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 تاکنون 96شتابدهنده کسب وکار دیموند از سال منتور و مشاور استارتاپ ها در  -

 95تا  94مشاور کارآفرینی در مرکز مشاوره، اطالع رسانی و خدمات کارآفریتی فرزان از سال  -

 93مدیر پروژه تحقیقات بازاریابی در شرکت دانش بازار سام در سال  -
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