
یمخفا اضر 

یمومع طباور  ریدم 

۱۳۴۵/۸/۵ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

reza.afkhami@gmail.com 

(+۹۸)۹۱۸۳۵۷۲۲۴۱ 

۰۲۶۳۴۴۱۶۱۷۹ 

/http://prstation.blogfa.com 

شبن یتشهب .  دیهش  راولب  جرک ، زربلا ،

نیمات نامرد  تیریدم  مود .  الیو  ناقهد 

یمومع طباور  یعامتجا . 

 

سامت تاعالطا 

اه تراهم 

wordexcelpower pointپاشوتف

هتفرشیپ یتامدقم و  یساکع 

یزادرپرون هرترپ و  هیاپ 2یسکع  یگدننار 

یرادربملیف یساکع و 

یمومع طباور  تاطابترا و 

اوتحم دیلوت  یمومع و  طباور 

crm یرتشم اب  طابترا  تیریدم 

عوجر بابرا  اب  طابترا 

یزاجم یاه  هکبش  تاطابترا /  یمومع و  طباور  هزوح  لاعف 

یتلود یتشهب  دیهش  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۴/۶۰ لدعم : 

یسانش ناور  یسانشراک 

۱۳۷۰ - ۱۳۶۵

یعامتجا نیمات 

جرک زربلا ،

اهدرواتسد فیاظو و 

یمومع طباور  صصختم  سانشراک 

رذآ ۱۳۷۲ زا  یراکمه  زاغآ 

زربلا ناتسا  یمومع  طباور  نمجنا  سیئر  بیان 

زربلا ناتسا  یاه  یمومع  طباور  یگنهامه  یاروش  وضع 

زربلا ناتسا  یاه  یمومع  طباور  یگنهامه  یاروش  شزومآ  هتیمک  سیئر 

زربلا ناتسا  رد  یللملا  نیب  سنارفنک  یمسر  هدنیامن 

زربلا ناتسا  رد  یمومع  طباور  هتفه  تشادیمارگ  یمسر  هدنیامن 

زربلا ناتسا  رد  کینورتکلا  یمومع  طباور  سنارفنک  یمسر  هدنیامن 

ناریا یمومع  طباور  نمجنا  وضع 

یمومع طباور  ناصصختم  نمجنا  وضع 

یعامتجا نیمات 

جرک زربلا ،

اهدرواتسد فیاظو و 

یمومع طباور  ریدم 

رذآ ۱۳۷۲ زا  یراکمه  زاغآ 

ناریا یا  هناسر  داوس  نمجنا  وضع 

یمومع طباور  نیون  یاهدرکیور  یللملا  نیب  سنارفنک  نیموس  یراذگتسایس  یاروش  وضع 

زربلا ناتسا  رد  ناریا 

زربلا ناتسا  رد  قالخ  یاه  هدیا  یلم  هراونشج  نیمود  یمسر  هدنیامن 

زربلا ناتسا  رد  یربخ  هدنورپ  درکیور  اب  ناریا  ربخ  یلم  هراونشج  نیتسخن  یمسر  هدنیامن 

یعامتجا نیمات 

جرک زربلا ،

اهدرواتسد فیاظو و 

یمومع طباور  سانشراک 

رذآ ۱۳۷۲ زا  یراکمه  زاغآ 

ناریا یا  هناسر  داوس  نمجنا  وضع 

هموزر هصالخ 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 



اوتحمدیلوت / هناسر / یسیونربخ

سنارفنک ییارجا  رداک 

اه هاگراک  اه و  شیامه  یازگرب 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یدُرک
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ساتیرو تکرش  هسسوم :

 ( تادنتسم تامازلا و  وزیا 9001-2000  ( تیفیک  تیریدم  همانیهاوگ 

رذآ ۱۳۸۵

تعنص یمومع و  طباور  سنارفنک  هسسوم :

اب رمتسم  طابترا  یزاس ،  دنرب  تعنص  ( یمومع و  طباور  سنارفنک  نیمراهچ  همانیهاوگ 

 ( ...و نایرتشم 

تشهبیدرا ۱۳۹۴

تعنص یمومع و  طباور  سنارفنک  هسسوم :

هعسوت تعنص ،  یمومع و  طباور  تعنص  ( یمومع و  طباور  سنارفنک  نیمجنپ  همانیهاوگ 

 ( راک بسک و  یاضف 

تشهبیدرا ۱۳۹۵

ساتیرو تکرش  هسسوم :

 ( یلخاد یسرباسح  وزیا 9001-2000  ( تیفیک  تیریدم  همانیهاوگ 

تشهبیدرا ۱۳۸۶

یمومع طباور  یللملا  نیب  مویزوپمس  هسسوم :

