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خواندم و برای ارشد به دنیای    مکانیک  مهندسی  ارتقای نقاط ضعفم در کارشناسی  براساس عالقه و ام.  و شهر اصفهان بدنیا آمده  1374مهر    20در   د

. عالقه  های متفاوت تجربه کسب کردممدتی به صورت دورکار و فری لنسر کار کردم و مقداری به صورت تمام وقت در حوزهعلوم انسانی سفر کردم.  

 .که به یک جنرالیست خالق و مفید تبدیل شوم دوستدارمکنم. ام را در حوالی آنها سپری میفراوانی به ورزش و هنر دارم و اوقات فراغت

 سوابق کاری 

1395 - 1397 

استخرهای تفریحی   –منجی غریق    
 

 
1139  - 5139  

 فری لنسر  –تولید محتوا    /برنامه نویسی 

 #PHP, HTML, CSS, LUA, Cهای کار با زبان

 
 
 
 
 

 تحصیالت 

 دانشگاه علم و صنعت  – (  بازاریابی )  مدیریت کسب و کار 

 (17.8معدل آموزش محور اختیاری )

 مهندسی مکانیک  –  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

( 18.4معدل پروژه پایانی: بررسی عبور صوت از صفحه )  

 

 هم اکنون  – 1397

1393 - 1397 

1389 - 1393 

فوالدشهر  دبیرستان نسل فردا   – رشته ریاضی فیزیک   

18.8معدل   

های خارجی زبان   

English 

- 

 

Limited working proficiency 

 

 حسین نجفیان 
 جنرالیست   MBA- فارغ التحصیل مکانیک 

ه  م و ز  ر

س  ا م ت ت  ا ع ال ط  ا

+989364472808 

Hn20m74@gmail.com 

Pardis, Tehran 

http://hn20m.ir 

https://linkedin.com/in/hn20m 

https://instagram.com/hn20m 

 

تاکنون   1398  

 بازاریابی و فروش تلفنی –  همراه مکانیک 

 
 

 

های نرم افزاری مهارت   

Office, Prezi, Photoshop              

 Ableton live, After Effects 

PHP, CSS, HTML 

MS Project         

MATLAB 

 

ماه(   6)   1398  

 فیلم گردی  –  / مدیریت محصول   تحقیق و توسعه 

 
 
 

ت 
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مه
ها 

. مقداری ق بخشیدن به دانش علوم مدیریتی خودم هستمدرحال یادگیری و عم  (ITی  بیشتر در حوزه ای فنی و مهندسی )در حال حاضر، با پیش زمینه 

 هایی متخصص و عمیق شوم.ی راه بتوانم در حوزه برایم مهم است که در ادامه و دیجیتال مارکتینگ آشنا شدم و پروژه  با ابزارهای مدیریت

http://www.iust.ac.ir/
https://iaun.ac.ir/
http://hn20m.ir/
https://linkedin.com/in/hn20m
https://instagram.com/hn20m/
https://www.hamrah-mechanic.com/
https://filmgardi.com/

