
 

   

 

 

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان 

 

  



 

 
 
 
 

 شرکت نمونه 
 توضیحات مختصر شرکت نمونه

 

 معرفی، دستاوردها و پروژه ها
 

  



 

 

 مقدمه و اهداف 

 

 شرکت نمونه   نام شرکت: 

    تاریخ تاسیس:

    حوزه فعالیت:

     فعالیت اصلی:

  بلکه   متون  و  چاپگرها.  است  کیگراف  طراحان  از  استفاده  با  و   چاپ  صنعت   از  نامفهوم  یسادگ  دیتول  با  یساختگ   متن  پسومیا  لورم

  بهبود   هدف   با  متنوع  یکاربردها  و  ازی ن  مورد  ی تکنولوژ  یفعل  طیشرا  یبرا  و  است   الزم  که  سطرآنچنان  و  ستون  در  مجله  و  روزنامه

  را   متخصصان  و  جامعه  فراوان  شناخت  ندهیآ  و  حال  گذشته،  درصد  سه  و  شصت  در  یادیز  یکتابها.  باشد  یم   یکاربرد  یابزارها

  زبان  در   شرویپ  فرهنگ  و  یخالق  طراحان  الخصوص  یعل  یا  انهیرا  طراحان  یبرا  را  یشتریب  شناخت  افزارها  نرم  با  تا  طلبد  یم

 .کرد جادیا یفارس

  



 

 

 

 مدیر  عامل 

 

 عامل مدیر :  سمت محمدرضا امینی نام و نام خانوادگی: 

 تهران محل فراغت از تحصیل: لیسانس کامپیوتر تحصیالت: 

 گواهینامه ها: 

۱ -  

۲ -  

۳  - 

 سابقه اجرایی: 

۱ -  

۲ -  

۳  - 
 

  



 

 

 اعضای هیئت مدیره 

 

 مدیر عاملسمت :  محمدرضا امینینام و نام خانوادگی: 

 تهران محل فراغت از تحصیل: لیسانس کامپیوترتحصیالت: 

 سابقه اجرایی: 

 

 مدیر عاملسمت :  محمدرضا امینینام و نام خانوادگی: 

 تهران محل فراغت از تحصیل: لیسانس کامپیوترتحصیالت: 

 سابقه اجرایی: 

 

 مدیر عاملسمت :  محمدرضا امینینام و نام خانوادگی: 

 تهران محل فراغت از تحصیل: لیسانس کامپیوترتحصیالت: 

 سابقه اجرایی: 

 

 

 

 

 



 

 کلیدی شرکت اعضای  

 تحصیالت  سمت  نام و نام خانوادگی

 لیسانس کامپیوتر یفن ریمد ی نیام محمدرضا

 لیسانس کامپیوتر یفن ریمد ی نیام محمدرضا

 لیسانس کامپیوتر یفن ریمد ی نیام محمدرضا

 لیسانس کامپیوتر یفن ریمد ی نیام محمدرضا

 لیسانس کامپیوتر یفن ریمد ی نیام محمدرضا

 لیسانس کامپیوتر یفن ریمد ی نیام محمدرضا

 لیسانس کامپیوتر یفن ریمد ی نیام محمدرضا

 لیسانس کامپیوتر یفن ریمد ی نیام محمدرضا

 

  



 

 چارت سازمانی 

 

 

 

مدیر عامل

محمدرضا امینی

امور امور اداری

محمدرضا امینی

مدیره امور فنی

محمدرضا امینی

مهندس فنی

محمدرضا امینی

مدیر امور مالی

محمدرضا امینی

مدیر برنامه ریزی

محمدرضا امینی



 

 رزومه اجرایی 

 

 زمینه های فعالیت:

۱- ------------------ 

۲- ------------------ 

۳- ------------------ 

 شده: پروژه های اجرا  

 تحصیالت  سمت  نام پروژه

 97الی آذر  95اردیبهشت  محمدرضا امینی  عنوان نمونه پروژه 

 97الی آذر  95اردیبهشت  محمدرضا امینی  عنوان نمونه پروژه 

 97الی آذر  95اردیبهشت  محمدرضا امینی  عنوان نمونه پروژه 

 

 



 

    تصاویر پروژه ها    

 عنوان پروژه عنوان نمونه پروژه 

 کارفرما محمدرضا امینی 

 تاریخ  97الی آذر  95اردیبهشت 



 

 

 

  

 عنوان پروژه عنوان نمونه پروژه 

 کارفرما محمدرضا امینی 

 تاریخ  97الی آذر  95اردیبهشت 



 

 

 گواهینامه ها و دوره ها 

  



 

 

 

 آدرس و راه های ارتباطی 

 دوم، طبقه 5۱، پالک پیروزیتهران، خیابان  دفتر تهران )اصلی(: 
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