
/ راوجمه  یاه  ناتسا دوخ و  ناتسا  رد : راک  هدامآ   / مدرگیم  یراک  رتهب  طیارش  لابند  هب  متسه و  راک  هب  لوغشم  لاغتشا : تیعضو 

یقفاوت یتساوخرد : قوقح  لقادح 

هناورپ داجس 
لیابوم بو و  یربراک  طبار  کیفارگ و  حارط 

نذوم راولب  جرک  ، زربلا ، ناتسا  

bg.alborz@gmail.com ۰۹۲۱۲۳۰۶۶۰۷ -  ۰۹۳۵۲۴۵۸۸۵۴ 

هیاپ تاعالطا 

لهاتم لهات : تیعضو   / تمدخ  نایاپ  یزابرس : تیعضو   /  ۱۳۶۹ دلوت : لاس   / اقآ  تیسنج :

یلغش تاعالطا  

یلیصحت تاعالطا  

رازفا مرن  رتویپماک  یسانشراک 
لدعم ۱۸.۳۵  / کیبآ یناشاک  دیشمج  نیدلا  ثایغ 

ات ۱۳۹۲-۱۱ زا ۱۳۹۰-۱۱ 

یجراخ یاه  نابز 

طسوتمیسیلگنا

اه تراهم 

یا هفرح Graphic Designersیا هفرح Adobe Photoshop

طسوتم Adobe Illustratorیا هفرح Logo Design

هتفرشیپ WordPressهتفرشیپ Social Media Marketing

هتفرشیپ Social Media Advertisingیا هفرح Social Media

طسوتم Content Writingهتفرشیپ Digital Copywriting

طسوتم Figmaطسوتم Android Development

زا ۷ e-estekhdam.comهحفص ۱ 
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اه تراهم 

هتفرشیپ Team Managementطسوتم SEO

طسوتم Adobe Premiereیدتبم Adobe After Effects

طسوتم Computer Network Operationsهتفرشیپ Microsoft Office

یراک قباوس  

ریدم یسکیپ  - پاتراتسا  نونکاسسوم  ات  زا ۱۴۰۰-۵ 

picsi.ir دشاب. یم  ناگیار  ویلوفترپ  تخاس  هارمه  هب  زاب  هیال  حرط  سکع و  یراذگ  گارتشا  مرفتلپ  هک  یسکیپ  پاتراتسا  یزادنا  هار  یحارط و 
ینودرانا تکیام و  رد  راشتنا  دیوردنا و ios و  یارب  یسکیپ  نشیکیلپا  یحارط 

تیاس رد  ریوصت  زا 1000  شیب  یرازگراب  ربراک و  بذج 400 

کیفارگ یحارط  ریدم  نارهت  - ساملا  نونکارتسگالج  ات  زا ۱۳۹۹-۱۲ 

ناروب هورگ  یرصب  تیوه  یحارط 
booranmarket.com تکرام ناروب  تیاس  یربراک  طبار  یرصب و  تیوه  یحارط 
sevteb.com بطویس تیاس  یکیفارگ  یاوتحم  دیلوت  یرصب و  تیوه  یحارط 

zhinteb.com بط نیژ  یکشزپ  هلجم  یکیفارگ  یاوتحم  دیلوت  یرصب و  تیوه  یحارط 
اداناک روکنو  نان  تکرش  تیاس  بلاق  یرصب و  تیوه  یحارط 

نوزامآ رد  شورف  یارب   maxvizer یتاغیلبت یاه  نیپمک  لوصحم و  یدنب  هتسب  یحارط 
یتاغیلبت یاه  نیپمک  هب  طوبرم  ریواصت  تالوصحم و  یدنب  هتسب  یحارط 