انورکریثات یمومع ( طباور  یللملا  نیب  مویزوپمس  نیمهدزناش  یشزومآ  هرود  همانیهاوگ 

( یمومع طباور  درکلمع  رب  سوریو 

نابآ ۱۳۹۹

تعنص یمومع و  طباور  سنارفنک  هسسوم :

یربهر تعنص و  یمومع  طباور  تعنص  ( یمومع و  طباور  سنارفنک  نیمشش  همانیهاوگ 

 ( رییغت

تشهبیدرا ۱۳۹۶

تعنص یمومع و  طباور  سنارفنک  هسسوم :

ترهش تیریدم  یمومع و  طباور  تعنص  ( یمومع و  طباور  سنارفنک  نیمتفه  همانیهاوگ 

(

تشهبیدرا ۱۳۹۷

کینورتکلا یمومع  طباور  شیامه  هسسوم :

( اهدرکراک براجت و  کینورتکلا (  یمومع  طباور  شیامه  نیمتفه  همانیهاوگ 

تشهبیدرا ۱۳۹۱

کینورتکلا یمومع  طباور  شیامه  هسسوم :

 ، دنمشوه یمومع  طباور   ) کینورتکلا یمومع  طباور  شیامه  نیمتشه  همانیهاوگ 

( دنمشوه نامزاس 

تشهبیدرا ۱۳۹۲

یمومع طباور  رازگراک  هسسوم  هسسوم :

یمومع طباور  نز و  شیامه  نیتسخن  همانیهاوگ 

رهم ۱۳۹۲

یمومع طباور  ناصصختم  نمجنا  یمومع و  طباور  رازگراک  هسسوم  هسسوم :

ناریا یمومع  طباور  یاه  شلاچ  لئاسم و  یسررب  یلم  دادخر  نیلوا  همانیهاوگ 

رویرهش ۱۳۹۵

کینورتکلا یمومع  طباور  شیامه  هسسوم :

کینورتکلا و یمومع  طباور   ) کینورتکلا یمومع  طباور  شیامه  نیمهد  همانیهاوگ 

( کینورتکلا ینارمکح 

تشهبیدرا ۱۳۹۴

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

https://twitter.com/reza_afkhamiii
https://linkedin.com/in/reza-afkhami-78b047153
https://facebook.com/reza.afkhamiii
https://instagram.com/rezaafkhamiii
https://t.me/rezaafkhamiii


کینورتکلا یمومع  طباور  شیامه  هسسوم :

 ، کینورتکلا یمومع  طباور   ) کینورتکلا یمومع  طباور  شیامه  نیمهدزای  همانیهاوگ 

( یراذگ کارتشا  هب  یاه  تراهم  اوتحم و  دیلوت  یژتارتسا 

تشهبیدرا ۱۳۹۵

یمومع طباور  رازگراک  هسسوم  هسسوم :

یمومع طباور  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمجنپ  همانیهاوگ 

نابآ ۱۳۸۷

یمومع طباور  رازگراک  هسسوم  هسسوم :

یمومع طباور  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمجنپ  همانیهاوگ 

نابآ ۱۳۹۰

کینورتکلا یمومع  طباور  شیامه  هسسوم :

کینورتکلا و یمومع  طباور   ) کینورتکلا یمومع  طباور  شیامه  نیمهدزاود  همانیهاوگ 

( یتیریدم یاهدنور  اه و  لدم  اهداهن ،  رد  رییغت 

تشهبیدرا ۱۳۹۶

کینورتکلا یمومع  طباور  شیامه  هسسوم :

( یا هکبش  یمومع  طباور   ) کینورتکلا یمومع  طباور  شیامه  نیمهدزیس  همانیهاوگ 

تشهبیدرا ۱۳۹۷

یمومع طباور  رازگراک  هسسوم  هسسوم :

یمومع طباور  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمهد  همانیهاوگ 

ید ۱۳۹۲

یمومع طباور  رازگراک  هسسوم  هسسوم :

یمومع طباور  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمهدزاود  همانیهاوگ 

ید ۱۳۹۴

یمومع طباور  یللملا  نیب  مویزوپمس  هسسوم :

یمومع طباور  شقن  یسررب  یمومع (  طباور  یللملا  نیب  مویزوپمس  نیمشش  همانیهاوگ 

 ( یداصتقا یعامتجا و  یگنهرف ،  یسدنهم  رد 

ید ۱۳۸۹

یمومع طباور  یللملا  نیب  مویزوپمس  هسسوم :

درادناتسا یمومع ،  طباور  یمومع (  طباور  یللملا  نیب  مویزوپمس  نیمتشه  همانیهاوگ 

 ( ییارگ یا  هفرح  یزاس و 

نابآ ۱۳۹۱

یمومع طباور  رازگراک  هسسوم  هسسوم :

