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  "بسمه تعالی"                                              
  )رزومه(                                                  

  
  کاظمی: نام خانوادگی                                          کامیار :نام

  )نرم افزار(ترکامپیو :رشته تحصیلی                              1363:تاریخ تولد
  

  : تخصصی هايزمینه فعالیت
      کارشناس کسب و کارهاي آنالین  
  برندآنالین و تبلیغات اینترنتی 
 پیاده سازي سایت هاي اینترنتیو  طراح 
 نرم افزار؛ سخت افزار؛ (کامپیوتردر زمینه تخصصی  کتابعنوان ) شصت( 60 بیش از لفؤم

 مقاله هاصد انتشارو  هزار نسخهصد با تیراژ بیش از  ، تلفن همراه)شبکه؛ گرافیک کامپیوتري
 در نشریات )کارآفرینی؛ نرم افزار؛ سخت افزار؛ شبکه؛ گرافیک کامپیوتري؛ تلفن همراه(تخصصی

 
  :سوابق و فعالیت ها

 1389مرجع کارآفرینی در ایران از سال , مدیر سایت میلیاردرهاي آینده ایران 
  کادویی لوازم فروش واردات و سیستم جامع, مجموعه ماگستانمدیر 
  مجموعه مسترکامیارمدیر)MrKamiar( ,مجري کارآفرینی آنالین در ایران 
  کاالي مجازيك و فروش مجموعه هاي اشترا, اّدفایل و سایت سایت کتابپبچمدیر 
  ریاست جمهوري ،در طرح کشوري اقتصاد خانوار سخت افزارکارشناس مسئول 
 قرارگاه خاتم االنبیاء, کارشناس مسئول شبکه 
 
 

  :برگزاري همایش
 جهانی  ایشهمTEDx  پارك علم و فناوري دانشگاه تجارت الکترونیک ،  سیستم سازي در :قزوین

 1393 آذر، سراسري قزوین  
 1390دوبرابر کردن پول، سالن همایش هاي خدمات همراه اول، بهمن : همایش، کارگاه آموزشی 
 1391خرداد از ایده تا کسب وکار عملی، دانشگاه خواجه نصیر، : همایش، کارگاه آموزشی 
 1392آینده تجارت الکترونیک در ایران، مجتمع سهیل شیراز، آذر : همایش، کارگاه آموزشی 
 1393 ديتجارت الکترونیک ایران، مجتمع سهیل شیراز،  سیستم سازي در :همایش، کارگاه آموزشی 

  
  

 سایت: MrKamiar.com                                                                                               
 آدرس پست الکترونیکی                  :                     kamiar.kazemi@gmail.com     
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  : اینجانب منتشر شده تالیفی و لیست برخی کتاب هاي
  
  )نقشه –افزار  سخت -افزار  نرم(مرجع کامل تعمیرات و نگهداري تلفن همراه ) 1

   نسخه 2000 -  1388سال    - ) شومیز( وزیري - صفحه 408 -پل  - کامیار کاظمی 
  تشریح مسائل معماري کامپیوتر موریس مانو ) 2

  هنسخ 2200 -1388 سال  -) شومیز(وزیري  - صفحه 320 -زند،کالسیک  -کاظمی؛ مریم شفقی  کامیار
  مالتی مدیاآموزش ساخت آتوران و ) 3

     نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  آموزش ساخت وبالگ و سایت) 4

    نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  آموزش شبکه) 5

     نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  آموزش امنیت در کامپیوتر) 6

     نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  افزار براي همه ده نرم) 7

    نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  آموزش کار با ویندوز) 8
     نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - میار کاظمی کا
  آموزش رجیستري) 9

     نسخه 5000 -  1389سال    - ) شومیز(رقعی  - صفحه 112 -پل،خالق  -کامیار کاظمی؛ علی نجاتی 
  PDF هاي ش کار با فایلآموز ) 10

   نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  آموزش خرید و اسمبل کردن) 11

   نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  ساز جومال سایت) 12

    نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(وزیري  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  آموزش پاورپوینت) 13

     نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  آشنایی با لینوکس) 14

    نسخه 5000 -  1389سال    - ) شومیز(رقعی  - صفحه 112 -پل،خالق  -کامیار کاظمی؛ علی نجاتی 
  با سرور آشنایی) 15

   نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  آموزش اکسل) 16

  نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  تبلیغات، تیزر و انیمیشن) 17

