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 پایان خدمتوضعیت خدمت سربازی:                                                         27/6/1369 تاریخ تولد: خانوادگی: صادقیاننام نام: مجید

 های ارتباطیراه
 محل سکونت: مشهد 09159213196 موبایل:

info@msadeghian.ir   msadeghian.irایمیل:  : تیوبسا   

 پژوهشی و تحصیلی سوابق

 اطالعات کلی

 

 کاری سوابق

 تا کنون( -1398کسب وکار شرکت دانش بنیان انگاره فیزیک توس) توسعه مدیر 

  مشاور توسعه کسب وکار خانه تمرین زبانNiche (1398- )تاکنون 

  (1397وبسایت پیشخوان)توسعه کسب وکار مشاور  

 (1396- 1397)   -اپلیکیشن های یارینو و واچار-شرکت تناکتوسعه کسب و کار شاور م 

 (1395 -1397های نوین آفرین )  شرکت توسعه بازیراهبردی برنامه ریزی دیر م 

  (1394 -1395)  فرینآهای نوین توسعه بازیشرکت راهبردی برنامه ریزی کارشناس 

 (برنامه ریزی و کنترل پروژه پارک علمی پروفسور بازیما مطالعات ترازیابی، سنجی، محاسبات اقتصادی،مطالعات امکان)

  2017 ، چیندر نمایشگاه کانتون گوانگجونماینده هلدینگ مبسا 

   نماینده هلدینگ مبسا در نمایشگاهDEAL  2016مرکز تجارت جهانی دبی  

 (1394-1393) مسئول پروژه استند راهنمای گردشگری شرکت بامداد پارتتوسعه محصول و  کارشناس 

 (1393) دانشگاه فردوسی یاستارتاپرویداد تیم اجرایی اولین  یت درعضو  

  (1392) 100از 89با نمره  "شما"تیم مترجمین مرکز ترجمه عضو 

 ( 1387عضویت در تیم تحقیقاتی خودرو الکتریکی کویر دانشگاه بیرجند) 

 آموزشی های دوره

 1397 کتاب آموزش خرید فرانچایز مترجم 

  1396 فرانچایزفروش مترجم کتاب آموزش 

  1395 های موضوعیکتاب طراحی پارکمترجم همکار در ترجمه 

  1394کتاب استراتژی برندهای لوکس همکار در ترجمه مترجم 

  عضو انجمن جهانی متخصصان صنعت سرگرمیIAAPA 2017  

  انتظامی خراسان رضویبرنامه راهبردی فرماندهیهمکار پژوهشی تدوین 

  98-97فصلنامه دانش انتظامی خراسان رضوی  مترجمویراستار و 

 )دوره خدمت سربازی در دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی(

  فرانچایز در دانشگاه شهید بهشتیتدریس دوره آشنایی با خرید 

 دانشگاه  استراتژیک( )گرایشاجراییارشد مدیریت کارشناسی

 مشهد  فردوسی

 بیرجند سراسری کارشناسی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه  

  کنکور کارشناسی ارشد  11رتبه 

 7سال تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان 

 

  متمم()منتوسعه مهارت های محل دانشپذیر 

  دوره آموزشی مدیریت مراکز سرگرمی زیر نظر

 شرکت یوراویژن هلند 

  دوره آموزشی دیجیتال برندینگ زیر نظر مدیر

 مارکتینک گوگل در چین 

  ،شرکت فرانچایز الیتدوره مقدماتی بر فرانچایز 

  دوره نگارش طرح کسب و کار، مرکز آموزش

  اقتصاددنیای