ساملا رتسگالج  تکرش  یرصب  تیوه  یحارط 
irmyshop.com تیاس یکیفارگ  یاوتحم  دیلوت  یرصب و  تیوه  یحارط 

medimaxmarket.ir تکرام سکم  یدم  تیاس  یکیفارگ  یاوتحم  دیلوت  یرصب و  تیوه  یحارط 
teblineshop.com پاش نیال  بط  یهاگشورف  تیاس  یکیفارگ  یاوتحم  دیلوت  یرصب و  تیوه  یحارط 

behtebonline.com بط هب  یهاگشورف  تیاس  یکیفارگ  یاوتحم  دیلوت  یرصب و  تیوه  یحارط 
bidarteb.com بطرادیب یهاگشورف  تیاس  یکیفارگ  یاوتحم  دیلوت  یرصب و  تیوه  یحارط 

fastteb.ir بط تسف  یهاگشورف  تیاس  یکیفارگ  یاوتحم  دیلوت  یرصب و  تیوه  یحارط 
agahteb.ir بط هاگآ  یهاگشورف  تیاس  یکیفارگ  یاوتحم  دیلوت  یرصب و  تیوه  یحارط 

kneemarket.ir تکرام ین  یهاگشورف  تیاس  یکیفارگ  یاوتحم  دیلوت  یرصب و  تیوه  یحارط 
یعامتجا یاه  هکبش  یاوتحم  دیلوت  تیریدم و 

زا ۷ e-estekhdam.comهحفص ۲ 

...همادا
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یراک قباوس  

نشیکیلپا هدنهد  هعسوت  سیون و  همانرب   ، حارط نایدانم  - یگنهرف  هسسوم 
لیابوم

ات ۱۳۹۹-۱۱ زا ۱۳۹۳-۳ 

کیفارگ حارط  هدنهد و  هعسوت  سیون و  همانرب 
دیوردنا یاه  نشیکیلپا  دیلوت 

مالس یعامتجا  هکبش  دیرودنا  سیون  همانرب  حارط و 
نارهت یرادرهش  یگنهرف  تنواعم  شرافس  هب  هسمش  یعامتجا  هکبش  یحارط 

dana.ir اناد یربخ  تیاس  ناوخربخ  دیوردنا  نشیکیلپا  یحارط 
مالس یعامتجا  هکبش  تیاس  یربراک  طبار  یحارط 

هناسر جاهنم  تیاس  بلاق  یحارط 
ربخ رشن  ناوخربخ  تیاس  بلاق  یحارط 

مارگلت تیاس و  صوصخم  تباث  کرحتم و  یتاغیلبت  یاه  رنب  یحارط 
( یججح دیهش   ) هار هب  رس  یتبسانم  نشیکیلپا  تخاس  یحارط و 

سراف یرازگربخ  بلاق  یربراک  طبار  یحارط 
نم سراف  تیاس  بلاق  یربراک  طبار  یحارط 

الاک سراف  بلاق  یربراک  طبار  یحارط 
sakootech.ir کتوکس تیاس  وگول  یربراک و  طبار  یحارط 

ارسن تیاس  یربراک  طبار  یحارط 
سراف یرازگربخ  ویدیو  سراف  تیاس  بلاق  یحارط 
سراف یرازگربخ  ناوخربخ  نشیکیلپا  بلاق  یحارط 
جیسب یزاجم  یاضف  نامزاس  تیاس  بلاق  یحارط 

ibasir.ir ریصب یا  نیالنآ  تاسلج  هناماس  وگول  یحارط 
vc.vigap.ir پگ یو  سنارفنکویدیو  هناماس  وگول  یحارط 

hostazaran.ir نارذآ تساه  گنیتساه  تیاس  وگول  یحارط 
itboom.ir موب یت  یا  تیاس  وگول  یحارط 

شیاپ دصر و  هناماس  بلاق  یحارط 
کتوکس هدنهدباتش  یارجا  لمعلاروتسد  همان و  هویش  نیودت 

زا ۷ e-estekhdam.comهحفص ۳ 
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یراک قباوس  

سیون همانرب  حارط و  نونکارسنلیرف  - ات  زا ۱۳۸۷-۱ 

sajadparvaneh.ir هناورپ داجس  یصخش  تیاس  یزادنا  هار  یحارط و 
تراجت کناب  یارب  کیفارگوفنیا  یحارط 

نیعبرا داتس  شرافس  هب  لاس 1401  نیعبرا  یور  هدایپ  یتبسانم  دروبلیب  یحارط 
یگنهرف تنواعم  شرافس  هب  هنافیفع  تسیز  دروبلیب  یحارط 

امنیس هارمه  دیوردنا  نشیکیلپا  کیفارگ )  ) ui یحارط
یهدباتش ات  پاتراتسا  زا  باتک  دلج  یحارط  فیلات و 

