
/ تنوکس  لحم  ناتسا  طقف  رد : راک  هدامآ   / مدرگیم  راک  لابند  هب  متسین و  راک  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد  لاغتشا : تیعضو 
لایر  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یتساوخرد : قوقح  لقادح 

یگرزب نیسح  ریما 
تیاس بو  حارط 

نارهت نارهت ، ناتسا  

abozorgi80@gmail.com ۰۹۱۰۱۴۵۱۰۶۹ -  ۰۹۱۰۱۴۵۱۰۶۹ 

هیاپ تاعالطا 
درجم لهات : تیعضو   / تمدخ  نایاپ  یزابرس : تیعضو   /  ۱۳۷۶ دلوت : لاس   / اقآ  تیسنج :

یلغش تاعالطا  

یلیصحت تاعالطا  

بو تحت  یسیون  همانرب  تاعالطا  یروانف  یسانشراک 
لدعم ۱۸  / ات ۱۳۹۸-۱۱  زا ۱۳۹۶-۱۱   / ناریا کیتامروفنا  شرتسگ  یدربراک  یملع  شزومآ  زکرم 

IT ینادراک
ات ۱۳۹۶-۱۱ زا ۱۳۹۴-۷   / یا هفرح  ینف و  هاگشناد 

یجراخ یاه  نابز 

طسوتمیسیلگنا

اه تراهم 

یا هفرح WordPressهتفرشیپ word-powerpoint-excel

طسوتم Adobe Photoshopیدتبم Joomla

هتفرشیپ هتفرشیپپیات وئس

یراک قباوس  

تیاس بو  اوتحم  ریدم  سیرتاپ  - یرازفا  مرن  ات ۴-۱۳۹۸هورگ  زا ۱۳۹۷-۹ 

زا ۲ e-estekhdam.comهحفص ۱ 

mailto:abozorgi80@gmail.com
tel:09101451069
tel:09101451069
https://e-estekhdam.com
https://e-estekhdam.com
https://e-estekhdam.com


اه هژورپ 

نوز یج یس یهاگشورف  تیاس  نونکابو ات  زا ۱۳۹۹-۹ 
( دامن یا یاراد  ) یدعب هس یدعبود و  لدم  تنیرپولب و  یکیفارگ و  یاه  لیاف عاونا  دولناد  شورف و  تهج  یعجرم  نوز  یج یس یتنرتنیا  هاگشورف 
https://cgzone.ir

گم ات ۳-۱۴۰۰لالقتسا زا ۱۴۰۰-۱ 
تیاـس بو  نـیا  هـتبلا  هدـش و  یزاـس  هداـیپ  روـتنملا  سرپدرو و  اـب  هـک  تـسا  لالقتــسا  یراداوـه  تیاـس  بو  کـی  گـم ، لالقتــسا تیاـس  بو 

: تسا هدش  رشتنم  رازاب  تکیام و  رد  نآ  پا  .تسا  لیابوم  صوصخم 
https://myket.ir/app/com.ahz.esteghlalmag
https://cafebazaar.ir/app/com.esteghlalmag.co
https://esteghlalmag.ir

شهج یرازفا  مرن  تکرش  تیاس  ات ۷-۱۳۹۸بو  زا ۱۳۹۸-۶ 
دیدج تیاس  هب  بلاطم  همه  لاقتنا  هارمه  هب  یحارط 

سرپدرو زا  هدافتسا  اب 
https://jaheshsoft.ir/

قدنف یروانف  ات ۱-۱۳۹۵هلجم  زا ۱۳۹۵-۱ 
سرپدرو زا  هدافتسا  اب 

https://fundogh.ir/

یگرزب نیسحریما  تیاس  ات ۸-۱۳۹۸بو  زا ۱۳۹۸-۸ 
سرپدرو زا  هدافتسا  اب 

https://bozorgii.ir/

اهدنویپ 

http://instagram.com/abozorgi80

زا ۲ e-estekhdam.comهحفص ۲ 
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