
یصخش یصخش تاعالطا   تاعالطا

 ۱۳۷۹ دلوت : لاس 

نز   : تیسنج

درجم   : لهأت تیعضو 

یوضر  ناسارخ   : تنوکس ناتسا 

هیدیجم نابایخ  , دهشم  : سردآ

نمنم یی   هرابرد هرابرد

زا دعب  مدش و  کیفارگ  هزوح  رد  مدوخ  یلصا  دادعتسا  هقالع و  هجوتم  شیپ  لاس  راهچ  یدایرفابیرف ، نم 
راک هب  لوغشم  هزوح  نیا  رد  قشعاب  هک  تسا  لاس  راهچ  دودح  پاشوتف ، یصصخت  یاه  هرود  ندنارذگ 

...مشیم مراک  قشاع  لبقزور ، زا  رتشیب  زورره  مگب  منوتیم  متسه و 

لقتنم ور  دنرب  مایپ  یگداس ، ییابیز و  جوا  رد  هنوتب  هک  تسا  یحرط  قفوم ، یکیفارگ  حرط  کی  زا  نم  فیرعت 
...هنک

:Soft skills
، نامز حیحص  تیریدم  نآ ،  هب  هقالع  یمیت و  راک  هیحور  یاراد  یراک ، نیناوق  رد  طبضنم  مظنم و  رایسب 

تیلوئسم الماک  الاب ، رایسب  یمومع  طباور  ، رثوم یاه  لح  هار  نتفای  یروبص و  اب  هژورپ  تالکشم  تیریدم 
تیقالخ ( ، هقیلساب لاح  نیعرد  ) تقد تیاهن  اب  نسحا و  وحن  هب  ماجنا  هلوحم و  روما  ماجنا  رد  ریگیپ  ریذپ ،

تراهم یاراد  قالخ ، نهذ  یاراد   ، دیدج یاه  تراهم  یریگدای  هب  دنم  هقالع  روما ، ماجنا  رد 
( یا هفیظودنچ  )multitask

faribafaryadi.ir دییامرف :  هعجارم  هدنب ، تیاسبو  هب  رتشیب ، ییانشآ  اهراک و  هنومن  زا  دیدزاب  تهج 

یدایرف یدایرف ابیرف   ابیرف
لاتیجید تسیفارگ و 

رتکرام
۰۹۹۱۷۶۱۰۸۳۹ 

faryadi.fariba.trsr@gmail.com 



یلغش یلغش قباوس   قباوس

پاشوتف هتفرشیپ ی  یتامدقم و  یاه  هرود  سیردت 
هاگشناد حطس   

نیدرورف ۱۳۹۷ ات  نیدرورف ۱۳۹۷  زا   

یهاگشورف تیاس  یحارط  هرود  سیردت 
ناراب سروس   

دادرخ ۱۳۹۸ ات  نیدرورف ۱۳۹۸  زا   

هنابزدنچ تیاس  یحارط  هرود  سیردت 
سرپدرورازبا  

نیدرورف ۱۴۰۰ ات  رهم ۱۳۹۹  زا   

وئسو تیاس  یحارط  ینابیتشپ و 
ایرآ ناگرتپ  نادزی  تکرش   

نمهب ۱۳۹۸ ات  ریت ۱۳۹۷  زا   

تیاس ینابیتشپو و  یحارط  روما  ماجنا 

یعامتجا یاه  هکبش  ینابیتشپ 
ایرآ ناگرتپ  نادزی  تکرش   

دادرم ۱۳۹۸ ات  رهم ۱۳۹۷  زا   

یریگ مشچ  اقترا  زا  تکرش  یاه  تناکا  یمامت  ینابیتشپ  هرود ی  لوط  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
دوبرادروخرب

( نیمدا کیفارگ و  یحارط  مارگاتسنیا ( یاه  جیپ  تیریدم 
دنیام ناریا   

دادرم ۱۳۹۹ ات  رویرهش ۱۳۹۸  زا   

، یمارگاتسنیا جیپ (  زا 10  شیب  دشر  یروتسا و  تسپ و  بلاق  یحارط  یرصب ، تیوه  یحارط 
یراکمه نیا  رد  تاراپآ ) بویتوی و 

تسیفارگ اوتحم و  هدننکدیلوت 
دهشم یللملا  نیب  هاگشیامن   

نیدرورف ۱۴۰۰ ات  نیدرورف ۱۳۹۹  زا   



کیفارگ دشرا  سانشراک 
نیون راگن  نف  کیتامروفنا  تکرش   

نیدرورف ۱۴۰۱ ات  نیدرورف ۱۳۹۹  زا   

کیفارگ گنیتکرام و  لاتیجید  میت  تیریدم 

رتکرام لاتیجید  تسیفارگ و 
سرپدرورازبا  

نیدرورف ۱۴۰۱ ات  نیدرورف ۱۴۰۰  زا   

، یتاغیلبت یاه  نیپمک  یحارط 
، مارگاتسنیا جیپ  یروتسا  تسپ و  یحارط 

، یتاغیلبت یاهرنب  یحارط 
کیفارگ نشوم 

(web developer(remote
MQ Solutions corp 

نیدرورف ۱۳۹۹ ات  دادرخ ۱۳۹۸  زا   

اهاه تراهم تراهم

Adobe Photoshop
Adobe illustrator
Adobe Premiere

Adobe After Effects
figma

ux
UI

کیفارگ نشوم 
نیودت

یتاغیلبت یاه  نیپمک  یحارط 
گنر یحارط و  لوصا  هب  لماک  طلست 

دنرب یرصب  تیوه  هب  انشآ 
گنیدنرب میهافم  هب  انشآ 
یسرپدرو تیاس  یحارط 



Wocommerce
wpml

رزوپماک لاوژیو 
روتنملا

بو اوتحمدیلوت 
گنیتکرام لاتیجید 

Social Media Marketing
SEO
Icdl7

HTML
CSS

Trello

یلیصحت یلیصحت قباوس   قباوس

رتویپماک مولع 
رهمگرزب یتلود  هاگشناد   
ات ۱۴۰۱ زا ۱۳۹۷   

پاشوتف هتفرشیپ  یتامدقم و  هرود 
دهشم رگراک  هناخ   

ات ۱۳۹۶ زا ۱۳۹۶   

طلسم طلسم یاه   یاه نابز نابز

( طسوتم یسیلگنا (

( یدتبم یوسنارف (
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