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 رزومه شغلی و بیوگرافی

 

 بیوگرافی -1

 13/1/1358سال تولد:           نام خانوادگی: باقرنیا هیر          نام پدر: باقر                  نام: محسن          

 248وضعیت تأهل: مجرد           شماره شناسنامه:                صادره از: تهران            ساکن: تهران        

    0065461061میزان تحصیالت: دیپلم علوم انسانی                 شماره کدملی: 

 09125024831شماره تلفن همراه: 

 

 سوابق شغلی -2

 

تجارت بین الملل )بازرگانی خارجی( و کارمند سابق حمل و نقل بین المللی و نماینده  نوع شغل:

امور گمرکی حمل نقل بین المللی و ترخیص کاال در گمرکات تهران و کشور خصوصاً گمرک 

 و گمرک هوایی فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 2و  1هوایی سابق مهرآباد حوزه 

 

سال فعالیت در حوزه حمل و نقل بین  13بیش از  20/3/1377از تاریخ سال شروع کار  سابقه کار:

 المللی و امور گمرکی و ترخیص کاال

 

 

 

 



 خالصه ای از سوابق شغلی در شرکتهای محل فعالیت:

 شروع فعالیت در شرکتهای حمل و نقل بین المللی دوربراه  (1

 حمل و نقل بین المللی مژده ترابر (2

 آبارحمل و نقل بین المللی  (3

 حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی خدمات بندر جنوب (4

بعنوان کارمند حمل و نقل بین المللی و نماینده امور گمرکی و ترخیص کاال در گمرکات غرب، 

و گمرک  2و  1شهریار و جنوب خصوصاً گمرکات هوایی تهران، گمرک هوایی سابق مهرآباد حوزه 

)ره( و منطقه آزاد اقتصادی سلفچگان و گمرک اراک و منطقه هوایی فرودگاه بین المللی امام خمینی 

 ویژه تجاری سیرجان

 

( ب آ اِس اِف ایران )نماینده 1همکاری با شرکت های بازرگانی بزرگ خارجی در ایران مانند   -

( شرکت ایراسکو کنترل )نماینده 3پاریباس )نماینده بانک فرانسه(،  BNP( شرکت 2باسف آلمان(، 

( همکاری با سفارت های 5( شرکت دِگوسا ایران )نماینده دِگوسا آلمان(، 4رسون انگلیس(، شرکت اِمِ

( همکاری با شرکت های مهم تولیدی و 6خارجی مانند سفارت بلژیک و سازمان ملل متحدد و غیره، 

 بازرگانی مانند شرکت تولیدی سیمان و آذر آبادگان خوی در گمرکات هوایی و زمینی تهران

 

 های آموزشی دوره -

 ترم 12( گذراندن دوره های آموزش زبان انگلیسی حدود 1

( گذراندن دوره های آموزش مقدماتی و پیشرفته فروش بار هوائی در هواپیمایی جمهوری اسالمی 2

 ایران )هما(

 ( گذراندن دوره حسابداری با کامپیوتر3

 ( گذراندن دوره مقدماتی کامپیوتر  4



در دانشکده مدیریت دانشگاه  )پسا تحریم( بین المللو بازرگانی تجارت  تخصصی( گذراندن دوره 5  

 و اخذ مدرک تجارت بین الملل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 95تهران، شهریور سال 

 خصصی تجارت و بازرگانی بین الملل عنوان دروس گذرانده شده در دوره ت

 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران:)پسا تحریم( 

 فرآیند خرید خارجی اصول و -1

 2010اینکو ترمز  -2

 اصول و فنون مذاکرات بازرگانی -3

 مکاتبات بازرگانی -4

 اسناد بازرگانی، تکمیل و طراحی فرم های مربوطه -5

 انواع روشهای پرداخت بین المللی -6

 بازرسی و استاندارد کاالهای وارداتی -7

 حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کاال -8

 بیمه حمل و نقل کاال -9

 امورگمرکی و مدیریت ترخیص کاال )گمرک الکترونیک( -10

 

 سوابق ورزشی -

 کاراته در سبک شیتوریو  6( دارای دان 1

 ( عضو اسبق تیم ملی کاراته شیتوریو2

از فدراسیون کاراته جمهوری  ی( دارای مدرک مربیگری درجه یک ملی و دارای دفترچه داور3

 اسالمی ایران


