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 مشخصات فردي: 

سیرواننام:●

 

 

رضوي مقدمنام خانوادگی:●

تهران - بلوار فردوس غرب- خیابان الله جنوبی- نبشآدرس:●
کوچه هجدهم- ساختمان رز- واحد13

sirwan.r.m@gmail.comایمیل:●

http://www.irexpert.ir/?250978آدرس وب:●
http://IrExperts.ir/Site/250978

   

مدرك تحصیلی:

فوق لیسانسمدرك:●

مدیریت بازرگانیرشته تحصیلی:●

بین المللگرایش:●

آزاد اسالمی قزویندانشگاه:●

   

مهارتهاي تخصصی:

انجام امور مالی و مالیاتی + بازرگانی داخلی و خارجی شرکتهاي نفتی و پتروشیمی + امور اعتبارات بانکی ( اخذ ضمانتنامه●
هاي بانکی، تسهیالت و اعتبارات اسنادي داخلی و خارجی) + امور ترخیص کاالهاي صادراتی و وارداتی (قطعی و ورود موقت)

سوابق تحصیلی:

تاریخ اخذ مدركگرایشرشتهنام دانشگاه/موسسهمدرك

1397/05/29بین المللمدیریت بازرگانیآزاد اسالمی قزوینکارشناسی ارشد

1386/02/20محضحسابداريپیام نور مرکز سنندجلیسانس

1378/03/31-ریاضی و فیزیکدبیرستان ابن سینادیپلم

سوابق شغلی:

نام شرکت
سمت

سازمانی
تاریخ پایانتاریخ آغازشرح فعالیت

شرکت آمایش
داده تجارت

نوین (دانش
بنیان)

مدیر مالی
و مشاور

مدیرعامل

مشاوره در امور بازرگانی و مالی به مدیر عامل + انجام امور مالی
شرکت (پاره وقت)

ادامه دارد1397/01/01

شرکت پاالیش
قیر کسري

مدیر
بازرگانی

خارجی

انجام کلیه امور ثبت سفارش و تخصیص ارز، ترخیص کاالهاي
صادراتی و وارداتی (قطعی و ورود موقت) + امور اعتباري

شرکت (گشایش اعتبارات اسنادي داخلی و خارجی، اخذ
ضمانتنامه هاي بانکی و تسهیالت بانکی)

ادامه دارد1394/04/01



9/21/2019 رزومھ متخصص

https://www.irexperts.ir/Webforms/UserProfile/Profile.aspx?Download=CVFA&EID=250978 2/3

هلدینگ اخوان
جابریان

مدیر
اعتبارات

و امور
حقوقی

تولید و صادرات میلگرد و فرآورده هاي نفتی + حفاري و ...(پاره
وقت)

ادامه دارد1393/04/11

شرکت گروه
آمایش سینا

بین الملل

مدیر
روابط و

امور
بانکی

انجام کلیه امور بانکی شرکت، روابط عمومی، امور برون سازمانی
شرکت درخصوص امور بازرگانی

1388/08/051392/12/29

شرکت آمایش
داده هاي

صدف

مدیر
اجرایی

1388/07/011393/03/31نظارت و انجام امور مالی، اداري و اجرایی (پاره وقت)

موسسه
حسابرسی نامی

مشارآگاه
1388/02/201390/01/31انجام امور حسابرسی شرکت ها + خدمات مالیحسابرس

شرکت
دکوراسیون

پاسارگاد
1382/02/141386/08/30طراحی و دکوراسیون داخلیحسابدار

دوره هاي گذرانده:

عنوان دوره
نمره/
امتیاز

نام موسسهتاریخ اخذ

1001381/09/14سرشماري عمومی کارگاهی
سازمان مدیریت و برنامه ریزي

کشور

1001382/11/15سرشماري عمومی کشاورزي
سازمان مدیریت و برنامه ریزي

کشور

Office1383/05/15عالی
سازمان مدیریت و برنامه ریزي

استان کردستان

1389/04/30عالیحسابداري ریالی و ارزي
موسسه پژوهش و آموزش

همکاران سیستم

1389/08/28عالیمدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل
پارك علم و فناوري دانشگاه

تهران

آکادمی 1390/07/28TUV RHEINLANDعالیمدیریت بازاریابی و فروش حرفه اي

روشهاي کسب درآمد و سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادر و
آشنایی با بازارهاي مالی

سایت مرجع متخصصین ایران1390/08/05عالی

فرآیند تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی
فاقد

آزمون
دنیاي اقتصاد1398/06/25

آشنایی با زبانهاي خارجی:

SpeakingListeningReadingWritingزبان خارجی

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطانگلیسی

خوبعالیعالیعالیُکردي
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عضویت در NGOها:

تاریخ پایانتاریخ شروعتوضیحسمتنام NGO/سازمان

1381/07/101386/09/30دبیر اجراییانجمن علمی ادبی بیان دانشگاه بوعلی سینا همدان

ادامه دارد1396/01/28دبیر انجمنانجمن تولیدکنندگان قیر استان هرمزگان

ادامه دارد1397/11/25دبیر کمیسیونکمیسیون حمل و نقل و گمرکات اتاق ایران و عراق

ادامه دارد1398/05/31عضوانجمن علمی بازاریابی ایران

ادامه دارد1398/06/16عضو طالییباشگاه مدیران ایران