  نسخه 5000 - 1389ل سا   -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
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  آموزش هک و ضد هک) 18
   نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  افزار آموزش نصب نرم) 19
     نسخه 5000 - 1389سال    - ) شومیز(رقعی  - صفحه 96 -پل،خالق  -کامیار کاظمی؛ علی نجاتی 

  آموزش فتوشاپ) 20
    نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  تاپ هاي لپ دانستنی) 21
    نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  آموزش تري دي مکس) 22
   نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  7صب و آموزش ویندوز ن) 23
  نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  CD & DVD گذاري آموزش رایت و قفل ) 24
  نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - خالق  - کامیار کاظمی 

  )مقدماتی(آموزش کورل دراو ) 25
  نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  آموزش ترفندهاي ویندوز) 26
   نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - خالق  - کامیار کاظمی 

  طراحی سایت با دریم ویور) 27
   نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - ر کاظمی کامیا

  آموزش میکس و مونتاژ فیلم در کامپیوتر) 28
     نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  هاي کامپیوتري آموزش طراحی بازي) 29
    نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  انگشتی آموزش تایپ ده) 30
   نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  یابی در کامپیوتر آموزش ویروس) 31
   نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  هاي صوتی و موزیک آموزش ویرایش و کار با فایل) 32
     نسخه 5000 -  1389سال    - ) شومیز(رقعی  - صفحه 112 -پل،خالق  -کامیار کاظمی؛ علی نجاتی 

  آموزش ساخت فلش) 33
     نسخه 5000 -  1389سال    - ) شومیز(رقعی  - صفحه 112 -پل،خالق  -کامیار کاظمی؛ علی نجاتی 

  ازافر آموزش سخت) 34
     نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  آموزش رفع اشکال کامپیوتر) 35
  نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  آموزش ترفندهاي فتوشاپ) 36
     نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  آموزش ارتقاء و تعمیر کامپیوترهاي شخصی) 37
     نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 

  افزارهاي جانبی موبایل در کامپیوتر آموزش کار با نرم) 38
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   نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  XP & Vistaآموزش نصب ویندوز ) 39

    نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - خالق  - کامیار کاظمی 
  گیري از اطالعات آموزش بازیابی و پشتیبان) 40

     نسخه 5000 -  1389سال    - ) شومیز(رقعی  - صفحه 112 -خالق  -کامیار کاظمی؛ علی نجاتی 
  دآموزش دانلود و آپلو) 41

    نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  ها تبدیل فرمت فایل شآموز) 42

    نسخه 5000 - 1389سال    -) شومیز(رقعی  - صفحه 112 - پل،خالق  - کامیار کاظمی 
  
  

  :1394 چاپ آمادهکتاب هاي 
  

 خالق نشر –آموزش دنیاي اپل  )1
 نشر خالق -آموزش ابزار گوگل  )2
 نشر خالق - 7آموزش جامع ویندوز  )3
 نشر خالق –آموزش عکاسی دیجیتال  )4
فارسی به انگلیسی،انگلیسی به فارسی،عربی به ( کتاب فرهنگ لغت 6تدوین و جمع آوري  )5

 )فارسی،فارسی به عربی،انگلیسی به انگلیسی،فارسی به فارسی
 نشر خالق - سیستم عامل اندروئیدآموزش  )6
 نشرخالق –آموزش صفحه آرایی ایندیزاین  )7
 نشر خالق –آموزش استفاده از اینترنت پر سرعت  )8
 آیین نگارش نامه هاي اداري و رسمی )9

 کارآفرینی –راز میلیاردرها، گفت وگو با برترین هاي کسب وکار ایرانی) 10
  
 

  :1394 تا سال )تقسیم بندي بر اساس موضوع( اینجانب منتشر شده مقاالت
  

  )، بیوگرافیکامپیوتر، سخت افزار ، نرم افزار ،شبکه ، تلفن همراه(تخصصی ) الف
  

  تاریخ انتشار  نام رسانه  نام مقاله    
  1390مرداد   ماهنامه همراه ایرانی  باتري هاي خالی

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   !دوربین هاي آماتور،عکس هاي حرفه اي
  ارتباطات

