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CV (Curriculum Vitae) 

  
 

 سوابق تحصیلی 

 توضیحات سال اخذ محل اخذ معدل رشته مدرک

 دانشجوی دکتری
مهندسی محیط 

 آلودگی هوا - زیست
 دانشگاه تهران 71/18

در حال انجام 

 رساله

 2کنکور و رتبه  1رتبه 

 معدل

 کارشناسی ارشد
مهندسی محیط 

 آلودگی هوا - زیست
 2رتبه  1394 دانشگاه تهران 29/18

 59/15 مهندسی عمران کارشناسی
دانشگاه صنعتی 

 شریف
1392 

کنکور  265رتبه 

 سراسری ریاضی

دیپلم 

 دانشگاهیپیش
 - 1388 دبیرستان صلحا 77/19 ریاضی و فیزیک

 - 1387 دبیرستان صلحا 65/19 ریاضی و فیزیک دیپلم

 

 های خارجی تسلط به زبان

 یحاتتوض مکالمه خواندن نوشتن زبان

 UTEPTآزمون  100از  89ی نمره عالی عالی عالی انگلیسی

 - متوسط خوب متوسط عربی

 

 

 امیرحسین سادات رضوی 

 وضعیت نظام وظیفه: معاف     وضعیت تأهل: متأهل    14/08/1369لد: تاریخ تو

 ahsrazavi@gmail.comو    sadatrazavi@ut.ac.irرایانامه: 

 09124885636شماره تماس: 
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 سوابق کاری 

 دلیل اتمام همکاری پایان همکاری شروع همکاری سمت محل فعالیت ردیف

1 

 - در حال همکاری 1396مهر  مدیر بازاریابی IGIالمللی بازرسی کاالی تجاری شرکت بین

 ا:هشرح فعالیت

ها، ارتباطات ها، مجوزها و عضویتها )تحقیقات بازار، مناقصات، نمایشگاهسازی آنهای بازاریابی و پیادهی دستورالعملتهیه

مدیریت روابط عمومی  –های جذب شده ی پروپوزال و مدیریت پروژههای جدید، تهیهتعریف پروژه – CRMمدیریت  –جدید( 

های الزم برای بهبود و ایجاد زمینه –های جدید افزودن حوزه –سازی آن رندینگ و پیادهریزی ببرنامه –داخلی و خارجی 

 زیست، غذایی و کشاورزیهای عمران، محیطهای موردی در حوزهانجام بازرسی –وکار ی توان کسبتوسعه

2 

 اتمام قرارداد 1396مهر  1395مرداد  مدیر داخلی سپهر دور کاوبنیان شرکت دانش

 ها:ح فعالیتشر

 –بازاریابی و پایش  –و نظارت بر اجرای قراردادهای خارجی امور بیمه، مالیات و قراردادها  –نظارت بر فعالیت پرسنل شرکت 

های ها و مستندسازی تمامی فعالیتهای الزم و نظارت بر اجرای آنی دستورالعملتهیه –های جدید ی پروپوزال برای پروژهتهیه

انجام امور  –سازی آن ریزی برندینگ و پیادهبرنامه –های الزم( ریزیت مالی )درآمدها، مخارج، حقوق و برنامهمدیری –شرکت 

 طراحی سایت -کارشناسی و فنی مرتبط با تخصص 

3 

 - 1395پاییز  1394تابستان  گذاران اروپایی )هلند و اتریش(بازاریابی و همکاری با سرمایه

 ها:شرح فعالیت

 و ... Logistics ،Transportation ،Video Gamesهای بازار، بازاریابی و جلسات مرتبط در حوزهتحقیقات 

 

 سوابق آموزشی 

 پایان همکاری شروع همکاری نوع فعالیت محل فعالیت

 1397شهریور  1396شهریور  استاد دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی

 1395مرداد  1388تیر  دانشگاهیمشاور تحصیلی پیش - فیزیک دبیر – دبیر ریاضی دبیرستان صلحا

 1395خرداد  1392آذر  دانشگاهیمشاور تحصیلی پیش –، فیزیک هندسه، دبیر ریاضی دبیرستان مفید

 

 عضویت 

 عضویتپایان  عضویتشروع  نهاد / مجمع

 1394اسفند  1392اسفند  رانیا ستیز طیمح یابیانجمن ارز

 1392خرداد  1390خرداد  فیان شرمجله عمر ریسردب

 1392شهریور  1389مهر  فیمجله عمران شر هیریتحر أتیمسئول ه
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 ها مهارت

 توضیحات سطح تسلط افزار/پروژهعنوان نرم نوع

 عمومی

ICDL ایحرفه - 

 - ایحرفه آفیس

 - عالی فوتوشاپ

IT 

MATLAB خوب - 

Fortran خوب - 

 HTML ،CSSوردپرس،  خوب طراحی سایت

 www.irandust.com - طراحی سایت سامانه ملی پایش غبار

 www.sdk.co.ir - مدیریت سایت

 عمران و محیط زیست

ArcGIS عالی - 

SAP2000 خوب - 

ETABS خوب - 

AutoCAD عالی - 

 

 های گذرانده شده دوره

 گواهینامه زمان شرکت در دوره برگزار کننده نام دوره

 دارد 1396 های پیشرفته شریفمرکز رشد فناوری ن مذاکرهاصول و فنو

 دارد 1395 های پیشرفته شریفمرکز رشد فناوری روابط عمومی تجاری

 دارد 1395 های پیشرفته شریفمرکز رشد فناوری مطالعات و تحقیقات بازار

 دارد 1395 یفهای پیشرفته شرمرکز رشد فناوری وکاراصول دیجیتال مارکتینگ برای مدیران کسب

 دارد 1395 های پیشرفته شریفمرکز رشد فناوری آیین تنظیم قراردادهای تجاری

 دارد 1395 های پیشرفته شریفمرکز رشد فناوری آشنایی با قوانین و مقررات بیمه تأمین اجتماعی

 

 


