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 شرح حال  

هستم مت تهـران  ساکن  شبراز  و  .ولــــد  )خواندن  متوسط  حد  در  ترکی،انگلیسی  و  فارسی  زبان  به  کامل  تسلط 

سازمان فنی حرفه ای کشور|از سال  توزیع خدمات،مدرس رسمی  سرپرستی  ومهندسی مدیریت    سکارشنا،نوشتن(

زیبایی و الغریدر حوزه بیوتی  1395 آموزش و خدمات    گرایش مراقبت های پوست ومو وتجهیزات  زمینه  در تهران در 

و ارومیهو آکادمی مستقل آرایش دائ1399ازآذرماه سال    . فعالیت دارم  بصورت متمرکز در تبریز، کردستان    م پی آر وارد 

 .شدم

رم.  فعالیت دام کاربری تجهیزات زیبایی و الغری و تناسب انداه های مراقبت پوست ومو ومدرس دور در حال حاظربعنوان 

 الین اسکین کر و پیگمنتر فعال هستم. در حوزه خدمات

 سوابق شغلی  

1393تا سال  درآموزشگاه آزاد  )رشته ریاضی(راهنمایی پایه ابتدایی وخصوصی تقویتی  ستدریی  ⚜ 

1393تا 1389سال د از نمایندگی بیمه پاسارگــــا ⚜ 

1398تا سال مدیرعامل شرکت توریسم سالمت و گردشگری تامین نشاط ایرانیان  ⚜ 

ازسال   بیوتی تراپیست   تجهیزات زیبایی و الغریفعالیت در حوزه بیوتی گرایش مراقبت پوست ومو و  ️⚜

تدریس|خدمات -تا امروز   1395  

از آذرماه  -کادمی مستقل آرایش دائم پی آر آرسمی |عضویت 79عالیت به عنوان پیگمنتر از سال ف️⚜

1399   

در حال حاضر مدرس رسمی سازمان فنی حرفه ای کشور زیر نظر آموزشگاه رسمی فنی حرفه ای  ️⚜

|اکسیر سالمت  ودر محل آموزشگاه   

اندام در کلینیک پزشکی اکسیر |مراقبت های پوست ومو زیبایی و تناسب بیوتی تراپیست خدمات ️⚜

 شهرک غرب 
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کاری مهــارت     

پوستی  ومراقبت زیبایی رشته ای حرفه فنی های گواهینامه و مدارگ کلیه اخذ  

کار  و کسب مدیریت آموزشی سمینارهای در حضور  

کسب مدیریت آکادمی و تهران مدیریت انشگاهد از دوره در حضور های گواهینامه خذا  

 anccpوکار

رآ پی دائم آرایش آکادمی رسمی گواهینامه اخذ  

سردشت- غربی آذبایجان اتحادیه از پوستی مراقبت رشته رسمی مجوز        

 

فردی ارتمهـــــ    

ADSL 

کار در  انضباط و نظم  تعادلو سرپرستی و مدیریت  

درکار پذیری مسئولیت  

مخاطب  با ارتباط توانایی و بن فن  
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