
 فرزانگان راه نقل و حمل شرکت رزومه

 ضشوت ثبت اداسُ دس واال حول هَضَع با 2901 ثبت ضواسُ طی 1373 سال دس فشصاًگاى ساُ ًمل ٍ حول ضشوت

 .گشدیذ تْشاى استاى ّای پایاًِ ٍ ًمل ٍ حول ساصهاى اص فؼالیت دائن اخز بِ هَفك ٍ ثبت تْشاى ّای

 هَفك ی تجشبِ ٍ تْشاى استاى واالی حول ی پایاًِ هذیشیت سابمِ با اسذالْی وشین آلای ضشوت ایي هذیشیت

 .باضذ هی صهیٌِ ایي دس

 ضشوت ًمل ٍ حول صٌؼت وشدى الىتشًٍیىی جْت بِ باصدّی افضایص ٍ سًٍذ تغییش ػلت بِ 1378 سال اٍاخش اص

 اص گیشی بْشُ با ٍ سفت پیص وطَس ًمل ٍ حول ی جاهؼِ ًیاص پای بِ پا سشػت بِ فشصاًگاى ساُ ًمل ٍ حول

 .ًوَد خذهات بِ الذام سٍص اهىاًات

 کاری سوابق

سال گزضتِ بِ طَس تخصصی الذام بِ حول تخن هشؽ ٍ ًْادُ ّای داهی با ػٌاٍیي ضشوت  03ایي ضشوت دس 

 ّای حول ٍ ًمل هتحذیي ، حاهذ باس ، ضىَّیاساى ، آسیا سشػت ٍ ساُ فشصاًگاى ًوَدُ است.

 

 ّای ضشوت ًیاص هَسد ّای هحوَلِ حول جْت دس فشصاًگاى ساُ ًمل ٍ حول ضشوت ساصًذگی ی دٍسُ با ّوگام

 هٌطمِ جٌَبی پاسس پشٍطُ ٍ گتًَذ سذ ٍ الیگَدسص سٍدباس سذ ساصًذگی بِ الذام وِ پتشٍپاسس ٍ سپاسذ ٍ ًیوشخ

 .است بَدُ پیَستِ ّوىاسی بِ هفتخش وشدًذ 15 ٍ 14 ٍ 13 فاصّای ػسلَیِ

 ّای ضشوت با 1384 سال ٍ بشق تشاًس ّای هحوَلِ حول جْت سی تشاًسفَ ایشاى ضشوت با 1382 سال دس

 ضشوت 1388 سال دس ٍ خَدسٍ یذوی لَاصم ٍ خَدسٍ ّای هحوَلِ حول جْت دس صاهیاد ٍ سایپا ساص خَدسٍ

 خاًگی لَاصم حول جْت تىٌَ ضشوت ٍ )سًَی( ضْیش الىتشًٍیه سام ٍ )جی ال( ویص ًَیي گلذیشاى لجستیه

 با ًَیي خذهات اسائِ حال دس وطَس دام اهَس پطتیباًی ، یاسا ایشاى ، پاوساى ، پاوٌام ّای ضشوت با اوٌَى ّن ٍ

 بِ ًیاص ٍ هختلف ّای ضشوت ّای هحوَلِ بَدى هتٌَع بِ تَجِ با لزا .باضذ هی اهٌیت ، دلت ، سشػت هؼیاس

 هٌاسب صهاى دس ٍ خَبی بِ تَاًستِ فشصاًگاى ساُ ًمل ٍ حول ضشوت ، هحوَلِ آى حول هخصَظ باسگیشّای

 .ًوایذ تاهیي سا ّا هاضیي

 پطن ّای ضشوت با هَفك ّای ّوىاسی فشصاًگاى ساُ ًمل ٍ حول ضشوت سالْا ایي طی دس است روش بِ الصم

 ، سضذ سشٍش ضشوت ، ساسابل ضشوت ، پالستیه سبالى ضشوت ، پاسس پشٍفیل جْاى ضشوت ، ایشاى سٌگ

 .است داضتِ سا ایشاى ًطش ٍ چاپ ٍ آسیىَى ضشوت ، اهذ بِ ضشوت ، بطاش پشتَ ضشوت



 

 

 متعلقات و امکانات

 ساُ ًمل ٍ حول ضشوت هالىیت تحت واهیًَْای تؼذاد ، سْاهذاساى هالىیت تحت واهیًَْای گشفتي ًظش دس بذٍى

 .باضذ هی دستگاُ 34 فشصاًگاى

 57 ضواسُ ّوىف طبمِ تْشاى استاى واالی حول پایاًِ دس ضؼبِ داسای

 بِ هجْض ٍ باسگیشی ٍ تخلیِ اهىاًات داسای وِ 286 لطؼِ 2 فاص ًمل ٍ حول ضْشن لن لذین جادُ : تشهیٌال

 هشبغ هتش 2000 هتشاط با هسمف ی سَلِ

 350- 99599255-9تلفي تواس : 

 39050090193 – 39050559090ّوشاُ : 

 350- 99599202فىس : 


