
Amir Hossein kofeiti 

Mr.kofeiti@gmail.com 

 

Born: 08 November 1993 

Current Address: 

Unit 6, No. 17, Javid deadlock, Poursina Alley, Dr. Beheshti St., Isfahan, Isfahan, Iran 

Mobile: (+98)9130214541 

Military service status: 

Permanent exemption. Accomplished. 

Education:  

● University of Esfahan 

 Bachelor of mechanical Engineering, Mechanical Engineering 

 2011-2019 

● Private & specialized course for working principles of international business and relation 

Professor: Majid Ghorbani Faraz, head of the Iran-Iraq, Iran-European Union chamber of commerce & 

Commercial Counselor of Iran in Algeria, Iran in Tunisia 

2013-2015 

Relevant courses: 

1- Manage 
4- Web Design 
7- Programming 
10- Teaching 

2- Resource Management 
5- Designing 
8- Project Quality Supervisor 
 

3- Technology Management 
6- Information security 
9- Project Advisor 

Experience: 

● IT Manager of Abgineh Co. Ltd (2014 since present) 

o Manage Site 

o Manage CRM 

o Manage technology of their field 

● IT Manager of Basamad Co Ltd (2015 since present) 

o Manage Site 

o Manage CRM 

o Manage Technology of their field 

o Contact European Company to expert their Business 

● Technical Team Manager Accounting in Rayaneh Hesab Rahavard Omid Co. Ltd (2009 until 2012) 

o Managing Accounting Team 

o Programming accounting programs 

o Design new audit procedures 

● IT Manager of ADAK Poor Pharmed Ltd Pharmaceutical industry (2015 until 2017) 

o Manage Site 

o Manage CRM 

o Manage Technology of their field 

o Contact European Company to expert their Business 

● Technical consultancy in the field of e-commerce (2013 since present) 

o Pani Toys Co. Ltd 

o Dehghani Commercial Industry 

o Bon International Commerce & trade group 
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o Asantag.com (adviser & It Manager) 

o Pili3 Textile distributor company 

o Mirian Handicrafts company 

o YektaNegar CCTV company 

o Market Isfahan Industrial group 

o Safir Iran Broadcast company 

o Ramo Plastic Company 

o Rasa Printing & advertising company 

o Tehran Shargh Industrial Group 
● Member of the Esfahan Cyber Police (FATA) (2014 since present) 

o Information security 

● IT Manager of Kane.co Ltd  England (2016 until 2018) 

o Manage Site 

o Manage CRM 

o Manage Technology of their field 

● IT Manager of Sahand Awa Yaran Lighting .co Ltd  (2016 since present) 

○ Manage Site 

○ Manage CRM 

● IT Manager of Misagh Mehr Project of Ministry of Justice (2016 since present) 

○ Manage Site 

○ Manage CRM 

Leadership: 

● Shareholder and Director of Technology in Sepidboard Lighting & 3D Mapping Projecting Co. (2012 since 

present) 

o Manage Site 

o Manage CRM 

o Manage and develop Technology of mapping projection 

o Digital Media for Saeb tomb in Esfahan 

o Simulation Project for Cultural Heritage Organization 

o Digital Media for Ghazaghkhaneh Tehran 

● Shareholder and Project Manager of 118 Electronic System Telecommunication Company of Iran co. (2016 

since 2019) 

○ Manage Site 

○ Manage CRM 

○ Manage and develop Technology of Artificial Intelligent   

● CEO & Shareholder of Afrafa (Persian Maple Network) Freedom Online Society Ltd Co. (2012 since present) 

o Programming & computing big data network 

o Design Security system on cloud Linux server 

o Industrial design 

o 3d & simulation Design 

o Manufacturing parts (3D Printing  ، CNC mills and lathes, etc.) 

