو 
لایر  ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یتساوخرد : قوقح  لقادح 

یمیقم اضردمحم 
شورف یبایرازاب و  رواشم  ، شورف ریدم 

ناریا نابایخ  نارهت  نارهت  ، نارهت ، ناتسا  

moghimi.mohamadreza@gmail.com ۰۹۱۲۲۹۰۱۳۱۶ 

هیاپ تاعالطا 
درجم لهات : تیعضو   / تمدخ  نایاپ  یزابرس : تیعضو   /  ۱۳۶۵ دلوت : لاس   / درم  تیسنج :

یلغش تاعالطا  

یلیصحت تاعالطا  

MBA یبایرازاب شیارگ  راک  بسک و  تیریدم  دشرا  یسانشراک 
لدعم ۱۹.۱۴  / ات ۱۳۹۹-۸  زا ۱۳۹۷-۷   / بونج نارهت  یمالسا  دازآ  هاگشناد 

یجراخ یاه  نابز 

طسوتمیسیلگنا

اه تراهم 

یا هفرح یزاس طسوتممیت  لاتیجید یبایرازاب 

هتفرشیپ دارفا ندرک  عناق  هتفرشیپییاناوت  شورف میت  رکف  یژولونکت 

یا هفرح یبایرازاب حرط  طسوتمداجیا  دنرب گنینشیزوپ 

هتفرشیپ یناسنا عبانم  اب  هتفرشیپطباور  یبایرازاب تاقیقحت 

یا هفرح یایزاسرازاب هفرح رازاب هعسوت 

زا ۴ e-estekhdam.comهحفص ۱ 

mailto:moghimi.mohamadreza@gmail.com
tel:09122901316
https://e-estekhdam.com
https://e-estekhdam.com
https://e-estekhdam.com
https://e-estekhdam.com
https://e-estekhdam.com


اه تراهم 

هتفرشیپ شورف هتفرشیپیسانشناور  هرکاذم نونف  لوصا و 

یا هفرح الاب یمومع  هتفرشیپطباور  قفاوت یسانشناور 

یراک قباوس  

هدننک هرکاذم  رواشم و  شورف ،  ریدم  نایراد  - ینایرد  تراجت  نونکاگنیدله  ات  زا ۱۳۹۷-۶ 

شورف ریدم  نارهت  - زبس  نیمزرس  ، زبس هناخ  ات ۷-۱۳۹۷تکرش  زا ۱۳۹۵-۳ 

ینف سیئر  نیشناج  شورف و  زا  سپ  تامدخ  تیریدم  یلخاد  - حرط  ات ۲-۱۳۹۵ایور  زا ۱۳۹۴-۱۰ 

Magic) - CRM یگناخ مزاول  ) کدف ات ۱۲-۱۳۹۲تکرش  زا ۱۳۸۴-۸ 

اه هژورپ 

یاه نفلت  زا  هدافتسا  هدش  کرد  ریثات  لاتیجید و  لوحت  اب  هطبار  رد  قیقحت 
تاغیلبت رد  دنمشوه 

نونکا ات  زا ۱۳۹۹-۸ 

...یرترب کی  هن  تسا  مازلا  کی  لاتیجید  لوحت 

اه هرود 

راطع نموه  داتسا  راک  بسک و  حرط  نتشون  یبایرازاب  ات ۶-۱۳۹۹یژتارتسا  زا ۱۳۹۹-۶ 
هناخ بتکم  تیاس  ریبک  ریما  یتعنص  هاگشناد  هرود 

هرکاذم نونف  نونکالوصا و  ات  زا ۱۳۹۹-۷ 
هناخ بتکم  تیاس  فیرش  یتعنص  هاگشناد  یلعنابعش  اضردمحم  داتسا 

تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

هقطنم 12 یرادرهش  یعامتجا  تنواعم  زا  ریدقت  حول  تفایرد 

ششک سراپ  تکرش  رد  یزروراک  هرود ی  ندن  ارذگ 

6 هیحان هقطنم 12  یکینورتکلا  دنورهش  متسیس  یزادنا  هار 

12 هقطنم یرادرهش  هیحان 6  شهوژپ  هناخ  نارگشسرپ  نوناک  ریبد 

هقطنم 12 یرادرهش  هیحان 6  یسیون  گالبو  نوناک  ریبد 

زا ۴ e-estekhdam.comهحفص ۲ 

...همادا
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تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

ینف ریدم  ناونع  هب  نارهت  یگناخ  مزاول  یللملا  نیب  هاگشیامن  نیمشش  رد  روضح 
کیجم دنرب 

88 لاس  M.M.A هتشر رد  نارهت  پاک  رپوس  تاقباسم  رد  موس  ماقم  بسک 

تکرش تحص و  نارماک  رتکد  شورف  یسدنهم  هرود   certificate تفایرد
نارهت زبس  نیمزرس 

ناملآ  kronotex تکرش زا  ینف  هرود   certificate تفایرد

تینیمل تکراپ  یصصخت  هرود  یهاوگ 
نارهت زبس  نیمزرس  دنل  نیرگ  تکرش   ، ناملآ سکتونرک 

tglco.ir

اه باتک اه و  لانروژ تالاقم ، 

تایناخد هصرع  رد  ینیرفآراک 
نیرفآراک هاگشناد  همانهام 

۱۳۹۸-۱۱

enun.ir

راک بسک و  لیلحت  درادناتسا  رظنم  زا  لاس 1399  رد  ناریا  یاهراک  بسک و 
BABOK

نیرفآراک هاگشناد  همانهام 

۱۳۹۹-۱

بسانم ویرانس  باختنا  اب  اهراک  بسک و  یتباقر  تیزم  داجیا 
enun.ir

دینک کرت  ار  یبایرازاب  رد  هناروکروک  دیلقت  ، کچوک یاهراک  بسک و  یبایرازاب  حرط 
نیرفآراک هاگشناد  همانهام 

۱۳۹۹-۲

enun.ir

رازاب رب  طلست  ، یزاسدنرب تسرد  یژتارتسا 
نیرفآراک هاگشناد  همانهام 

۱۳۹۹-۳

دنرب شرتسگ 
enun.ir

یتباقر تیزم  داجیا  دیلک  یبایرازاب  رد  لیلحت  هیزجت و 
نیرفآراک هاگشناد  همانهام 

۱۳۹۹-۴

یبایرازاب رد  راک  بسک و  تیعقوم  شجنس  لیلحت و 
enun.ir

یتباقر تیزم  داجیا  دیلک  یبایرازاب  رد  لیلحت  هیزجت و 
نیرفآراک هاگشناد  همانهام 

۱۳۹۹-۴

یبایرازاب رد  راک  بسک و  تیعقوم  شجنس  لیلحت و 
enun.ir

زا ۴ e-estekhdam.comهحفص ۳ 

...همادا

http://tglco.ir
http://enun.ir
http://enun.ir
http://enun.ir
http://enun.ir
http://enun.ir
http://enun.ir
https://e-estekhdam.com


اه باتک اه و  لانروژ تالاقم ، 

دینک ادیپ  ار  دوخ  هرکاذم  یوگلا 
نیرفآراک هاگشناد  همانهام 

۱۳۹۹-۷

هرمزور یموهفم  هرکاذم 
enun.ir

تاحیضوت 

تباقر شورف و  قشاع 

زا ۴ e-estekhdam.comهحفص ۴ 

...همادا
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