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محمدامین زینلی عباسی
متولد: ۱۳۷۲/۰۶/۰۳

وضعیت تاهل: مجرد

وضعیت نظام وظیفه: مشمول

درباره من

در زمینه های مدیریت استراتژیک و مدیریت کسب
کار تحقیقاتی داشتم ، شناسایی سیستم ، انالیز و
تحلیــل شبکــه فــروش ، مــدیریت فــروش! شناســایی
سیستم های تکنولوژی و کاربرد آنها و استفاده های

مبتکرانه از آن ها.

راه های ارتباطی

بندرعباس, گلشهر جنوبی خیابان فتح
المبین ساختمان نیایش واحد 8

۰۹۱۷۹۵۶۲۱۴۶

mohammadamin.zeinali@gmail.com

mohammadamin.zeinali@gmail.com

az206388

az206388

az206388

سوابق شغلی

مسئول فنی - مدیر آی تی

آذر ۱۳۹۹ - فروردین ۱۴۰۱

دفتر نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و
امام جمعه بندرعباس

مدرس

خرداد ۱۳۹۶ - تاکنون

مجتمع فنی تهران
تدریس فرانسه و انگلیسی

مترجم و تنظیم قرارداد

آذر ۱۳۹۷ - شهریور ۱۳۹۸

رز نفت التیدان

کارمند فروش

شهریور ۱۳۹۵ - فروردین ۱۳۹۶

دفتر فنی طهران کپی

کارمند فروش و مدیر
بازرگانی

شهریور ۱۳۹۴ - مهر ۱۳۹۵

آژانس هواپیمایی هواگشت
فروش بلیط هواپیما، قطار، تور، هتل و ... و مدیریت

مالی شرکت.

مدیر اجرایی بازارچه خیریه
زیر پرچم

اسفند ۱۳۹۲ - اسفند ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسالمی

مدرس

مهر ۱۳۹۶ - اسفند ۱۳۹۷

موسسه آموزش عالی پردیس معمار
تدریس فرانسه و انگلیسی

آرتا دانشمهر ۱۳۹۷ - خرداد ۱۳۹۸
تدریس زبان فرانسه و انگلیسی

IT مسئول شبکه و

آبان ۱۳۹۶ - آذر ۱۳۹۶

ODCC شرکت
تعمیرو نگهداری قطعات کامپیوتری، مدیریت خطوط
تلفن و عیب یابی (سانترال)، مدیریت شبکه و عیب
یابی (اکتیو دایرکتوری)، مدیریت اینترنت و عیب یابی

(کریو)

مشاور مدیرعامل و
سرپرست دفتر فناوری

اطالعات

جمعیت هالل احمر استان هرمزگان
مشاور مدیریت مجمع جوانان و معاون جوانان هالل

احمر
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شهریور ۱۳۹۵ - مرداد ۱۳۹۷

مسئول انفورماتیک

خرداد ۱۳۸۸ - اردیبهشت ۱۳۹۳

کانون بانوان

پیمانکار و مسئول
انفورماتیک

آبان ۱۳۸۹ - آبان ۱۳۹۱

دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه های
استان هرمزگان

سوابق تحصیلی

کامپیوتر

مقطع : کارشناسی

گرایش : نرم افزار

فروردین ۱۳۹۱ - فروردین ۱۳۹۵

آزاد بندرعباس

اخراجی

مهارت ها

Adobeصدابرداری
Audition

Premierlive
streaming

WordPressPassive
Network

network
diagnose

computer
hardware

repair

Bluetooth
center

Cisco Packet
Tracer

Photoshopامور بازرگانی

مکاتبات
بازرگانی به

زبان انگلیسی

زبان ها
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انگلیسی

فرانسوی

آلمانی

عربی

تست ها

تست لنگرگاه شغلی

تاریخ انجام آزمون : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

نمایش گزارش کامل

تست MBTI (مایرز بریگز)

تاریخ انجام آزمون : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

نمایش گزارش کامل

تست شخصیت شناسی هارتمن

تاریخ انجام آزمون : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

نمایش گزارش کامل

تست هوش ریون

تاریخ انجام آزمون : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

نمایش گزارش کامل

گواهینامه ها و دوره ها

صدور: فروردین ۱۳۹۸
بازرگانی بین المللی

فعالیت های داوطلبانه

هالل احمر بندرعباس
شبکه جوانان رضوی(طرح ملی زیر سایه خورشید)

https://karboom.io/assessments/result/yxozkx/1505059713
https://karboom.io/assessments/result/qpzmln/1508301382
https://karboom.io/assessments/result/polyev/1508302706
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