
 
 
 

 

 

 

 : مدارک تحصیلی وسوابق آموزشی و تخصصی

 ICTکاردانی   •

 )درحال تحصیل(کارشناسی مکاترونیک  •

 عضو انجمن حسابداران خبره ایران •

 دوره مدیریت مالی حسابداران خبره ایران  •

 دوره سرپرستی مالی حسابداران خبره ایران  •

 دوره حسابداری صنعتی ) بهای تمام شده ( حسابداران خبره ایران  •

 تسلط به زبان انگلیسی  •

 کامپیوتریتسلط به سیستم های  •

 آشنایی با زبان های برنامه نویسی  •

 تحلیل کننده سیستم ها و مهندسی تحلیل •

 که در ITو کلیه ی موارد مربوط به  Wireless  ،  Voipو راه اندازی شبکه ، Activeو Passiveتخصص در  •

 شبکه کار انجام شده استTeam work اکثر شرکت های نامبرده در این رزومه توسط 

 

 : مشاور فروش، برندینگ ، مارکتینگ و کنترل بودجه ی هزینه ها و درآمد و عارضه یابیسوابق 

 سال( 5) 2و  1شهر فرش شعبه  •

 (  سال1/5سرای ایرانی قم)  •

 (سال3فروشگاه شاهکار مشهد ) •

 ( سال5شرکت بازرگانی داتیس ایرانیان ) بمدت  •

 (سال1/5شرکت بازرگانی آوادیس ) بمدت   •

 ( سال2مجموعه فروشگاه های فرش عرفان ) بمدت  •

 ( ) نزدیک به یکسال فروشگاه دنیای فرش •

 (  شرکت ستاره طالیی کویر ) برلیان ( ) نزدیک به یکسال •

 ( سال2بمدت ) شرکت بازرگانی آیدین صنعت آریانا  •

 ( سال2شرکت بازرگانی دایان ماشین )بمدت  •

 

 

 

 

 مهرداد بشیری

 مدیر عامل

 ۱۳۶۵ :متولد 

 متأهل  :وضعیت تأهل

 پایان خدمت  :وضعیت سربازی 

 

 mbashiri65@yahoocom 

 (+۹۸)۹۱۲۵۶۹۵۲۳۹ 

 http://wwwsystemconsultantsorg 
 البرز، کرج، جهانشهر، میدان مدنی  

 



 

 : صورت سیستمی و عملی به مدیر اجرایی و تحلیل سیستم ها در حوزه های مالی ، تولید ، فروش سوابق 

 استارت آپ شرکت شتاب تک  •

 های آن  شرکت ماموت و زیرمجموعه •

 سال( 5) 2و  1شهر فرش شعبه  •

 سال(  5/1)  سرای ایرانی قم •

 سال(   3شاهکار مشهد )فروشگاه  •

 ( سال 5شرکت بازرگانی داتیس ایرانیان ) بمدت  •

 (سال 5/1شرکت بازرگانی آوادیس ) بمدت   •

 ) سال 2مجموعه فروشگاه های فرش عرفان ) بمدت  •

 فروشگاه دنیای فرش) نزدیک به یکسال ( •

 شرکت ستاره طالیی کویر ) برلیان ( ) نزدیک به یکسال (  •

 (  سال 2ت آریانا ) بمدت شرکت بازرگانی آیدین صنع •

 ( سال 2شرکت بازرگانی دایان ماشین )بمدت  •

 ( سال 2شرکت تولیدی فرش اطلس دیبا )بمدت  •

 سال( 7تهویه آفرین سامان و )  –مسکن مهر هشتگرد  –شرک های پیمانکاری علوی قم  •

 

   : مشاور مالی و مدیریت مالی ) با ارائه تراز مالی و گزارشات مدیریتی مالی (سوابق 

 
 2و  1شهر فرش شعبه  •

 فروشگاه شاهکار مشهد  •

 )سال 5بمدت (شرکت بازرگانی فرش داتیس ایرانیان  عمده فروشی شهر فرش  •

 ) سال 5/1بمدت  (شرکت بازرگانی آوادیس •

 ) سال 2بمدت  (مجموعه فروشگاه های فرش عرفان  •

 ) نزدیک به یکسال (فروشگاه دنیای فرش •

 )نزدیک به یکسال  ( )برلیان  (شرکت ستاره طالیی کویر  •

 ) سال 2بمدت  (شرکت بازرگانی آیدین صنعت آریانا  •

 ) سال  5/1بمدت  (فروشگاه خانه ایرانی  •

 )سال 2بمدت ( شرکت بازرگانی و خدماتی دایان ماشین  •

 )سال 2بمدت  (شرکت تولیدی اطلس دیبا   •

 سال( 7تهویه آفرین سامان و )  –مسکن مهر هشتگرد –شرک های پیمانکاری علوی قم  •

 

 : سوابق نرم افزاری )شرکتی(
 

 مجتمع صنعتی ماموت •

 (پیلسان )زیر مجموعه ماموت •



 