Activities/Awards/Certificates: 

● Mathematics Society, University of Waterloo 

o Fryer, Galois and Hypatia Mathematics Contest 2009 

o Euclid Mathematics Contest 2012 

● Isfahan Math House 

o Awarded the Best Math Question designer 2010 

● QAL Academy  

o Programing  

o Web Developing (PHP) 

o Administration degree 

o MBA basics 



● Allison Academy  

o Web designer & developer 

● ILI (Iran Language Institute) 

o Advance English Diploma 

Technical / Non-Technical Skills: 

● PDMS  ، CAESAR, POWER MILL, CARIER ,CATIA, SOLIDWORK, ANSYS, ABAQUS, MASTER CAM, MATLAB, 

AUTO CAD, INVENTOR, PDMS &… 

● CNC 

● HTML, PHP, JAVA, C, C++, SQL, R, Python 

● Web Designer and WordPress developer and developer of Office and Enterprise Automation 

● Managing & Adviser in E-commerce fields 

● Photoshop, Maya,3D-Max, After Effect, Premier, Illustrator, MAD MAPER 

● Windows & Linux skills, Office (word, excel, power point &…) 

● International trade 

● Organizational management & Security Management 

● IT Management & business development  

● My Listening & Speaking & writing in English is good 

 

Best regard 

Kofeiti 

Last Update: 21, Feb, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امیر حسین کفیتی
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 1372آبان  18 :متولد

 آدرس فعلی:

 6، واحد  17اصفهان ، خیابان دکتر بهشتی ، کوچه شهید پورسینا، بن بست جاوید ، پالک 

 09130214541  :موبایل

 وضعیت خدمت: 

 معافیت دائم

 وضعیت تحصیل:

 اصفهاندانشگاه  ●

 کارشناسی مهندسی مکانیک

 1391-1397 

 دوره خصوص بیزنس و روابط بین الملل ●

  الجزایر، ایران تونس –اتحادیه اروپا، رایزن بازرگانی ایران -عراق، ایران -پورفسور مجید قربانی فراز، رئیس دفتر اتاق بازرگانی ایران

1392-1394 

 :گذرانده شدهدوره های 

 مدیریت  -3

 طراحی وب -6

 امه نویسیبرن -9

 

 مدیریت منابع -2

 طراحی -5

 مدیر کیفیت پروژه -8

 

 مدیریت تکنولوژی -1

 امنیت اطالعات -4

 مشاور پروژه -7

 تدریس -10

 :کاری تجربیات

 تا کنون(  1392) مدیر آی تی شرکت طرح و فن آبگینه ●

o مدیریت وبسایت 

o با مشتریان مدیریت سیستم ارتباط 

o مشاور بخش تحقیق و توسعه 

 )تا کنون 1393) مدیر آی تی شرکت بسامد پردازان کران  ●

o مدیریت وبسایت 

o مدیریت سیستم ارتباط با مشتریان 

o مشاور بخش تحقیق و توسعه  

o مدیر بخش روابط بین الملل 

 (1392 تا  1387 ) مدیریت تیم فنی شرکت رایانه حساب ره آورد امید  ●

o  حسابداریمدیریت تیم 

o برنامه نویسی نرم افزار حساب داری 
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o طراحی روند حسابرسی جدید 

