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محمد
بیات

درباره من

اینجــانب محمــد بیــات فارغالتحصــیل رشتــه صــنایع
عالقه مند به ورزش و فعالیت و در عین حال کامال
مصمم و جدی در کار و همچنین پر انرژی و با روحیه
مسولیت پذیری باال آماده برای کارتیمی میباشم . در
صورت نیاز میتوانید با ایمیل زیر با من در تماس

mohammadbayat722@gmail.com .باشید

اطالعات پایه

تهران, اسالمشهر واوان

۰۹۳۵۹۰۲۵۰۹۱

mohammadbayat722@gmail.com

وضعیت نظام وظیفه: معافیت تحصیلی

وضعیت تاهل: متاهل

متولد: ۱۳۷۶/۰۴/۳۰

سوابق شغلی

کارشناس فروش و بازاریابی

فروردین ۱۳۹۸ - تاکنون

ویرا پالست اطلس

کارشنــاس برنــامه ریــزی تولیــد و کارشنــاس ارشــد
بازریابی و فروش محصوالت بطری پت 

آشنــایی بــا طراحــی ســایت و seo و شبکــه ســازی
فروش 

کارشناس کنترل کیفیت

اردیبهشت ۱۳۹۶ - آذر ۱۳۹۷

شرکت میالن کاال پالست
آشنایی با صنعت پالستیک و نحوه ی تولید بطری
هــای پــت و همچنیــن آشنــایی بــا مــواد تزریــق و
دســتگاه هــای اکســتروژن و دســتگا هــای تزریــق

بادی

سوابق تحصیلی

مهندسی صنایع
مقطع : کارشناسی ارشد

گرایش : مدیریت مهندسی
معدل : 18.5

مهر ۱۳۹۸ - آبان ۱۴۰۱

دانشگاه ایوانکی

مهندسی صنایع
مقطع : کارشناسی

گرایش : صنایع
معدل : 18

فروردین ۱۳۹۴ - فروردین ۱۳۹۶

ایوانکی
بازدید از کارخانه تکنو شیر و آشنایی با صنعت
شیر بازدید از کارخونه زامیاد سایپا و آشنایی در
رابطه با تولید خودرو نیسان آبی رنگ بازدید از
کارخانه شرکت اتوبوس سازی مان و اشنایی با

نحوه کنترل کیفیت اتوبوس ها

مهارت ها

    بوم کسب و کار    حوزه کسب و کار
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    کنترل کیفیت QC    مدل کسب و کار

    برنامه ریزی تولید    فروش و بازایابی

Microsoft Word    Microsoft Excel    

Microsoft Power Point    تایپ ده انگشتی    

MSP نرم افزار    

زبان ها

    انگلیسی

افتخارات و جوایز

قهرمانی

تاریخ: ۱۳۹۵
کسب عناوین مختلف در رشته جودو در استان
تهران و حومه و راهیابی به اردو تیم ملی و حضور
در اردو های تمرینی تیم ملی و همچنین حضور در
اردو تیم ملی برای اعزامی مسابقات المپیک ریو

۲۰۱۶ در ورزشگاه آزادی
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