 (شتاب تک )زیرمجموعه ماموت •

 پرشیاخودرو  •

 فوژان اکسوم  •

 ( 2وشعبه1شهر فرش )شعبه  )معدن )زرین سنگ چهل چشمه •

 ایرانی قمسرای  •

 )عمده فروشی و بازرگانی(فروشگاههای مرینوس  •

 فرش شاهکار مشهد  •

 شعبه( 5مجموعه فروشگاه های آریانا ) •

 شعبه(شیراز 5مجموعه فروشگاه های فرش عرفان)  •

 مجموعه فروشگاه های قیطران  •

 (شعبه3 (فروشگاه قالی سرای اصفهان •

 فروشگاه خانه ایرانی  •

 (دنیای فرش )تهران •

 وشفروشگاه فرش کور •

 فروشگاه مهرگان  •

 شرکت بازرگانی مرینوس)نخ( •

 شرکت بازرگانی فرش داتیس ایرانیان )عمده فروشی شهر فرش( •

 شرکت بازرگانی فرش آوادیس قم) نقشینه(  •

 شرکت تولیدی وبازرگانی فرش اطلس دیبا  •

 شرکت تولیدی فرش نگین گلستان •

 شرکت تولیدی صنایع کاشان )راوند(  •

 ساویز بافت راوند  برلیانشرکت تولیدی فرش  •

 ریسندگی ساویس اسپادانا   •

 فرش پازیریک  •

 فروشگاه لبنیات دهاتی   •

 بازرگانی ابتکار شیمی البرز  –شرکت تولیدی   •

 شرکت بازرگانی تامین روانکار دایان  •

 شرکت دایان پتروفر   •

 شرکت تجارت بین الملل دایان ماشین   •

 شرکت آیدین صنعت آریانا   •

 ( سعادت آباد-تهران)شعبه مرکزی مجتمع فنی   •

 پرده سرای بی نظیر  •

 شرکت فراتکمیل شادمان   •

 ( کرج )دوسی-شرکت بازرگانی پاکیان کویر  •

 شرکت صنعتی ایران رکاب  •

 شرکت تولیدی و بازرگانی ایران غلطک  •



 

 پردیس پالست   •

 شرکت بین الملل شیمی اکسیر مارین  •

 شرکت ساالر گستر  •

 شرکت رهاورد کیش نوین نیکان  •

 شرکت پیشگام ابرالبرز  •

 استارت آپ خط و قلم  •

 موسسه خیریه نیکان ماموت •

 استارت آپ لتس گو )سامانه آموزش زبان مخصوص کودکان(  •

 

 :نرم افزار و مشاوره هاTeam Work درباره 

 سال کاری در کنار 5نفرتشکیل گردیده و الزم به توضیح است که این تیم در حدود   20 کادری مجرب و فنی و اجرایی که از 

 یکدیگر همکاری می نمایند که نمونه کارهای این شرکت در سوابق اجرایی و کاری معرفی و سایر آنها به پیوست در رزومه

 .برنامه نویسی و تحلیلی خدمتتان ارائه می گردد

 و C#  ،Sql server  ،. Net  ،Delphi  ،windows  ،webدر زمینه های ،برنامه نویسان مجرب و حرفه ای 

Ef code first  ،Mvc5  ،Asp.net ،eb api  ،Java script  ،Ajax  ،Jquery  ،CSS3  ،Angular4 وHtml5 

 ... شی گراء

 پشتیبانی نرم افزارها توسط تیم پشتیبانی مجرب و آموزش دیده  1)

 شده برای هر پروژهDocumentتیم مهندسی تحلیل سیستم ها با ارائه دیاگرام و فلوچارت به صورت  2)

 آموزش در حوزه های مالی و نرم افزاری و برنامه نویسی و مهندسی تحلیل3)

 اه و راه اندازی باشگ  ( Business Plan ) مشاوره در حوزه های مالی و حسابداری، فروش، برندینگ و پیاده سازی 4)

 ....فضای مجازی و–مشتریان، طراحی سایت و سئو سایت 

 ارائه ی راهکارهای فروش و بازاریابی 5) 

 مشاوره در تامین منابع نیروی انسانی به ازاء100ارائه ی راه اندازی و چیدمان مجموعه ها و شرکت ها از صفر تا )  6)

 مجموعه، ارائه ی چارت سازمانی، تفکیک ارائه شرح هر قسمت در مجموعه، تفکیک واحدها، سیستماتیک کردن 

 وظایف، عارضه یابی و ارائه گزارش و راهکار در جهت حل مشکل، تخصص در چیدمان کدینگ کاال، کدینگ

 (  اشخاص، کدینگ حسابداری، مشاوره در انبارداری و ارسال کاال

 مشاوره در موارد مربوط به منابع انسانی و حقوق و دستمزد7) 

 اوره در حوزه های مالی و حسابداری و خزانه داری و سیاست گذاری های مالی مش 8)

 ...(  تعیین و کنترل بودجه ) بر اساس درآمد، هزینه، فروش و 9)

 

 

 

 



 

 

 : هاتیو سا هاشنیکیاپل 

                                              کیتیا

  وزی

 هاست  ستیتور رانیا

 شانس 

  اتکیآس

   خوان حراج

  سولدوش

    (یستی)تورفاماالکو

 خط و قلم 

 ستمیس سنای

 

 

 

 

 

http://takfamgroup.ir 

http://www.iranianrealestate.ir 

http://www.germaniashahin.com 

http://konkooracademy.com / 

http://yuze.ir 

http://eyetick.com 
https://khatoghalam.com  

http://systemconsultants.org 
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