یمومع طباور  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمهدزیس  همانیهاوگ 

ید ۱۳۹۵

یمومع طباور  یللملا  نیب  مویزوپمس  هسسوم :

یمومع طباور  یمومع (  طباور  یللملا  نیب  مویزوپمس  نیمتشه  یشزومآ  هاگراک  همانیهاوگ 

 ( ییارگ یا  هفرح  یزاس و  درادناتسا  ، 

نابآ ۱۳۹۱

یمومع طباور  رازگراک  هسسوم  هسسوم :

یمومع طباور  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمهدراهچ  همانیهاوگ 

رذآ ۱۳۹۶

یمومع طباور  رازگراک  هسسوم  هسسوم :

یمومع طباور  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمهدزناپ  همانیهاوگ 

رهم ۱۳۹۷



یمومع طباور  رد  ییارگ  یا  هفرح  سنارفنک  هسسوم :

 ، یمومع طباور  یمومع (  طباور  رد  ییارگ  یا  هفرح  سنارفنک  نیمراهچ  همانیهاوگ 

 ( ییارگ یا  هفرح  یزاس و  درادناتسا 

رویرهش ۱۳۹۵

تعنص یمومع و  طباور  سنارفنک  هسسوم :

( رازاب هعسوت  تعنص و  یمومع ،  طباور  تعنص (  یمومع و  طباور  سنارفنک  نیمود 

تشهبیدرا ۱۳۹۲

کینورتکلا یمومع  طباور  سنارفنک  هسسوم :

 ( نیچکالب یمومع  طباور  کینورتکلا (  یمومع  طباور  هاگراک  نیمهدراهچ  همانیهاوگ 

تشهبیدرا ۱۳۹۸

تعنص یمومع و  طباور  سنارفنک  هسسوم :

یاه لح  هار  یمومع و  طباور  تعنص  ( یمومع و  طباور  سنارفنک  نیمتفه  همانیهاوگ 

( یداصتقا یاه  شلاچ  زا  تفر  نورب 

تشهبیدرا ۱۳۹۸

یمومع طباور  رازگراک  هسسوم  هسسوم :

یمومع طباور  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمهدزناش  همانیهاوگ 

ید ۱۳۹۸

زربلا هر  ینیمخ  ماما  یلاع  شزومآ  زکرم  هسسوم :

یمومع طباور  تاطابترا و  یشزومآ  هرود  همانیهاوگ 

تشهبیدرا ۱۳۹۵

زربلا یرادناتسا  یرادا  لوحت  یزاسون و  یزیر ،  همانربرتفد  هسسوم :

یمومع طباور  رد  کیژتارتسا  یزیر  همانرب  یشزومآ  هرود  همانیهاوگ 

دنفسا ۱۳۹۷

زربلا ناتسا  یزرواشک  نداعم و  عیانص ،  یناگرزاب ،  قاتا  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  هسسوم :

یمومع طباور  یشزومآ  هرود  همانیهاوگ 

رویرهش ۱۳۹۸

نارهت ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  هسسوم :

یمومع طباور  نز و  یلم  شیامه  یشزومآ  هرود  همانیهاوگ 

رهم ۱۳۹۲

هاشنامرک یرادناتسا  شهژپ  شزومآ و  رتفد  هسسوم :

یمومع طباور  رد  تیریدم  یشزومآ  هرود  همانهاوگ 

رویرهش ۱۳۹۱

هاشنامرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  هسسوم :

هناسر یمومع و  طباور  یشزومآ  هرود  همانیهاوگ 

نابآ ۱۳۹۰

هاشنامرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  هسسوم :

للملا نیب  طباور  یمومع و  راکفا  یمالسا ،  یمومع  طباور  یشزومآ  هرود  همانیهاوگ 

رذآ ۱۳۹۱



زربلا یرادناتسا  رشان :

/ww.alborz.ir طبترم :  کنیل 

یکدنا تیمها   ، تسیچ یجنسرظن  دنناد  یم  هک  مه  اهنآ  دنتسین و  انشآ  یجنسرظن  اب  مدرم  بلغا  هزورما 

اهنآ .دننک  یم  دای  هدیاف  یب  هدوهیب و  رما  کی  ناونع  هب  یجنسرظن  زا  مدرم  زا  یضعب  .دنتسه  لئاق  نآ  یارب 

یدرد هتشادن و  نلاوئسم  ناریدم و  یاه  یریگ  میمصت  رد  یریثات  هنوگ  چیه  اه  یجنسرظن  نیا  دندقتعم 

.دننک یمن  اود  ار  مدرم  زا 

یرتشم تیاضر  هدوقفم  هقلح  یجنسرظن 

تشهبیدرا ۱۳۹۸

ناریا مومع  طباور  نمجنا  رشان :

