
 بسمه تعالی

 .کارهای نوین در خدمت شما هستم نوآوری و خالقیت در کسب و عنوان مشاور به پرویز معیناینجانب  رساند یمباستحضار  لهینوسیبد ،با احترام

 ،همکاری نموده امبازاریابی و فروش در داخل و خارج از کشور یها نهیزمشرکتهای تولیدی و خدماتی در  های مختلفی با در حوزههمچنین 

 طراحی  سرمایه گذاران و هب استراتژیارائه  و ،در همه ی زمینه ها  غاتیتبل ،وکار کسبسازی  ستمیس ،یایده پردازتخصص من در زمینه های 

 :و دارای مدارک و گواهینامه های حرفه ای و تخصصی به شرح ذیل هستم  سابقه ی فعالیت با بیست سال .می باشدو سازمانی  یبرندینگ شخص

 مدرک کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

 مدرک کارشناسی مدیریت جهانگردی و هتلداری

 مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازگانی

 مدرک کارشناسی انفورماتیک

 مجازی یها شبکهدارای گواهینامه امنیت در تجارت الکترونیکی و طراحی وب سایت و فروش آنالین و تبلیغات 

 در خصوص راه اندازی استارتاپها برگزاری کارگاه آموزشی  دارای مجوز

 برگزاری دهها کارگاه آموزشی بصورت آنالین و حضوری

 های در زمینه پیشرفتهای آینده محوربرگزاری سمینار

 دانشگاه گانزاس آمریکا دارای گواهینامه از دانشگاه

 بین المللی ایران رایانه ای یها شرکتدارای گواهینامه از انجمن سراسری 

 عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای 

 نویسندگی از خانه فرهنگ و هنر و کارت هنر هیدییتأدارای  وکار کسبنویسنده فعال در دنیای 

 مولف چندین کتاب 

 :که تعدادی از آنها را به این شرح فهرست می شود  و خارج از کشور  شرکت معتبر در داخل 05سابقه همکاری با بیش از همچنین  

 تولیدی کارین آقای طباطبائیشرکت 

 همکاری با شرکت بیمه آسیا 

 اروپایی حمل ونقل بین المللی های همکاری با شرکت 

 59060062505: تهران با مدیریت محمدیاسر کیمیایی  095مشاوره دفتر ترجه رسمی 

     59062002090: به مدیریت خانم مهندس کنعانی: شرکت اریسا تجارت آپادانا مشاور 

 به مدیریت برادران امیدوار: شرکت مفصاف تجارت امیدواری مشاور

 0290منتور رویداد کارآفرینی هفته کارآفرینی سال 

 ومجری رویداد کارآفرینی دانشگاه فنی حرفه ای سمیه منتور

 دبیر جشنواره دیدارهای مجازی

 مشاور شرکت نان رباتیک یوسف نان

 مشاور پروژه شتابنده های حرکت و استقامت

 59025200200شاد میهن مدیر مسئول مجتبی مالیی  کودکانمشاور شرکت 

 59029200620مشاور باشگاه کودک صاحب امتیاز جناب موالیی 

 59020093005مشاور شرکت رسانیر به مدیر عاملی امید اهلل بخش 

 شنواره کارآفرینی استارتاپ نتینگمنتور ج

 با تشکر فراوان                                                                                                    




