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یصصخت و راک  هقباس  لاس  زا 10  شیب  اب  یلام  ریدم 

یهد دوس  شیازفا  یتعنص و  هژورپ  زا 10  شیب  ماجنا 

زا سپ  دصرد  ات 15  نیگنایم 5  روط  هب  اه  تکرش 

یتعنص یرادباسح  دنور  یزاس  هدایپ 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

ندرک تبحص  تراهم 

نداد شوگ  تراهم 

یسیلگنا

mina.akbari@gmail.com

(+۹۸)۹۱۲۳۰۰۳۰۰۲

۶۶۹۵۱۳۷۲

ناتسراهب نارهت ،

یرادباسح دشرا  یسانشراک 

یرادباسح شیارگ 

یتلود نارهت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

لاس ۱۳۹۶ یدورو 

یرادباسح یسانشراک 

یرادباسح شیارگ 

یتلود نارهت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۶ - ۱۳۹۲

یلام ریدم 

زکرم نابساحم  تکرش :

دادرخ ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

یلام ریدم 

انیس نبا  تکرش  تکرش :

دادرخ ۱۳۹۶ ریت ۱۳۹۳  -

دشرا رادباسح 

ون کاشوپ  تکرش  تکرش :

ریت ۱۳۹۳ دادرخ ۱۳۹۲  -

رادباسح

ایلاس تکرش  تکرش :

دادرخ ۱۳۹۲ رویرهش ۱۳۹۰  -

یربکا انیم 

سامت تاعالطا 

نابز

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

اه تراهم 

نابساحم رازفا  رادیپسمرن  رازفا  دزمتسدمرن  قوقح و 

لنسرپ قوقح  نایزهبساحم  دوس و  تاعالطاهبساحم  لیلحت  هیزجت و 

یتایلام راکنیناوق  یمومعنیناوق  طباور 

یرونخس رازفا Excelنف  رازفا Wordمرن  مرن 

100%100%100%

100%100%100%

100%100%100%

100%100%100%



ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

ندرک تبحص  تراهم 

نداد شوگ  تراهم 

یناملآ

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

ندرک تبحص  تراهم 

نداد شوگ  تراهم 

یوسنارف

/mina-akbari

mina_akbari

mina_akbari_1996

mina_akbari_75

یتعنص یرادباسح  هژورپ  هژورپ : ناونع 

زاس نیذآ  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دادرم ۱۳۹۶  : خیرات

هتشذگ لاس  هب  تبسن  نازیم 7 % هب  تکرش  یهد  دوس  شیازفا  اه و  هنیزه  لرتنک  تاحیضوت :

یتعنص یرادباسح  هژورپ  هژورپ : ناونع 

نازاس نامیس  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دادرخ ۱۳۹۵  : خیرات

هتشذگ لاس  هب  تبسن  نازیم 14 % هب  تکرش  یهد  دوس  شیازفا  اه و  هنیزه  لرتنک  تاحیضوت :

یتعنص یرادباسح  هژورپ  هژورپ : ناونع 

ایرآ سراپ  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ریت ۱۳۹۴  : خیرات

هتشذگ لاس  هب  تبسن  نازیم 6 % هب  تکرش  یهد  دوس  شیازفا  اه و  هنیزه  لرتنک  تاحیضوت :

یتعنص یرادباسح  هژورپ  هژورپ : ناونع 

نیزرف ناتسورس  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نیدرورف ۱۳۹۲  : خیرات

هتشذگ لاس  هب  تبسن  نازیم 9 % هب  تکرش  یهد  دوس  شیازفا  اه و  هنیزه  لرتنک  تاحیضوت :

اه بلقت  هب  یگدیسر  ینوناق و  یرادباسح  هلاقم : ناونع 

اکیلیویس رشان :

تشهبیدرا ۱۳۹۷  : خیرات

یراذگ هیامرس  یلام و  تیریدم  یرادباسح ، یلم  سنارفنک  نیمود  تاحیضوت :

یتعنص یرادباسح 

نرق داصتقا  یسرباسح  یرادباسح و  تکرش  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۵  : خیرات

هتفرشیپ لسکا 

شناد زا  رتارف  هسسوم :

ریت ۱۳۹۰  : خیرات

ICDL

ینف عمتجم  هسسوم :

نیدرورف ۱۳۸۸  : خیرات

یلام ریدم  شرورپ  یلاع  هرود 

هربخ نارادباسح  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۴  : خیرات

( لوا حطس   ) یتایلمع حطس  یسراف -   CIMA هرود

هربخ نارادباسح  هسسوم :

نیدرورف ۱۳۹۲  : خیرات

تاررقم نیناوق  عماج  هرود 

هربخ نارادباسح  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۳  : خیرات

یرادباسح یدربراک  عماج  هرود 

یعامتجا هکبش 

اه هژورپ 

تاقیقحت

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

https://linkedin.com/in//mina-akbari
https://t.me/mina_akbari
https://instagram.com/mina_akbari_1996
https://twitter.com/mina_akbari_75


هربخ نارادباسح  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۰  : خیرات

یراکنامیپ یرادباسح  یلاع  هرود 

هربخ نارادباسح  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۴  : خیرات

یلام روما  یتسرپرس  هرود 

هربخ نارادباسح  هسسوم :

ید ۱۳۹۴  : خیرات

هربخ یلخاد  یسرباسح  هرود 

هربخ نارادباسح  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۱  : خیرات

CMA هربخ -  تیریدم  رادباسح  هرود 

هربخ نارادباسح  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۳  : خیرات


