
payamkiani88@gmail.com

(+۹۸)۹۱۳۶۵۴۷۴۹۷

۰۳۱۳۶۸۴۶۴۳۶

یاهتنا خ ناتسراهب  ناهفصا ، ناهفصا ،

هچوک نیرفآ  رهم  یقرش خ  تفلا 

شقن ینوکسم  عمتجم  نیرفآرهم 1 

دحاو 31 موس  ط  کولب آ1  ، ناهج 1 

لسکا رازفا  پاشوتفمرن 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

payamkianifcex

اضفاوه یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

ییاضفاوه یاه  هزاس  یحارط  شیارگ :

یتلود نارهت  یتشهب  دیهش  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۵ - ۱۳۹۲

۱۷.۱۴ لدعم : 

کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

تادماج شیارگ :

یعافتناریغ رهشدالوف  - دالوف یتعنص  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۱ - ۱۳۸۶

۱۴ لدعم : 

سانشراک

نیئان نفارآ  تکرش :

رهم ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یجراخ یناگرزاب  سانشراک 

نیئان نفارآ  تکرش :

رهم ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

یللملا نیب  تخادرپ  یاه  شور  هرود 

یزاجم هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۸  : خیرات

یجراخ تاشرافس  تیریدم و  هوحن  اب  ییانشآ  هرود 

ناهفصا یناگرزاب  یاه  شزومآ  زکرم  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۸  : خیرات

تارداص نوتارام  هرود 

ناهفصا یناگرزاب  قاتا  هسسوم :

رذآ ۱۳۹۸  : خیرات

تراجت عماج  هناماس  اب  ییانشآ 

یزاجم هسسوم :

۱۳۹۸ : خیرات

ینایک مایپ 
یجراخ یناگرزاب  سانشراک 

۱۳۶۷/۱۲/۱۴ : درجمدلوتم  : لهأت تمدختیعضو  نایاپ   : یزابرس تیعضو 

اه تراهم 

نابز

یعامتجا هکبش 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

نیب تراجت  هزوح  رد  یناگرزاب  سانشراک 

یرتشم یاهشور  هب  طلسم  انشآ و  للملا - 

یاه قاتا  -  Alibaba تیاس زا  معا  یجراخ  یبای 

Yellowpages - کرتشم -  یناگرزاب 

Emailmarketing

یللملا نیب  تخادرپ  یاه  شور  هب  طلسم 

صیصخت تهج  یکناب  روما  هب  طلسم  انشآ و 

دانسا یسیون  رهظ  زرا و 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

https://linkedin.com/in/payamkianifcex


ناراکصیخرت فیلاکت  یکرمگ و  تاررقم 

یزاجم هسسوم :

۱۳۹۸ : خیرات

یجراخ یبای  یرتشم  هرود 

نیتم گنهرف  دازآ  یلاع  شزومآ  هسسوم  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۹  : خیرات

تارداص یابفلا  هرود 

نیتم گنهرف  دازآ  یلاع  شزومآ  هسسوم  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۹  : خیرات

تادراو تارداص و  تیریدم  هرود 

یزاجم هسسوم :

رذآ ۱۳۹۷  : خیرات

هطوبرم یاهتیاس  یتارداص و  یبایرازاب  هرود 

یزاجم هسسوم :

نابآ ۱۳۹۷  : خیرات

تارداص هنامرحم  یاهزار  هرود 

نیتم گنهرف  دازآ  یلاع  شزومآ  هسسوم  هسسوم :

رهم ۱۳۹۹  : خیرات

هرود یمامت  للملا -  نیب  تراجت  نیون  شهج  هرود 

ناهفصا یناگرزاب  قاتا  هسسوم :

رهم ۱۳۹۹  : خیرات