  1390ارسال تیر 

صفحه 20شماره 1389اسفند  ماهنامه همراه ایرانی  اي همراه انقالبدوربین ه
44  

صفحه 19شماره 1389بهمن  ماهنامه همراه ایرانی  !گوشیهاي آب خورده با طعم برنج



 ٥

66  
صفحه 19شماره 1389بهمن  ماهنامه همراه ایرانی  !به دنیاي اپل خوش آمدید

46  
صفحه 20شماره 1389اسفند ماهنامه همراه ایرانی  ستارگان همراه سینما

64  
صفحه 20شماره 1389اسفند ماهنامه همراه ایرانی  دنیاي رنگ اپل

50  
ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   !از رویا تا واقعیت 8ویندوز

 ارتباطات
صفحه 102شماره 1390خرداد

30  
ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   چراغ جادوي جومال

 ارتباطات
صفحه 104شماره 1390مرداد

27  
IBM ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   !مدشاه قاجار تا به امروزاز اح

 ارتباطات
  105شماره  1390تیر 

  32صفحه 22شماره 1390تیر ماهنامه همراه ایرانی معرفی چهار نرم افزار مفید
  27صفحه 22شماره 1390تیر ماهنامه همراه ایرانی  معرفی سه هدفون

  58صفحه 22شماره 1390تیر یرانیماهنامه همراه ا  !فیلم و موزیک ، همیشه و همه جا
  1390تیر  ماهنامه همراه ایرانی  معرفی چهار نرم افزار مفید پخش فیلم

  1390تیر  ماهنامه همراه ایرانی  معرفی سه سایت مفید
  1390تیر  ماهنامه همراه ایرانی  معرفی سه ماوس و سه کی برد

  1390تیر  ماهنامه همراه ایرانی  !دست دوستی میان تلفن همراه و کامپیوترتان
  1390تیر  18 ماهنامه شبکه  چگونه یک کسب و کار آنالین را آغاز کنیم؟

  1390مرداد  ماهنامه همراه ایرانی  معرفی دو نرم افزار مفید
  1390مرداد ماهنامه همراه ایرانی  معرفی سه سایت مفید

  1390مرداد27 ماهنامه رایانه خبر  انیمیشن در دستان شما
  1390شهریور  ماهنامه همراه ایرانی  معرفی دو نرم افزار مفید

  1390شهریور ماهنامه همراه ایرانی  معرفی سه سایت مفید
  1390شهریور ماهنامه همراه ایرانی  آرزوهاي دست یافتنی

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   درباره اپل
 ارتباطات

  1390شهریور

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   اخبار اپل
 تباطاتار

  1390شهریور

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )سخت افزار اپل( !بفرمائید کالسیک
 ارتباطات

  1390شهریور

نـرم افـزار   (شیري ترسناك یا گربه اي خانگی؟ ؛مکینتاش 
  )اپل

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1390شهریور

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )اپل(سایت یک معرفی
 ارتباطات

  1390ورشهری

  1390شهریور مجله پزشکی   براي پزشکان لپ تاپ هنماي خریدرا
  1390شهریور مجله پزشکی   براي پزشکان تلفن همراههنماي خرید را

  1390مهر4 ماهنامه رایانه خبر  لذت دانلود با تورنت
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  1390مهر  ماهنامه همراه ایرانی  معرفی سه سایت مفید
  1390مهر  ایرانیماهنامه همراه   معرفی دو نرم افزار

  1390مهر  ماهنامه همراه ایرانی  !رویاي دانلود با تورنت
ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   !استیو خوب

 ارتباطات
  1390مهر

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   !استیو بد
 ارتباطات

  1390مهر

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   پدر اپل و فرشته مرگ
 ارتباطات

  1390مهر

  1390مهر  ماهنامه شبکه  !یاي آنالینجذب مشتري در دن
  1390مهر  ماهنامه شبکه  اعتماد مشتري، تضمین حیات کسب و کار آنالین

Snagit 1390آبان  ماهنامه همراه ایرانی  ، نرم افزاري براي آموزش  
  1390آبان  ماهنامه همراه ایرانی  معرفی سه سایت مفید

  1390ان آب ماهنامه همراه ایرانی  معرفی دو نرم افزار
ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   درباره اپل

 ارتباطات
  1390آبان

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   اخبار اپل
 ارتباطات

  1390آبان 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   !iPhone4طوفان 
 ارتباطات

  1390آبان 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   !از پلنگ تا شیر ژیان اپل
 ارتباطات

  1390آبان 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   سایت کی معرفی
 ارتباطات

  1390آبان 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   اپل و دوران طالیی اش
 ارتباطات

