سوابق فعالیت های علمی و اجرایی همکاران شرکت بیه المللی پردازش اطالعات وقش کلیک
 هـخصبت فشدی



نام 4محسن
نام ذانوادگی 4بیانی
ملیت 4ایرانی
تارید تولد06/60/41 4
جنس 4مرد
آدرس 4گیشا – خ  – 41پ  – 06واحد 44
تلفن63616130603 - 63444124161 – 22426243 4
پست الکترونیکmb_mehshekan@yahoo.com 4
 تحصیالت 

مانند نمونه زیر نوشته شود  :اول سال های تحصیل ،بعد دانشگاه ،شهر ،کشور ،مقطع تحصیلی ،گرایش،پایان نامه 

 :8311-8312دانشگاه شیخ بهایی ،اصفهان ،ایرران ،کارشناسری :مهندسری شهرسرازی  -پایران نامره :طرر سرااتاری-
راهبردی منطقه  22تهران
 هقبالت تحقیقی
 هقبالت دس دػت اقذام 
 صهیٌِّبی پظٍّـی 

 ػَابق تذسیغ 
 صهیٌِ ّب ٍ عالقِ هٌذی ّبی تحقیقی 

مطالعه در روش های مدیریت شهری
مطالعات طراحی شهری
مطالعات بافت فرسوده

 ػخٌشاًی ّب 
هجشیگشی ٍ ػخٌشاًی دس ّوبیؾ کبسآفشیٌی قبلیببفبى هٌطقِ  11تْشاى
هجشیگشی ٍ ػخٌشاًی دس ّوبیؾ "اهٌیت دس هحیط ؿْشی" منطقه  11تهران 
 

 ػَابق کبسی 

 1از 2

 کبس دس ؿشکت دکتش ٍافی بِ عٌَاى بشداؿتگش ٍ اپشاتَس 
 کبس پشٍطُ ای طشاحی ؿْشی بشای ؿشکت پبدیؼبس کشج 
 کبس پشٍطُ ای اسایِ ػِ بعذی بشای ؿشکت هبدایبى کشج 
 طشاحی داخلی هغبصُ دس ػتبسخبى ٍ ٍیال دس ؿوبل 
 کبس دس ؿشکت هعوبسی آسکب بِ عٌَاى ببصاسیبة ٍ کبسؿٌبع قشاسداد 
 کبس دس دفتش خذهبت ًَػبصی ببفت فشػَدُ هحالت اهبهضادُ حؼني ٍ آرسی بنِ عٌنَاى ؿْشػنبص ٍ تؼنْیلگش
اجتوبعی 
 اًجبم پشٍطُ بشداؿتّ 121کتبسی ببفت فشػَدُ ؿْش تفت بِ عٌَاى کبسؿٌبع اسؿذ ٍ هؼیَل اصلی بشداؿت 
 پیبدُ ػبصی اطالعبتی بشداؿت ببفت فشػَدُ ؿْش تفت دس جی آی اع 
 گضاسؽ کبلبذی طشح بْؼبصی ًَػبصی ببفت فشػَدُ ؿْش تفت
 هْبست ّبی صببى 
هؼلط بِ صببى اًگلیؼی 

 دٍسُ ّبی گزساًذُ (گَاّیٌبهِ ّب) 
 گَاّی اتَکذ 3بعذی اص هجتوع فٌی تْشاى 
 گَاّی 3دی اع هکغ اص هجتوع فٌی تْشاى 
 گَاّی ٍی سی اص هجتوع فٌی تْشاى 
 دٍسُ آهَصؿی جی آی اع بِ صَست خصَصی ًنضد اػنتبد اکبنشی دس داًـنگبُ ؿنْیذ بْـنتی بنِ صنَست
خصَصی 


صهبى تٌظین ػَابق 13/01/21
هؼئَل تٌظین کٌٌذُ ػَابقً :بم ؿخص
ؿوبسُ پشػٌلی :تَػط ؿشکت دسج هیـَد.

 2از 2

