اﺣﺴﺎن ﻧﻮری
ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۶۰ / ۱۲ / ۱۸ :
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ  :ﻣﺘﺎﻫﻞ
ﺟﻨﺴﯿﺖ  :ﻣﺮد
ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ۰۹۱۲۵۳۶۵۰۳۵ :
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ۰۲۱۸۸۶۳۷۲۰۵ :
اﯾﻤﯿﻞ ehsan.nouri@gmail.com :
آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ  :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺮداﻣﺎد ،ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ آﻫﻮر،
ﭘﻼک ۳۰
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ  :اﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺖ

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق  /ﮐﻨﺘﺮل  /ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  /داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب /

 ۱۳۹۵ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﻣﻌﺪل  / ۱۷ ,ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ  :ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻓﺮاﮔﯿﺮی درسﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﮏ و

ﻫﻤﮑــﺎری ﺑــﺎ داﻧﺸﺠﻮﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ در اﺟــﺮای ﭘﺮوژهﻫــﺎی درﺳــﯽ در ﺣــﺎل اﻧﺠــﺎم
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ!
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ  /ﺑﯿﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ  /ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  /داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻮم و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان  ۱۳۷۹ /ﺗﺎ ۱۳۸۴

ﻣﻌﺪل  / ۱۴ ,ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ  :اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل،

ﺗﺼـﻮﯾﺮ و ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ اﻧﺠـﺎم ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﮔﺮوﻫـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ
رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ  /دﯾﭙﻠﻢ  /داﻧﺸﮕﺎه دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ اژهای اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻤﭙﺎد( /

 ۱۳۷۵ﺗﺎ ۱۳۷۹

ﻣﻌــﺪل  / ۱۷ ,ﺧﻼﺻــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎ  :ﺣﻀــﻮر در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﻋﻠﻤــﯽ و ورزﺷــﯽ

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دوﻣﯿﺪاﻧﯽ ،ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ،ﻓﻮﺗﺒﺎل

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﻐﻠﯽ

ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨــﺪه ﺳــﮑﻮ  /ﻣﻨﺘــﻮر و ﮐــﻮچ اﺟﺮاﯾــﯽ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫــﺎ و اﺳــﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ /

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  /ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﯽ  /اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۸ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ  :ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﮑﻮ ﯾﮏ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﮐﺴﺐ و
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ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی را در ﮐﻨﺎر ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺑﺮدارد.
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ روﺑﺎن  /ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  /ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ  /اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۷ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺧﻼﺻــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎ  :اﺳــﺘﺎرﺗﺎپ روﺑــﺎن در ﺣــﻮزه ﻣﺸــﺎوره و ﻓــﺎﻟﻮآپ از راه دور
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار
ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارم و درﮔﯿﺮ ﮐﺎر
اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ داﺳﺘﺎﻧَﭗ  /ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  /ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ  /ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ  :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎوپ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و
ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﻮدﮐــﺎن  ۵ﺗــﺎ  ۹ﺳــﺎل در ﻗــﺎﻟﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ اﺳــﺖ .ﻣــﻦ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮچ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺴﺘﻢ.
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﻠﻪ ﻃﺐ )ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(  /ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار و

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  /ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ  /آذر  ۱۳۹۴ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷

ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ  :اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﺸﺎوره و ﻓﺎﻟﻮآپ از راه دور در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺑﺎرداری در ﻗﺎﻟﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮد و ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﻢﺑﻨﯿــﺎﻧﮕﺬار و ﻣــﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾــﯽ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐــﺎر در اﯾــﻦ ﺗﯿــﻢ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدم.
ﻃﺮاﺣﺎن ﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﯿﻦ  /ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  /ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ /

ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۳ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴

ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ  :ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺰﺷﮑﯽ
و ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ از راه دور ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻓﺎرﺳﯽ آﻧﻼﯾﻦ  /ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ،ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ  /ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

 /ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﯽ  /ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۱ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳

ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ  :ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی  ۳۵داﺳﺘﺎن-
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺎرﮐﺖ اپ اﺳﺘﻮر اﭘﻞ
اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ  /ﮐﺎرﺷﻨﺎس  /اردﯾﺒﻬﺸﺖ

