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 مهارت های زبان
 آشنایی نسبی به زبان انگلیسی
 آشنایی با کامپیوتر و دوره های گذرانده
 دوره  / Browsers-Windowsدوره خصوصی  /گواهینامه ندارد
 دوره  / ICDL1موسسه رهرو (موسسه فنی و حرفه ای کشور) /گواهینامه دارد
 دوره  / ICDL2موسسه رهرو (موسسه فنی و حرفه ای کشور) /گواهینامه دارد
 دوره (  / )network+مجتمع فنی تهران  /گواهینامه ندارد
 دوره گرافیک (  / )Photoshopمجتمع فنی تهران  /گواهینامه دارد
 دوره گرافیک (  / ) Corel Drawمجتمع فنی تهران  /گواهینامه دارد
 دوره گرافیک ( / )InDesignجهاد دانشگاهی /گواهینامه دارد
 دوره گرافیک (  / ) Illustratorدوره خصوصی  /گواهینامه ندارد
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 سوابق کاری


 فعال در عرصه امور گرافیکی و تبلیغات و بازاریابی به مدت  10سال
 دی ماه  1393تا کنون مسئول امور گرافیک و صمعی-بصری شرکت بین المللی نقش کلیک
 فروردین ماه  1395تا کنون مسئول امور گرافیکی موسسه پژوهشی عرش کاوش
 فروردین ماه  1395تا کنون مسئول امور گرافیکی شرکت آمایش گران نقش پندار
 مسئول امور گرافیکی مرکز ملی رصد اجتماعی کشور(وزارت کشور)
 مسئول امور گرافیکی پایگاه اطلس شاخص های اجتماعی ،فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی تهران 
 مدت  8ماه کارشناس گرافیک و تبلیغات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس 
 مدت  5ماه مسئول طراحی موسسه چاپ طاووس
 همکاری باسازمانفرهنگیوهنریشهرداریتهران سال89و 90درپروژه استقبال از ماه مبارک
رمضان
 مدت17ماه دفتردارومسئولاموراداریارتشجمهوریاسالمیایران
 مسئول فروش پوشاک برند NTPشعبه نارمک بمدت  سال نیمه وقت


 رزومه طراحی و مشاوره تبلیغاتی 


 طراحی ست اداری ،سررسید ،بنر سایت ،جلد گزارشات و امورگرافیکی شرکت بین المللی نقش کلیک
 طراحی لوگو ،ست اداری ،جلد گزارشات و کلیه امور گرافیکی شرکت آمایش گران نقش پندار
 باز طراحی لوگو ،ست اداری ،جلد گزارشات و کلیه امورگرافیکی موسسه پژوهشی عرش کاوش
 فیلمبرداری و مستند سازی گزارش عملکرد فعالیت های سازمان غذا و دارو زیر نظر شرکت نقش کلیک
 فیلمبرداری و مستند سازی همایش های نمایشگاه بین المللی ایپاس  2016از طرف شرکت نقش کلیک
 طراحی جلد گزارشات ،پوستر ،چارت ،استند و کلیه المان های تصویری مرکز ملی رصد اجتماعی کشور
 طراحی جلد گزارشات ،استند ها و چارت سازمانی اطلس داده های فرهنگی کشور در پژوهشگاه علوم
انسانی از طرف شرکت نقش کلیک
 طراحی بسته بندی ،بیلبورد ها و تبلیغات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس طی مدت همکاری
 مشاور و مسئول طراحی و تبلیغات سالن زیبایی ساتین واقع در مجتمع باغ شاطر دربند
 مشاور و مسئول طراحی و تبلیغات  Sasan Dental SPAواقع در مجتمع باغ شاطر دربند
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 مشاوره و طراحی لوگوی نرم افزارحسابداری تارا سیستم
 مشاوره و طراحی لوگو و ست اداری شرکت سهامی فتح باوران نوین
 مشاوره و طراحی لوگو و ست اداری شرکت صنعتی ری سوله
 مشاوره و طراحی ست اداری و اوراق دارالترجمه رسمی ملل
 باز طراحی کاتالوگ پیش دبستان و دبستان پیشتازان کامپیوترایران
 طراحی لوگوی فارسی لنت ترمز کویر کاشان
 طراحی لوگو و ست اداری گروه تاسیساتی کیمیا در شهرستان نطنز
 طراحی لوگو شرکت تاسیساتی آسایش گران معاصر
 طراحی ست اداری شرکت سعدی کیش
 طراحی تبلیغات دارالترجمه رسمی مهاجران
 طراحی بروشور شرکت سیمر
 طراحی ست اداری شرکت سهند کیش و سهند ترخیص
 طراحی بروشور رستوران زعفران واقع در خیابان شریعتی
 طراحی لوگو و کارت ویزیت مزون ا لنا
 طراحی بروشور تبلیغاتی صنعت مبل پامیر
....... 
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