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 اطالعات فردي و سوابق شغلی 

 مشخصات فردي 

 نام نام خانوادگی محل تولد تاریخ تولد وضعیت تاهل

 عاطفه یزدیان تهران 1365 مجرد

 نشانی محل سکونت شرق تهران

 تلفن تماس 0912-7346750همراه : 
Yazdian_atefeh@yahoo.com E-mail 

 سوابق تحصیلی
 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش  نام واحد آموزشی شروع تحصیل پایان تحصیل معدل

 لیسانس مدیریت ریزي آموزشی برنامه پیام نور 1385 1389 00/18

 اي سوابق کاري و حرفه

 سمت  توضیحات
 مدت همکاري

 نام موسسه / شرکت
 شروع پایان

ــت ــوع فعالی ــت وواردات  :ن ــه نف ــازدر زمین ــت  -گ دریاف
هاي نفتی از سوي پاالیشگاه هاي کشور جهت خرید ناقصهم

 و تامین ابزار دقیق، پمپ،کمپرسور و غیره
کارشناس 
 بازرگانی

94 93 
 شرکت اسپرلوس دلتا تجارت 

 واردات و صادرات از کشور کانادا :زمینه فعالیت
 )تعلق داشت هر دو شرکت به یک مالک(

 آرا سپهر درنیکا

جسـتجوي ، دریافت سفارش کـاالو مشتریان داخلیارتباط با
بـا  یـا اینترنتـی) و یا گفتگوي تلفنی مکاتبه(تماس،محصول
هاي خارجی جهـت اخـذ قیمـت، سـفارش کـاال بـه شرکت

ــــانی  ــــور بازرگ ــــه ام ــــنده وکلی ــــده/ فروش تولیدکنن
 (خرید،حمل،ترخیص)

کارشناس 
 بازرگانی

 شرکت بازرگانی ملورین 92 93

انجام کلیـه امـور بازرگـانی خـارجی شـامل تهیـه پروفرمـا، 
 هـاي شـرکتارتباط بـا  ،، امور مرتبط با بانک  LCگشایش 

و انجـام تمـامی  "حمـل(فورواردر)"،  "بازرسـی" ، "بیمه "
 و حمل نهایی کاال ترخیص ،فرایندهاي مربوط به گمرك

کارشناس 
 بازرگانی

 آسیا شرکت بازرگانی پیشگامان صادرات 90 91

 ترجمه متون تخصصی کامپیوتر از زبان انگلیسی
 هاي مذکوربه فارسی و انتشار آن در ماهنامه

 مترجم
بین پروژه اي بصورت 

 91تا  89سال هاي 
 ماهنامه تخصصی نرم افزار

 ماهنامه تخصصی کامپیوتر جوان

 مهارت هاي شغلی و حرفه اي
 کاال صادرات) و نیز ترخیص، حمل و خرید( واردات ـ بازرگانی خارجی مراحل مسلط به. 
 مسلط به اینترنت ،search ،sourcing هـاي خـارجی جهـت اخـذ بـا تولیـد کننـدگان و کارخانـه و مکاتبـه و یافتن کاالي مورد نظر و نیز ارتباط

.(Order) و سفارش کاال (Sample)نمونه ، (Quotation)قیمت 
 زبان انگلیسی آشنا به مکاتبات اداري و بازرگانی به. 
  ،مسلط به کامپیوترWindows نرم افزار آفیس بخصوص ،Word & Excel. 
 آشنا به فنون مذاکره. 
 در سطح خوب زبان انگلیسی. 

 دوره هاي آموزشی
 دوره تجارت بین الملل و بازرگانی خارجی. 
  سال 4مکالمه زبان انگلیسی به مدت.  
 فنون ترجمه.  

 


	ترجمه متون تخصصی کامپیوتر از زبان انگلیسی