 ۱۳۹۰ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ۱۳۹۱
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ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ  :ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﮔﺎزﻫــﺎی ﻃــﺒﯽ رهﭘﻮﯾــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻬــﺮان  /ﮐﺎرﺷﻨــﺎس ارﺷــﺪ  /ﺧــﺮداد  ۱۳۸۸ﺗــﺎ
ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۰

ﺧﻼﺻــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎ  :ﻧــﺎﻇﺮ ﻓﻨــﯽ ﺷﺮﮐــﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﭘﺰﺷﮑــﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی  iso13485و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اداره ﮐﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ
اﯾﻤﻦ راﯾﺎن ﻓﺮدا  /ﮐﺎرﺷﻨﺎس  /اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۸۶ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۸۹
ﺧﻼﺻـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎ  :ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ در ﭘـﺮوژ ﻫـﺎی ﺳﻼﻣـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات
ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدا  /ﮐﺎرﺷﻨﺎس  /ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۸۲ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۸۶
ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ  :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل و ﺑﺎزار ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ

داﻧﺸﺠــــــــﻮی  Professional Certified Coachدر دوره Accredited Coach
 (Training Program (ACTPدر Impact Academy - ۱۳۹۸

دوره ﺳﻄﺢ  ۱ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺣﺮﻓﻪای در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮاﮐﻮچ ۱۳۹۷ -

دوره ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و وارد ﮐﻨﻨﺪه( زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اداره ﮐﻞ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ۱۳۸۷ -

ﭘﺮوژهﻫﺎ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺮاف )ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ(  /ﻣﺮﺑﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  /ﺑﺮﮔﺰاری

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ )ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ،ﮐﻨﮕﺎن ،ﺟﻢ و دﯾﺮ( ﻣﺸﺎوره و
ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر
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ﻣﻬﺎرتﻫﺎ

ﻧﺮماﻓﺰار و داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ
 ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺣﺮﻓﻪای  /ﺧﻮب

 ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر )ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ(  /ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
 ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ  /ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ  /ﺧﻮب

 ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﺗﺼﻮﯾﺮ  /ﻣﺘﻮﺳﻂ
 داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ  /ﻣﺒﺘﺪی

) Team Leadership رﻫﺒﺮی ﺗﯿﻢ(  /ﺧﻮب

) Team Motivation اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺎزی ﺗﯿﻤﯽ(  /ﺧﻮب
 ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ) / (ITﻣﺘﻮﺳﻂ

 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ  / ISO 13485ﻣﺘﻮﺳﻂ
) Project Control ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه(  /ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﺑﺮق و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ  /ﻣﺘﻮﺳﻂ

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ  / MATLABﻣﺘﻮﺳﻂ
 (Teamwork) ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ  /ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

 (Entrepreneurship) ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ  /ﺧﻮب

زﺑﺎن

 اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  /ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻓﺮاﻧﺴﻮی  /درﺣﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت رﻓﺘﺎری

ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﮕﺮان )ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ(
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی  /ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن
ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ )روﺣﯿﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ(
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری

www.karboom.io
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اﻓﺘﺨﺎرات
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﻠﻪ ﻃﺐ :ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ
1395 /

اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﻠﻪ ﻃﺐ :ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺨﺶ اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ  ۹۵و ﺣﻀﻮر
در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺒﯿﺖ آﻟﻤﺎن 1395 / ۲۰۱۷

ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻣﻦ

ﻫﻤــﻮاره ﺑــﻪ ارزش آﻓﺮﯾﻨــﯽ و ﻧــﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪ ﺑــﻮدم و از ﺣــﺲ ﻣــﺆﺛﺮ ﺑــﻮدن در
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮم .اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺳﻔﺮ
ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺮ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻢ و ﮐﻮدک دروﻧﻢ ﻫﻢ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻢ و از اﻣﯿﺪ دادن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮم.

راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ

ehsan.nouri@gmail.com 
/https://www.linkedin.com/in/ehsan-nouri 
ehs.nouri 
ehsannouri 
nouriehsan 

www.karboom.io
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