/www.prsir.org طبترم :  کنیل 

نیرخآ یراذگ  کارتشا  هب  رد  اهیمومع  طباور  هزوح  یناسر  عالطا  یاهِدنیارف  ِراذگ  ریثات  تبثم و  شقن 

زا یشخب  یهاگآ  هدش و  ادیوه  شیپ  زا  شیب  ناهج  روشک و  رد  ینامرد و ...  یتشادهب ،  یاهدرواتسد 

باسح هب  اه  تلود  روآ  مازلا  ترورض  کی  ناونع  هب  ناهج  رد  انورک  هاکناج  سوریو  تارثا  تیفیک  تیمک و 

.دیآ یم 

کارتشا هب  رد  اه  یمومع  طباور  هزوح  یناسر  عالطا  یاهِدنیارف  ِراذگ  ریثات  تبثم و  شقن 

یتشادهب یاهدرواتسد  نیرخآ  یراذگ 

نمهب ۱۳۹۹

یمومع طباور  هکبش  اراش .  رشان :

/www.shara.ir/view/46285 طبترم :  کنیل 

زا تعنامم  نینچمه  یلعج و  یاه  ینکارپ  نخس  تاعیاش و  زا  یریگولج  انورک و  سوریو  اب  هلباقم  رد 

هب اه  هناخترازو  رد  یناسر  عالطا  هاگیاپ  داجیا  یعامتجا ،  یاه  سرتسا  شهاک  یمومع و  ناهذا  شیوشت 

.دسر یم  رظن  هب  یرورض  یرگید  یصصخت  ره  زا  شیب  انورک  سوریو  اب  طبترم  رابخا  اه و  مایپ  هیارا  ظاحل 

انورک سوریو  اب  هلباقم  رد  اه  یمومع  طباور  لیدب  یب  شقن 

نمهب ۱۳۹۹

گالبو رشان :

/prstation.blogfa.com طبترم :  کنیل 

داحآ ناریدم و  اب  ار  ییارجا  متسیس  ره  لاعف  یاهدحاو  راذگ ،  رثا  هطساو  كي  ناونع  هب  اه  یمومع  طباور 

بلاق رد  دراد  هفیظو  یطابترا  لپ  ناونع  هب  یمومع  طباور  ریدم  کی  دنزاس .  یم  طبترم  مه  هب  هعماج 

شالت و تیاهن  نامزاس  کی  فلتخم  یاه  تیلاعف  لیهست  روظنم  هب  راذگ ، و  رثا  نودم ،  یاه  همانرب 

هدناسر و مهافت  هب  یطابترا  نیون  یاهرازبا  اب  ار  ماع  صاخ و  دوخ  نابطاخم  هدروآ و  لمع  هب  ار  تیارد 

دروآ . مهارف  ار  نانآ  تکراشم  لماعت و  هنیمز 

تلود اب  تلم  یطابترا  لپ  یمومع  طباور 

نمهب ۱۳۹۹

یمومع طباور  ناملسم  نارازگراک  یناهج  هرگنک  نیمود  رد  یمومع  طباور  جیورت  هزیاج 

رذآ ۱۳۹۱

زربلا یرادناتسا  یلیابوم  هاتوک  ملیف  هراونشج  نیتسخن  موس  ماقم 

دنفسا ۱۳۹۷

ناریا یمومع  طباور  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمجنپ  ساپس  حول 

نابآ ۱۳۸۲

ناریا یمومع  طباور  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمهدزاود  ساپس  حول 

ید ۱۳۹۴

هاشنامرک یرادناتسا  للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  لکریدم  ساپس  حول 

نابآ ۱۳۹۳

تاقیقحت

تاراختفا

http://ww.alborz.ir/
http://www.prsir.org/
http://www.shara.ir/view/46285/
http://prstation.blogfa.com/


نابآ ۱۳۹۳

هاشنامرک یرادناتسا  للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  لکریدم  ساپس  حول 

رویرهش ۱۳۸۹

ناریا یمومع  طباور  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمهدراهچ  ساپس  حول 

رذآ ۱۳۹۶

زربلا ناتسا  تاعوبطم  هناخ  ساپس  حول 

تشهبیدرا ۱۳۹۷

زربلا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  لک  هرادا  ساپس  حول 

تشهبیدرا ۱۳۹۹

زربلا یرادناتسا  للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  لک  ریدم  ساپس  حول 

تشهبیدرا ۱۳۹۵

روشک رترب  یاه  یمومع  طباور  هراونشج  نیمهدزای  یمومع  طباور  جیورت  هزیاج 

ید ۱۳۹۲

یمومع طباور  یناهج  یاهدرادناتسا  شیامه  نیتسخن  ساپس  حول 


