
 

                                                                                                                                             

 تعالیبسمه

 مالحظه فرمایند  بازرگانییا  ایمنیخواهشمند است واحد 
 باسالم
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ای از رزومه کاریخالصه  
 

 

 آب و فاضالب استان البرز گروه صنعتی زر ماکارون  شعب بانک ملت استان البرز

 آرد داران آرد زر تک ماکارون

 رنگ سحر دامداران نیک کاال

ویتان فارمدداروسازی  سام الکترونیک ) سامسونگ (  جهاد کشاورزی کرج 

 خدمات حمایتی کشاورزی داروسازی پورسینا کارخانه سیمان خاش

سازی البرزکارخانه ماشین  کارخانه مایان کوگل سازمان زمین شناسی کشور 

 جابون سوپا شرکت الماسه ساز

 جهاد دانشگاهی  پارت قطعه بهینه وزین ) مهگل (

قطعهسیمین  اتحاد پالست البرز  بنیان صنعت اول 

 کارخانه سیمان آبیک ایران نورگیر شرکت تتا

پی وی سیکوهبر  داروسازی ویتان فارمد  پارچه معراج  

 چای شهرزاد شرکت هایپ پژوهشکده بیوتکنولوژی

 آریا کارتن سپاس مهر رینگ سایپا
 

 

 

 

 

 

 