 (1395تا   1393) مدیر آی تی شرکت داروسازی آداک  ●

o مدیریت وبسایت 

o مدیریت سیستم ارتباط با مشتریان 

o مشاور بخش تحقیق و توسعه  

o مدیر بخش روابط بین الملل 

 (کنونتا   1391مشاور امور تجارت الکترونیک ) ●

o  پانی تجارت نوین بارانشرکت 

o گروه صنایع دهقانی 

o گروه بازاریابی بین الملل بن 

o شرکت پخش پارچه پیلیسه 

o شرکت صنایع دستی میریان 

o گروه دوربین های مدار بسته یکتانگر 

o شرکت آسان تگ 

o گروه صنایع مارکت اصفهان 

o شرکت پخش سفیر ایران 

o شرکت رامو پالستیک 

o چاپ و تبلیغات راسا 

o  تهران شرقگروه صنعتی 

 تا کنونFATA)) (1392  )عضو پلیس فضای مجازی فتا  ●

o امنیت اطالعات 

 (1397تا   1394(انگلستان   Kaneمدیر آی تی شرکت  ●

o مدیریت وبسایت 

o مدیریت سیستم ارتباط مشتریان 

o مشاور بخش تحقیق و توسعه  

 )تاکنون 1394) د المپ سهند آوای یارانیمدیر آی تی شرکت تول ●

 مدیریت وبسایت ○

 مدیریت سیستم ارتباط مشتریان ○

 )تاکنون 1394)پروژه میثاق مهر وزارت دادگستری استان اصفهان مدیر آی تی  ●

 مدیریت وبسایت ○

 مدیریت سیستم ارتباط مشتریان ○

 :پست های مدیریتی

 تا کنون(  1390سهام دار و مدیر بخش تکنولوژی شرکت نور و روشنایی ونور پردازی سه بعدی سپید برد نگاره ) ●

o مدیریت وبسایت 

o مدیریت سیستم ارتباط با مشتریان 

o مدیر بخش توسعه تکنولوژی نور پردازی سه بعدی 

o مدیر پروژه نورپردازی سه بعدی مقبره صائب تبریزی در اصفهان 

o مدیر پروژه سیمولیشن سه بعدی اماکن تاریخی برای سازمان میراث فرهنگی 

o در تهران مدیر پروژه نورپردازی سه بعدی ساختمان قزاقخانه 

 (1397تا  1394الکترونیکی شرکت مخابرات ایران )سامانه جامع اصناف ایران( ) 118سهام دار و مدیر پروژه  ●



 مدیریت وبسایت ○

 مدیریت سیستم ارتباط با مشتریان ○

 مدیر تیم توسعه هوش مصنوعی  ○

 تا کنون( 1390مدیر عامل و سهامدار شرکت فن آوران افرای فارسی ) ●

o  برنامه نویسی و توسعه سیستم هایbig data 

o طراحی سیستم های امنیتی بر بستر ابر 

o طراحی صنعتی 

o طراحی و سیمولیشن سه بعدی 

o  پرینتر سه بعدی ، فرز و تراش ( تولید قطعاتCNC )...و 

 فعالیت ها / جوایز / گواهینامه ها:

 انجمن ریاضیات، دانشگاه واترلو ●

o  2009ریاضیات دانشگاه واترلو کانادا سال  مسابقات جهانی المپیاد 16نفر 

o  2012مسابقات جهانی المپیاد ریاضیات دانشگاه واترلو کانادا سال  3نفر 

 خانه ریاضیات استان اصفهان ●

o  2010برنده جایزه برترین طراح سوال ریاضی در سال 

 انگلستان  QALآکادمی  ●

o برنامه نویسی 

o توسعه دهنده وب (PHP) 

o مدیریت 

o  کسب و کار مقدمانیمدیریت توسعه 

 استرالیا  Allisonآکادمی ●

o طراحی و توسعه وب 

● ILI )کانون زبان ایرانیان( 

o دیپلم زبان انگلیسی 

 :مهارت های فنی / غیر فنی

 متلبو کریر  ،اتوکد ،اینونتور ،پاور میل، مستر کم  ، سزار ، PDMS ،کار با نرم افزار های مهندسی کتیا، انسیس، سالیدورک  ●

● CNC 

● HTML, PHP, JAVA, C, C++, SQL, R, Python 

 سازمانیاداری و اتوماسیون های  توسعه دهنده و توسعه دهنده وردپرسطراح وب و  ●

 مشاور در زمینه توسعه کسب و کارهای الکترونیکمدیر و  ●

● Photoshop, Maya,3D-Max, After Effect, Premier, Illustrator, MAD MAPER 

 نت و...() ورد، اکسل، پاورپوی آفیس مجموعه و توانایی کار با ویندوز و لینوکس ●

 تجارت بین الملل ●

 و امنیت سازمانی مدیریت سازمانی ●

 کسب و کارآی تی و توسعه مدیریت  ●

 توانایی خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی )خوب( ●

 با احترام              

کفیتی امیر حسین         

1397اسفند  1آخرین ویرایش:   