  1390آذر

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   اخبار اپل
 ارتباطات

  1390آذر

iPad 2 ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   !برگ برنده اپل
 ارتباطات

  1390آذر

iOS ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   !را بیشتر بشناسیم
 ارتباطات

  1390آذر

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )اپل(سایت یک معرفی
 ارتباطات

  1390آذر

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )استیو وارد می شود(درباره اپل
 ارتباطات

  1390دي

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   اخبار اپل
 ارتباطات

  1390دي 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )اپل سخت افزار(جانبی هاي مناسب 
 ارتباطات

  1390دي 
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ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )نرم افزار اپل(  2011بهترین هاي 
 ارتباطات

  1390دي 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )اپل(سایت یک معرفی
 ارتباطات

  1390دي 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )تولد محصوالت نو ظهور(درباره اپل
 ارتباطات

  1390منبه

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   اخبار اپل
 ارتباطات

  1390بهمن 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )اپل تی وي ،  واسط زیبا(جانبی هاي مناسب 
 ارتباطات

  1390بهمن 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )نرم افزار اپل(ساعت  24بازي براي  24
 ارتباطات

  1390بهمن 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )applemagazine(سایت یک معرفی
 ارتباطات

  1390بهمن 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )عصر برتري اینتل(درباره اپل
 ارتباطات

  1391فروردین

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   اخبار اپل
 ارتباطات

  1391فروردین 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )سخت افزار اپل! (کارخانه هاي مرگ اپل؟
 ارتباطات

  1391وردین فر

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )نرم افزار اپل(جیلبریک، خوب یا بد؟ 
 ارتباطات

  1391فروردین 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   blog.iphone-dev.org )اپل(سایت یک معرفی
 ارتباطات

  1391فروردین 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   !بازهم امنیت
 ارتباطات

  1391فروردین 

  درباره اپل
  )اپل، منتظر فرصت ها(

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391اردیبهشت 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   اخبار اپل
 ارتباطات

  1391اردیبهشت 

  یا آیپد کوچک؟ 5آیفون 
  )سخت افزار اپل( 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391اردیبهشت 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )زار اپلنرم اف(نرم افزارهاي وطنی براي اپل بازها 
 ارتباطات

  1391اردیبهشت 

  )اپل(سایت یک معرفی
9to5mac.com  

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391اردیبهشت 

  درباره اپل
  )کوك، مردي متفاوت(

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391خرداد 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   اخبار اپل
 تارتباطا

  1391خرداد 



 ٨

  باتري هایی براي تمام عمر
  )سخت افزار اپل( 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391خرداد 

  شما iOSزیرنویس فارسی براي 
  )نرم افزار اپل( 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391خرداد 

  )اپل(نرم افزار یک معرفی
Packing Pro  

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 باطاتارت

  1391خرداد 

  درباره اپل
  )بازاریابی هوشمندانه اپل(

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391تیر 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   اخبار اپل
 ارتباطات

  1391تیر 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و   )سخت افزار اپل(رقباي تازه نفس براي اپل 
 ارتباطات

  1391تیر 

  هارفع مشکل بوت در مک 
  )نرم افزار اپل( 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391تیر 

  )اپل(نرم افزار یک معرفی
  مثقال

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391تیر 

  استیوجابز، استاندارد طراحی
  )بازاریابی هوشمندانه اپل( 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391مرداد 

دنیاي کامپیوتر و ماهنامه   اخبار اپل
 ارتباطات

  1391مرداد 

  پرو با رتینا آمد

  )سخت افزار اپل( 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391مرداد 

  !شیرکوهی پایش به اپل باز شد
  )نرم افزار اپل( 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391مرداد 

  )اپل(نرم افزار یک معرفی
FIFA 13  

امپیوتر و ماهنامه دنیاي ک
 ارتباطات

  1391مرداد 

  راز فروشی اپل
  

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391شهریور 

  اخبار اپل
  

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391شهریور 

  بدون پدر اپل سال کی
  )نرم افزار اپل( 

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391شهریور 

  )لاپ(نرم افزار یک معرفی
  افزایش دهنده عمر باتري

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391شهریور 

مصاحبه با قنبري / ما سیستم عاملی تولید نکرده ایم
  مدیر قاصدك

  