اتیدرهم یرازفا  مرن  تکرش  تکرش  تیاس  یحارط 
بعکم گنیدله  یرصب  تیوه  یحارط 

بو تحت  یپاتکسد  تیریدم  دیوردنا و  تروص  هب  مج  تشوگ  نیرز  تکرش  نیالنآ  شرافس  تبث  هناماس  یحارط 
مج تشوگ  نیرز  تکرش  لوصحم  تبث  یاه  هاگتسد  یارب  ناوخ  دکراب  رازفا  مرن 
avalkhabar.ir ربخ لوا  یربخ  دنمشوه  رگوجتسج  تیاس  یزادنا  هار  یحارط و 

ربخ لوا  تیاس  ناوخ  ربخ  نشیکیلپا  یزاس  هدایپ  یحارط و 
دیوردنا پاتکسد و  هخسن  نایرتشم  نیالنآ  شرافس  تبث  هناماس  یزادنا  هار  یحارط و 

razegh.com قزار یربخ  تیاس   ui یحارط
hormoz.ir زمره یربخ  تیاس   ui یحارط

vakillink.ir دیوردنا نشیکیلپا  هارمه  هب  کنیل  لیکو  تیاس  یحارط 
دیوردنا نشیکیلپا  هارمه  هب  شوپ  یتآ  یهاگشورف  تیاس  یحارط 

یبای هنوخ  تیاس  بلاق  یحارط 
رازاب هعمج  تیاس  یحارط 

ghadirh.ir ناگزمره ریدغلا  یللملا  نیب  داینب  تیاس   ui یحارط
یئوکن رتکد  یشزومآ  هسسوم  یکیفارگ  یاهرتسوپ  یحارط 

وتسرپ یشزومآ  هسسوم  یکیفارگ  یاهرتسوپ  یحارط 
hoh-art.it تیاس یکیفارگ  یاهرنب  هعومجم  یحارط 

باتک باسح و  نشیکیلپا  یارب  رتسوپ  یحارط 
رواشم اناد  یشزومآ  هسسوم  یارب  تیاس  یحارط  یکیفارگ و  یاهراک  هعومجم  یحارط 

یناوخ هغالبلا  جهن  یناهج  تضهن  یارب  یکیفارگ  یاهرتسوپ  یحارط 
حلسم یاهورین  همیب  قودنص  یارب  رتسوپ  دنتسا و  یحارط 

هزاساتسیا یسدنهم  ینف  تکرش  یارب  رنب  رتسوپ و  هلجم و  یحارط 
قرش هکرحم  نسوت  یتعنص  تکرش  یارب  رنب  یحارط 

تساه ایمیک  تیاس  بلاق   ui یحارط
هناماس ایمیک  تیاس  بلاق   ui یحارط

هناماس ایمیک  یارب  وگول  یحارط 
یمشاه یتعنص  تالآ  نیشام  یللملا  نیب  تکرش  یارب  رتسوپ ) گربرس ،  ، رهم  ، وگول  ) یرادا تس  یحارط 

لانشنرتنیا نشکتورپ  یپک  تکرش  تیاس  یارب  رتسوپ  یحارط 
mosalas-adv.ir ثلثم یتاغیلبت  هعومجم  تیاس  یحارط 

abniyesaz.ir زاس هینبا  ینارمع  یسدنهم  هورگ  تیاس  یحارط 
istasazeh-co.com هزاساتسیا یسدنهم  ینف  تکرش  تیاس  یحارط 

( یعامتجا یاه  هکبش  یارب   ) ثلثم یتاغیلبت  تکرش  یارب  رتسوپ  یحارط 
اکشیو یشیارآ  مزاول  هاگشورف  یارب  وگول  یحارط 

لخن راید  یربخ  تیاس  رده  وگول و  یحارط 
رظتنم ناشوپدیفس  نمجنا  یارب  وگول  یحارط 

موناخدیشروخ یرلاگ  یارب  یتاغیلبت  رتسوپ  وگول و  یحارط 
نرل یجید  تیاس  بلاق  یرصب و  تیوه  یحارط 

یلع ماما  ناوریپ  هسردم  یارب  رتسوپ  یحارط 
webtorage یللملا نیب  تکرش  یارب  ناملا  وگول و  یحارط 

