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 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق درﺧﻮاﺳﺘﯽ  :ﺗﻮاﻓﻘﯽ
 ﻧﻮع ﻗﺮداد  :ﺗﻤﺎم وﻗﺖ  ,ﻗﺮاردادی

 اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻧﺒﯽ ا ﮐﺮم
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻫﻨﺮ ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﯾﺮ ی
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺒﺮ ﯾﺰ
ﮐﺎرداﻧﯽ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ

ﺗﺒﺮﯾﺰ ,آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
 ۱۳۹۶ﺗﺎ ۱۳۹۸
ﺗﺒﺮﯾﺰ ,آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
 ۱۳۹۴ﺗﺎ ۱۳۹۶

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮر ل دراو

ﺣﺮﻓﻪای

Logo Design

ﺣﺮﻓﻪای

ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎ ﮔﺮام

ﺣﺮﻓﻪای

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ی

ﺣﺮﻓﻪای

Microsoft Excel

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

CRM

ﺣﺮﻓﻪای

Branding

ﺣﺮﻓﻪای

Microsoft Word

ﺣﺮﻓﻪای

ICDL

ﺣﺮﻓﻪای

Adobe Illustrator

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻓﺘﻮﺷﺎپ

ﺣﺮﻓﻪای

Photography

ﺣﺮﻓﻪای

ز ﺑ ﺎن ﻫ ﺎ
ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺒﺘﺪی

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﻣﺪارک و ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۱۳۹۵
--

ﺻﻔﺤﻪ  ۱از ۳

ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻮان ﺗﺒﺮ ﯾﺰ

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻮان ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ISIC

armangar.com

دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 AIR BRUSHو ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎز ی
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﮐﯿﺎوش
) marketingﻓﺮوش و ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر(
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﺗ ﺠ ﺮ ﺑ ﻪ ﻫ ﺎی ﮐ ﺎ ر ی
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۱۳۹۹-۰۲

ارس ﺗﺎﯾﺮ
ﻣﺸﺎور ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻃﺮاح و ﻣﺸﺎور ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﻤﺎ

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۱۳۹۸-۱۱

ﻃ ﺮ ا ح ا ر ﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺎور ﯾﮋ دﯾﺰ ل )ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﻟﺒﺎﻣﺎ(

 ۱۳۹۸-۰۵ﺗﺎ ۱۳۹۸-۰۸

ﻃ ﺮ ا ح ا ر ﺷﺪ
ﻃﺮاح ﺻﻔﺤﺎت وب و اﯾﻨﺴﺘﺎ ﮔﺮام
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭘﺎدﯾﺎو

 ۱۳۹۸-۰۴ﺗﺎ ۱۳۹۸-۱۲

ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻃﻬﺮان ﺟﺮاح ﺷﺮ ق

 ۱۳۹۸-۰۱ﺗﺎ ۱۳۹۸-۰۴

ﻃﺮاح ارﺷﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ادار ی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮ ﯾﻪ ﺗﺒﺮ ﯾﺰ

 ۱۳۹۴-۰۱ﺗﺎ ۱۳۹۴-۱۲

ﻋﮑﺎس و ﻃﺮاح
ﭘﺮوژه ای
ﺷﻬﺮدار ی ﻣﻨﻄﻘﻪ1

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۱۳۹۲-۱۱

ﻋﮑﺎس
ﭘﺮوژه ای

ﻣﻘﺎﻻت ،ژورﻧﺎلﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ
۱۳۹۸

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮏ دﯾﺰاﯾﻦ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و ز ﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﺮ ی ﮐﻮدﮐﺎن

۱۳۹۸

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎز ی روﺟﻠﺪﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮ ی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ:
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻮان )ﺳﺎل (94
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا )ﺳﺎل (96
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ در ﺗﺒﺮﯾﺰ )ﺳﺎل ( 97
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ در ﻣﺮاﻏﻪ )ﺳﺎل ( 97
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮاﺣﯽ در izmir art and sculpture museum

ﺻﻔﺤﻪ  ۲از ۳

armangar.com

اداﻣﻪ...

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

اﻫﺪاف :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺿﻤﯿﻨﻪ ی رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮ ی,اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از زﻣﺎن در ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ وآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺎر ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﺻﻔﺤﻪ  ۳از ۳

armangar.com