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391شهریور 

  و دردسرهایش 5آیفون 
  

ماهنامه دنیاي کامپیوتر و 
 ارتباطات

  1391مهر 



 ٩

!ي کمتر، بیشتر برا iPad mini  ماهنامه دنیاي کامپیوتر و
 ارتباطات

  1391آبان 

  
  : داستان دنباله دار) ب
  

  1390خرداد  16-19 9صفحه  روزنامه هفت صبح  )قسمت 4(آخر خط: داستان دنباله دار 
 5(دزدي عجیب ماشـین هـاي گـران قیمـت    : داستان دنباله دار 

  )قسمت
  1390تیر  4- 8 9صفحه  روزنامه هفت صبح

اردیبهشت  10-15 9صفحه  روزنامه هفت صبح  )قسمت 6(راز خاموش دخترك: داستان دنباله دار 
1390  

 6(تجـاوز سـیاه مـرد چشـم آبـی     : داستان دنباله دار 
  )قسمت

اردیبهشت  24-29 9صفحه  روزنامه هفت صبح
1390  

  
  : )مالی - فردي( کارآفرینی،موفقیت) ج
  

  1390آذر  ماهنامه خالقیت  !ردر شویدمرحله میلیا 28دوبرابر کردن پول،در 
  1390دي  ماهنامه خالقیت  !نسخه میلیاردري یا به روش خود میلیاردر شوید

  1390بهمن  ماهنامه خالقیت  توصیه مالی براي سال جدید7
  1391فروردین  ماهنامه خالقیت !کسب درآمد خالقانه را فراموش کن

  1391هشت اردیب ماهنامه خالقیت شغل دوم، درآمد اول؟
  !جنس فروخته شده پس گرفته می شود

  )مصاحبه با دکتر علی اصغر جهانگیري(
کسب و  نوین هفته نامه دنیاي

 کار
  1391اردیبهشت 

  فرصتی براي شغل دوم
 

  1391خرداد  ماهنامه خالقیت

مصاحبه بـا دکتـر   ( مصرف کننده ایرانی، باهوش است
  )احمدصفار

دنیاي نوین کسب و هفته نامه 
 کار

  1391خرداد 

مصـاحبه بـا   (از میگو و قزل آالي خزر تا خاویـار ارزان  
  )مهندس مجید ربیع زاده

دنیاي نوین کسب و هفته نامه 
 کار

  1391اردیبهشت 

دنیاي نوین کسب و هفته نامه   )مصاحبه با بهروز فروتن(بهروز را نباید می فروختم 
 کار

  1391خرداد 

  !جزئیات را دست کم نگیر
 

  1391خرداد  قیتماهنامه خال

مصــاحبه بــا ! (شــیرینی هــایی بــه قــدمت نــیم قــرن
  )محمدثابت قدم

دنیاي نوین کسب و هفته نامه 
 کار

  1391خرداد 

مصـاحبه بـا   . (زباله هـایی کـه بـوي پـول مـی دهنـد      
  )خسروسلجوقی

دنیاي نوین کسب و هفته نامه 
 کار

  1391تیر 

  1391مرداد  ماهنامه خالقیت  شغل هاي دوم سازمانی
  1391مرداد   ماهنامه کارآفرین ناب  شغل دوم ، درآمد اول؟

 مشاغل خانگی، چرا و چگونه؟
  

  1391شهریور   ماهنامه کارآفرین ناب



 ١٠

  1391مهر  ماهنامه خالقیت  گام به گام، راه اندازي یک شغل دوم
  1391مهر   ماهنامه کارآفرین ناب  منبع ایده هاي منحصربفرد در کسب درآمد 

  1391مهر  ماهنامه خالقیت  !خانم هاي خانه دار شغل دومی براي
  ساخت سیستم پولساز در اینترنت ایران

  
  1393آذر   ماهنامه کارآفرین ناب

  !از رویا تا واقعیت, سیستم سازي در وب ایران
  

  1393 دي  ماهنامه کارآفرین ناب

تبلیغاتی که نمـی بینـیم امـا بـراي آن پـول پرداخـت       
  !میکنیم

  

  1393 بهمن  ناب ماهنامه کارآفرین

  1393اسفند   ماهنامه کارآفرین ناب  هوش تجاري در کسب و کارهاي آنالین
  1394اردیبهشت   ماهنامه کارآفرین ناب  چه شغلی اینترنتی برایم مناسب است؟

  1394خرداد   ماهنامه کارآفرین ناب  تبلیغات دهان به دهان رقیب تبلیغات تلویزیونی
  1394تیر   فرین نابماهنامه کارآ  !آمازون ایرانی

  
  
  
  

  
  شیدتر با موفق

  کاظمیکامیار 