مام ین  ین  ینومسیس  یارب  رتسوپ  یحارط 
ههونیس یهایگ  یاهوراد  یصصخت  زکرم  یارب  لبیل و )...  تیزیو ،  تراک  تکارت ،  رتسوپ ،  وگول ،   ) یرادا تس  یحارط 

مامَا یناویح  نغور  دیلوت  هناخراک  یارب  یرادا  تس  یحارط 
اردص یشزومآ  یگنهرف  هسسوم  یارب  دنتسا  روشورب و  یحارط 

تکفرپ نابز  شزومآ  زکرم  یارب  یرادا  تس  رتسوپ و  یحارط 
مادنا شوخ  لیابوم  نشیکیلپا  یربراک  طبار  یحارط 

هداس نابز  هب  لاتیجید  یاهزرا  نیچکالب و  باتک  دلج  یحارط 
یهدباتش ات  پاتراتسا  زا  باتک  دلج  یحارط 

( یسابع ناکشا  سدنهم   ) روکنک یسدنهم  یلیصحت  هرواشم  هسسوم  یارب  رتسوپ  یحارط 
هیروس امح  یللملا  نیب  هاگشیامن  یارب  رتسوپ  یحارط 

نارهت ابس  هناخراد  یارب  رتسوپ  دنتسا و  یرادا و  تس  یحارط 
tehraneonline.ir نیالنآ نارهت  یربخ  هاگیاپ  یارب  وگول  یحارط 

زا ۷ e-estekhdam.comهحفص ۴ 

...همادا

http://sajadparvaneh.ir
http://avalkhabar.ir
http://razegh.com
http://hormoz.ir
http://vakillink.ir
http://ghadirh.ir
http://hoh-art.it
http://mosalas-adv.ir
http://abniyesaz.ir
http://istasazeh-co.com
http://tehraneonline.ir
https://e-estekhdam.com


یراک قباوس  

ریبدرس ربخ  - لوا  ات ۱-۱۳۹۹تیاس  زا ۱۳۹۴-۶ 

ربخ لوا  تیاس  یربراک  طبار  یرصب و  تیوه  یحارط 
( تکیام رازاب و  هفاک  رد  هدش  رشتنم   ) ربخ لوا  تیاس  رد  لیابوم  یزاب  نشیکیلپا و  زا 100  شیب  یسررب  دقن و 

یعامتجا یاه  هکبش  یاوتحم  دیلوت  تیریدم و 

سیون همانرب  حارط و  فاسم  - یرازفا  مرن  ات ۶-۱۳۹۳هورگ  زا ۱۳۹۱-۱۱ 

: دیوردنا لماع  متسیس  رازفا  مرن  دیلوت  یارب  فاسم  یرازفا  مرن  هورگ  سیون  همانرب  حارط و  هژورپ و  ریدم 
 

لاس 93) دک  یبوم  ناریا  لیابوم  هراونشج  زا  ریدقت  حول  یاراد  چوپ ( ای  لگ  یزاب  یحارط 
نوتسگنیر رازفا  مرن 

لاس 92) سیدرپ  لیابوم  هراونشج  زا  ریدقت  حول  یاراد  ) ادخ دای  یبهذم  یاهرازفا  مرن 
( امیس موس  هکبش  دیشاب  زورب  ینویزیولت  همانرب  رد  هدش  یفرعم   ) تقلخ دوصقم  رازفا  مرن 

( دمآرس هناماس  رد  هدش  تبث  نآرقلا و  تاقیم  ینآرق  هسسوم  شرافس  هب  ام (  یاه  خساپ  یلماعت  رازفا  مرن  دیلوت 
( .دینک دولناد  ودنک و ....   ، ازالپ رازاب ،  یاهتیاس  زا  دیناوتیم  ار  اه  رازفا  مرن  نیا  مامت  )

هیمطاف مایا  هژیو  تقلخ  دوصقم  یا  هناسردنچ  لیابوم و  رازفا  مرن  کیبآ  ناتسرهش  لاس 93  رون  نایهار  هژیو  یگنهرف  هتسب  دیلوت 

تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

یا هفرح  ناسانشراک  نویسیمک  وضع 
نارهت یا  هنایار  یفنص  ماظن 

یقیقح اضعا 
https://tehran.irannsr.org/fa/page/104366- اضعا - هدهاشم .html?ctp_id=1087&amp;id=24735

لاتیجید یاوتحم  یراذگ  کارتشا  رد  دیدناک 
ناریا 1400 لیابوم  بو و  هراونشج 

رد ۱۴۰۰-۱۲ رودص 

یسکیپ پاتراتسا  یارب  لاتیجید  یاوتحم  یراذگ  کارتشا  شخب  رد  هزیاج  تفایرد  دیدناک 
https://certificate.iwmf.ir/verify/picsi.ir

لاس 1400 رد  لاتیجید  یاوتحم  دیلوت  دادیور  نیموس  یرواد 
یزاجم یاضف  نامزاس 

لیابوم رازفا  مرن  شخب 

لاس 99 رد  لاتیجید  یاوتحم  دیلوت  یرسارس  دادیور  نیمود  یرواد 
یزاجم یاضف  نامزاس 

لیابوم رازفا  مرن  شخب 

لاس 97 رد  یزاجم  یاضف  نالاعف  دادیور  نیلوا  نشیکیلپا  شخب  یرواد 
یزاجم یاضف  نامزاس 

لیابوم رازفا  مرن  شخب 

لاس 97 رد  یزاجم  یاضف  تادیلوت  هراونشج  نیلوا  یرواد 
یزاجم یاضف  نامزاس 

تیاس رازفا و  مرن  شخب 

زا ۷ e-estekhdam.comهحفص ۵ 
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تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

یزاجم یاضف  زامن و  یرسارس  سالجا  نیمشش  تسیب و  یرواد 
زامن هماقا  داتس 

یا هنایار  هارمه و  نفلت  یاهرازفا  مرن  شخب 

ادخ دای  لیابوم  رازفا  مرن  یارب  سیدرپ 1392  هنایلاس  هراونشج  زا  ریدقت  حول 
فیرش یتعنص  هاگشناد  هدوزفا  شزرا  تامدخ  هاگشیامزآ 

لاس 92 رترب  نشیکیلپا  زج 10 

چوپ ای  لگ  لیابوم  یزاب  یارب  دک 1393  یبوم  ناریا  هراونشج  زا  ریدقت  حول 
ریبکریما هاگشناد 

لاس رترب  یزاب  زج 5 

اه باتک اه و  لانروژ تالاقم ، 

یهدباتش ات  پاتراتسا  زا  باتک 
رترب رگشهوژپ 

۱۳۹۷-۱۲

راک بسک و  هنیمز  رد  هعلاطم  تایبرجت و  زا  هتفرگرب  یباتک 
http://bit.do/startupbook

یسانش تیصخش  یاه  تست  

MBTI یسانش تیصخش  تست 

ناظفاحم تیصخش  هورگ  زا  ( ISFJ-A  ) عفادم تیصخش 

Raven IQ نویر -  شوه  تست 
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اهدنویپ 

https://instagram.com/sajad_parvaneh

https://twitter.com/sajad_parvaneh

https://sajadparvaneh.ir/

https://picsi.ir/sajad

https://instagram.com/saji_graphic

https://www.linkedin.com/in/sajad-parvaneh-1a149b79/
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...همادا

http://bit.do/startupbook
https://instagram.com/sajad_parvaneh
https://twitter.com/sajad_parvaneh
https://sajadparvaneh.ir/
https://picsi.ir/sajad
https://instagram.com/saji_graphic
https://www.linkedin.com/in/sajad-parvaneh-1a149b79/
https://e-estekhdam.com


تاحیضوت 

.دینک هعجارم   picsi.ir تیاس هب  دیناوت  یم  هدنب  طسوت  هدش  ماجنا  یکیفارگ  یاهراک  هنومن  هدهاشم  یارب  - 
.دشاب یم  یسرتسد  لباق  اه  روتسا  پا  رگید  رازاب و  هفاک  رازفا  مرن  زا  اه ،  نشیکیلپا  دولناد  یارب  نینچمه  - 

@SajadParvaneh مارگلت :  یدیا  - 

زا ۷ e-estekhdam.comهحفص ۷ 

http://picsi.ir
https://e-estekhdam.com
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