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 شاغل وضعیت شغلی:

 معرفی مختصر

تر بیش ،علاقه دارم مداوم یریادگیبه مطالعه و 

مطالب علمی در حوزه کامپیوتر، بازاریابی و 

، رمیپذتیمسئول .کنمیمروانشناسی مطالعه 

را مقررات  کنمیمسعی بیزارم، ینظمیباز 

کنم. ذهنی منظم دارم. از حل مسئله  تیرعا

در کارهای گروهی نقش  معمولاً. برمیملذت 

به هدف  دنیدررسو  کنمیمرهبر را بازی 

.ساماندهی کنمیمگروه به دیگران کمک 

 برایم آسان است. کارها

مسائل را از  معمولاًدارم و  چندجانبهتفکری 

.استعداد خوبی در کنمیمچند جهت بررسی 

 مشکل راتیتأث لا بلایمشکل از  داکردهیپ

 .دارم

. کوهنوردی، برمیملذت  یقیموساز 

من  موردعلاقه یهاورزشو شنا از  یروادهیپ

 است.

 



  

 هامهارت

 عمومی یهامهارت

 یزیربرنامه (متوسطمالی )مدیریت  (قویمدیریت پروژه ) (قوی) یسینوگزارش (قوی) یسخنرانفن بیان و  (قوی) اصول مذاکره

 (  قویمدیریت تعارض )(خیلی قوی) یریپذتیمسئول (قوی) یریپذانعطاف (قویکار گروهی ) (متوسط)

 یافزارنرم یهامهارت 

HTML )قوی( CSS )قوی( Bootstrap)قوی(php )قوی( mysql )قوی( jvascript)قوی(laravel )قوی( Jquery )قوی( 

codeignaiter)قوی( Word )قوی( Excel )قوی( PowerPoint)قوی(Photoshop (قوی) Trello (قوی) SPSS (متوسط) 

 زبان خارجی یهامهارت 

 (خوبانگلیسی )

 آزمون بر اساستیپ شخصیتی 

 MBTI : ENTG , DISC:C  

 
 سوابق تحقیقاتی:

 :ارائه مقاله با عنوان

Effective factors of e-commerce on the 
integration of health tourism supply chain 

Journal of Health Management 
& Information Science (JHMIS) . Shiraz 
University of medical sciences. Accept 
2021-05-29. 

ا ب ،بازار قاتیتحق یمختصر برا یراهنما ترجمه کتاب:

 A concise guide to marketعنوان اصلی َ

research 

 )درحال ترجمه(

 


