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 اطالعات شرکت 

 نام آوران ایران نام شرکت: 

 مسئولیت محدود نوع شرکت: 

 1395سال تاریخ تاسیس: 

 021-2525645 تماس:تلفن 

  www.CompanyWebsite.Com وب سایت:

  Info@CompanyWebsite.Com آدرس ایمیل:

است. چاپگرها و متون    کینامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گراف  ی سادگ  دیبا تول  یمتن ساختگ  پسوم یلورم ا

متنوع با  یو کاربردها ازیمورد ن یتکنولوژ یفعل  طی شرا یبلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که الزم است و برا

شناخت فراوان جامعه  ندهیال و آدر شصت و سه درصد گذشته، ح یاد یز یابهاباشد. کت یم ی کاربرد یهدف بهبود ابزارها 

و فرهنگ   یالخصوص طراحان خالق ی عل یا  انهیطراحان را یرا برا ی شتریطلبد تا با نرم افزارها شناخت ب یو متخصصان را م

  ط ی در ارائه راهکارها و شرا جودمو یداشت که تمام و دشوار دیتوان ام یصورت م نیکرد. در ا جادی ا یدر زبان فارس شرویپ

 یایاهل دن وستهیسواالت پ یو جوابگو یاصل یدستاوردها  ینیشامل حروفچ ازیمورد ن نو زمارسد  انیبه پا پی سخت تا

 .ردیاساسا مورد استفاده قرار گ یموجود طراح

 شرکت  درباره



 
 
 

  

و   اچاپگر هاست.  کینامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گراف یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ پسومیلورم ا

  ی و کاربردها ازیمورد ن یتکنولوژ  یفعل  ط یشرا یکه الزم است و برا  نسطر آنچنامتون بلکه روزنامه و مجله در ستون و 

شناخت  ندهیدر شصت و سه درصد گذشته، حال و آ یادیز یابهاباشد. کت یم یکاربرد یمتنوع با هدف بهبود ابزارها 

الخصوص طراحان  یعل یا  انهیطراحان را یرا برا یشتریفزارها شناخت بطلبد تا با نرم ا یفراوان جامعه و متخصصان را م

در ارائه   جودمو یداشت که تمام و دشوار دیتوان ام یصورت م نیکرد. در ا جادیا یدر زبان فارس شرویو فرهنگ پ یخالق

سواالت   ی و جوابگو ی اصل یدستاوردها ینیشامل حروفچ ازیمورد ن نو زمارسد  انیبه پا پی سخت تا طی راهکارها و شرا

 .ردیاساسا مورد استفاده قرار گ یموجود طراح یایاهل دن وستهیپ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگر ها و  

روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که الزم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای  متون بلکه 

متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت 

بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت 

 خالقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. 

 شرکت اهداف

 چشم اندازها



 
 
  

 ساخت و تعمیرات دستگاه های کشاورزی 

 کینامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گراف یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ پسومیلورم ا

 یفعل طیشرا یکه الزم است و برا نسطر آنچناو متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و  اچاپگرهاست. 

  .باشد یم یکاربرد یمتنوع با هدف بهبود ابزارها یو کاربردها ازیمورد ن یتکنولوژ

محصوالت به کشورهای اروپایی اتصادر   

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک 

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که الزم است و برای شرایط فعلی است. 

 تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 خدمات ما



 
 
  

 نمونه محصول شرکت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. 

چاپگر ها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که الزم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد 

 کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته. نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. 

 محصوالت شرکت 



 
 
 

 

 

 

 

   
 اعضای کلیدی شرکت

رئیس هیئت مدیره محمدرضا امینی

دکترای مدیریت•
ده سال سابقه مدیریت در حوزه کشاورزی•

عضو هیئت مدیره سامان حسامی پور

کارشناس ارشد مدیریت•
چهار سال سابقه مدیریت در حوزه ماشین آالت کشاورزی•

عضو هیئت مدیره رضا محسنی

کارشناس مدیریت•
چهار سال سابقه مدیریت در حوزه ماشین آالت کشاورزی•

مدیر بخش انفورماتیک شایان رضاپور

کارشناس فناوری اطالعات•
سه سال سابقه کار در بهترین شرکت های حوزه فناوری•



 
 
 

              

    

شرکت پروژهنمونه   

 ویژگی
 اول

 ویژگی
 دوم

 ویژگی
 سوم

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 پروژه شرکت
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محمد امینی
مدیر عامل

محمد امینی
سمت

محمد امینی
سمت

محمد امینی

سمت
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سمت
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سمت

محمد امینی
سمت

محمد امینی
سمت

محمد امینی

سمت

 ساختار سازمانی



 
 
 

  

 پروسه پیشرفت

شروع فعالیت

احداث کارگاه

احداث کارخانه

لیفعالیت بین المل

 نوشته می شود.خالصه ای در مورد این آیتم در این قسمت 

 خالصه ای در مورد این آیتم در این قسمت نوشته می شود.

 خالصه ای در مورد این آیتم در این قسمت نوشته می شود.

 خالصه ای در مورد این آیتم در این قسمت نوشته می شود.



 
 
 

  

 واحد نمونه استاندارد و کیفیت

 استان تهران

 واحد نمونه استاندارد و کیفیت

 استان تهران

 واحد نمونه استاندارد و کیفیت

 استان تهران

گواهی نامه واحد همکار در زمینه 
 آزمون ماشین های کشاورزی

زمینه گواهی نامه واحد همکار در 
 آزمون ماشین های کشاورزی

گواهی نامه واحد همکار در زمینه 
 آزمون ماشین های کشاورزی

 جوایز و افتخارات

 گواهینامه ها



 
 
 

 

 

 

  

 دوشعبه 
 خیابان پیروزی –تهران 

 یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ پسومیورم ال

نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از 

 .است کیطراحان گراف

 

 شعبه یک
 خیابان پیروزی –تهران 

 یسادگ دیبا تول یمتن ساختگ پسومیورم ال

نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از 

 .است کیطراحان گراف

 شعبه ها



 
 
 

 

 آدرس و راه های ارتباطی

 

 ،طبقه دوم   ۱5ک الخیابان پیروزی، پتهران: تهران، دفتر 

 

 021 1234578تلفن تماس: 

 

 

 : www.ResumeFarsi.ir آدرس وبسایت


