به نام خدا

رزومه میثم محمدی

اطالعات شخصی
❖ میثم محمدی ،متولد  15مرداد 1370
❖ دکترای مدیریت کسب و کار
❖ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
❖ كارشناسى مترجمى زبان انگليسى
❖ مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه (بورس) و ارز دیجیتال ،مشاور سرمایهگذاری ،متخصص آیتی ،تجارت الکترونیک و
بازاریابی ،وبمستر و طراح وبسایت
❖ شماره تماس09381088808 :
❖ وبسایتwww.Meisam-Mohammadi.com :
❖ ایمیلinfo@Meisam-Mohammadi.com :

مهارتها
✓ مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه و ارز دیجیتال
•

تحلیل بنیادی

•

تحلیل تکنیکال

•

تابلو خوانی ،روانشناسی و رفتار شناسی بازار

✓ مشاور سرمایهگذاری در بورس و ارز دیجیتال
•

سبدگردانی در بازار سرمایه

✓ متخصص آیتی ،تجارت الکترونیک و بازاریابی ،وبمستر و طراح وبسایت
•

کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاههای آنالین

•

دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات اینترنتی
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مدارک و سوابق تحصیلی ،علمی و آموزشی
✓ دکترای مدیریت کسب و کار از دانشکدهی مدیریت دانشگاه تهران
✓ اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد شیراز (دی )1396
✓ اخذ مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از مؤسسهی آموزش عالی زند شیراز (اردیبهشت )1394
✓ اخذ گواهینامهی دورهی جامع تحلیل بورس از سازمان مدیریت صنعتی شیراز (شهریور )1397
✓ اخذ گواهینامهی دورهی  MBAگرایش مدیریت بازاریابی از مؤسسهی آموزش عالی آزاد ماد شیراز (آبان )1395
✓ اخذ گواهینامهی دومین اجالس ملی مدیریت و کارآفرینی کشور در اصفهان (اسفند )1397
✓ اخذ گواهینامهی کنفرانس ملی ارتباطات بازاریابی و برندینگ از دانشکدهی مدیریت دانشگاه تهران (دی )1397
✓ اخذ گواهینامهی دورهی تخصصی و آموزشی مدیریت فروش ،بازاریابی و توسعهی کسب و کار از کنفرانس ملی
توانمندسازی مدیران در تهران (بهمن )1396
✓ اخذ گواهینامهی دورهی آینده پژوهی و هوش رقابتی از مؤسسهی آموزش عالی آزاد ماد شیراز و انجمن ملی صنعت
پخش فارس (دی )1396
✓ اخذ گواهینامهی دورهی آموزشی توسعهی کسب و کارهای اینترنتی از مرکز توسعهی تجارت الکترونیکی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (مهر )1392
✓ اخذ گواهینامهی دورهی  ICDLاز سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (اردیبهشت )1392
✓ اخذ گواهینامهی دورهی آموزشی مالیات بر ارزش افزوده از سازمان امور مالیاتی کشور و دانشگاه علوم اقتصادی
تهران (اردیبهشت )1391

سوابق کاری و مدیریتی
▪

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه و ارز دیجیتال (از سال  1391تاکنون)

▪

مشاور سرمایهگذاری و سبدگردانی در بورس و ارز دیجیتال (از سال  1391تاکنون)

▪

مدرس دورهی جامع تحلیل بورس در سازمان مدیریت صنعتی شیراز (از سال  1398تاکنون)

▪

مدیر بازاریابی و فروش برند ماچو (از سال  1392تاکنون)

▪

نمایندهی رسمی بیمه زندگی خاومیانه (از سال  1399تاکنون)

▪

مؤسس و مدیر کسب و کار اینترنتی بهروز آیتی ()1398-1388

▪

مدیر  ITشرکت شیراز پالستیک (از سال  1392تاکنون)

▪

مدیر  ITانجمن ملی صنعت پخش ایران ،شعبه استان فارس ()1398-1395

▪

مدیر  ITشرکت داروگستر یاسین ،شعبه شیراز ()1395

▪

مدیر  ITشرکت بازرگانی آریامس شیراز ()1394

▪

مدرس طراحی وبسایت ()1398-1392

▪

مدرس و مترجم زبان انگلیسی ()1398-1389

▪

مؤسس ،مدیرعامل و عضو هیئت مدیرهی شرکت فناوری اطالعات بهروز ()1393

▪

طراحی ،مدیریت و پشتیبانی وبسایت برند ماچو ( machoscarf.com -از سال  1392تاکنون)
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▪

طراحی ،مدیریت و پشتیبانی وبسایت بهروز آیتی ( beroozit.com -از سال )1398-1388

▪

طراحی ،مدیریت و پشتیبانی وبسایت انجمن ملی صنعت پخش ایران ،شعبه استان فارس 1398-( apfars.ir -
)1395

▪

طراحی ،مدیریت و پشتیبانی وبسایت دکتر نادر غریبنواز ( gharibnavaz.com -از سال  1398تاکنون)

▪

طراحی ،مدیریت و پشتیبانی وبسایت دکتر سعید قاضیپور ( dr-ghazipour.com -از سال  1394تاکنون)

▪

طراحی ،مدیریت و پشتیبانی وبسایت شرکت شیراز پالستیک ( shirazplastic.ir -از سال  1392تاکنون)

▪

نمایندهی شرکت آسیاتک در شیراز ()1394

▪

مدرس طراحی وبسایت در مؤسسهی آموزشی اکسین شیراز ()1392

▪

رابط دبیرخانهی ستاد اجرایی کارگاههای آموزشی مالیات بر ارزش افزوده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاه
علوم اقتصادی تهران ،سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات ،سازمانها ،دانشگاهها ،بانکها ،مؤسسات و ...در شیراز
()1391-1392

سوابق پژوهشی
❖ تألیف کتاب چهل معاصر به همراه دکتر سعید قاضیپور ()1397
❖ گردآوری محتوای دیجیتال کتاب آموزش زبان انگلیسی از طریق بازی  -دکتر آزاده نعمتی ()1393

افتخارات
•

برگزیدهی دومین اجالس ملی مدیریت و کارآفرینی کشور بهعنوان چهرهی فرهیخته و ماندگار مدیریت و کارآفرینی
(اصفهان ،اسفند )1397

•

کسب مقام اول مسابقات فوتسال دانشجویی در مؤسسهی آموزش عالی زند شیراز ()1393
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