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زیداب رشان :

دادرم ۱۳۹۶  : خیرات

باتک پاچ  یحارط و  زیداب و  تاراشتنا  یزادنا  هار 

ketabbahar.ir/product_brand/badiz هطوبرم :  کنیل 

هدورچ یردیح  شورس 

یتاغیلبت هرواشم  یسرپدرو ،  تیاس  بو  حارط 

soro.plus@gmai l .com 

(+۹۸)۹۱۵۱۵۹۷۲۹۷ 

۰۲۱۹۱۳۰۱۲۱۸ 

www.f1des ign.i r 

کالپ 89/1 ،  40 یضردیس دهشم ، یوضر ، ناسارخ   

تیاس یحارط  یتعنص ،  دنتسم و  یساکع  ماجنا  باتک و  یتنرتنیا  شورف  هنیمز  رد  لاعف 

کینورتکلا شیارگ :

یعافتناریغ راهب  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۲ - ۱۳۹۰

۱۷/۳۱ لدعم : 

کینورتکلا شیارگ :

یتلود یرظتنم  دیهش  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۰ - ۱۳۸۷

۱۶/۹۰ لدعم : 

تشه درخ  رهپس  اتنپس  تکرش :

نمهب ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

نیازید کی  فا  زکرم :

نیدرورف ۱۳۸۵ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

نیون همیب  تکرش :

دادرم ۱۴۰۰ رویرهش ۱۳۹۷  -

راهب باتک  کناب  هاگشورف :

ید ۱۳۹۷ رهم ۱۳۹۳  -

اهدرواتسد فیاظو و 

(ISNA  ) ناریا نایوجشناد  یرازگربخ  داهن : / نامزاس

رویرهش ۱۳۹۳ نیدرورف ۱۳۹۰  -

اهدرواتسد فیاظو و 

امآ ریرحت  یالاک  شخپ  هاگشورف :

نیدرورف ۱۴۰۰ دادرخ ۱۳۹۹  -

اهدرواتسد فیاظو و 

۱۳۶۹/۲/۲۵ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

یعامتجا هکبش 

تاقیقحت

ناشوهزیت یتلود و  هنومن  یاه  نومزآ  هعومجم 

یلیصحت قباوس 

قرب یسدنهم  یسانشراک 

قرب یسدنهم  ینادراک 

یلغش قباوس 

راذگناینب

ریدم

یا هموزر  یصخش و  یاه  تیاس  یحارط 

یا هسسوم  یتکرش و  یاه  تیاس  یحارط 

روشک زا  جراخ  یارب  راک  هنومن  تیاس  یحارط 

ریدم

رادباسح

هاگشورف رد  هزیناکم  شورف  متسیس  یزادنا  هار 

باتک زا 1000  شیب  اب  هاگشورف  یزاجم  هاگشورف  یزادنا  هار 

رولاف رازه  زا 5000  شیب  اب  هاگشورف  مارگاتسنیا  یزادنا  هار 

هاگشورف یمارگلت  ینابیتشپ  یمارگلت و  لاناک  یزادنا  هار 

راگنربخ ساکع 

ناریا سانشرس  فورعم و  یاه  هرهچ  زا  یساکع 

رس هرپ  یلحم  رازاب  رد  شلات  ناتسرهش  زا  یساکع  هعومجم  نیلوا  هیهت 

IT شخب ریدم 

لیابوم یاه  هرامش  هب  نآ  ندش  لصتم  ینفلت و  هناماس  یزادنا  هار 

نانکراک نایرتشم و  زا  یجنسرظن  مرف  ارجا  یزاس و  هدایپ 

https://instagram.com/charvadehpix
https://wa.me/+989151597297
https://facebook.com/charvadehpix
https://twitter.com/charvadehpix
http://ketabbahar.ir/product_brand/badiz


ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

Edius Pro 8.580%

pro show gold80%

camtasia80%

adobe photoshop cc80%

adobe camera raw100%

adobe audition80%

type farsi and english80%

street photography80%

fast type40%

Microsoft Office60%

email marketing80%

wordpress seo80%

WordPress60%

photographer80%

ریت ۱۳۹۱  : خیرات

دادرخ ۱۳۹۲  : خیرات

دادرم ۱۳۹۵  : خیرات

تشهبیدرا ۱۳۹۷  : خیرات

دهشم یهاگشناد  داهج  هسسوم :

دادرم ۱۳۸۴  : خیرات

دهشم زکرم  یا  هفرح  ینف  هاگشزومآ  هسسوم :

ریت ۱۳۸۶  : خیرات

(ISNA  ) ناریا نایوجشناد  یرازگربخ  هسسوم :

نیدرورف ۱۳۹۰  : خیرات

سونو یشزومآ  یملع  هسسوم  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۰  : خیرات

دهشم یهاگشناد  داهج  هسسوم :

ریت ۱۳۹۰  : خیرات

دهشم یهاگشناد  داهج  هسسوم :

رویرهش ۱۳۹۱  : خیرات

شورس هسسوم  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۶  : خیرات

سدقم دهشم  امیس  ادص و  هسسوم :

نمهب ۱۳۹۷  : خیرات

دیشروخ نیمزرس  نیذآ  نارگدابآ  یشزومآ  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۸  : خیرات

دیشروخ نیمزرس  نیذآ  نارگدابآ  یشزومآ  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۸  : خیرات

هدازدمحم نیما  رتکد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رویرهش ۱۳۹۵  : خیرات

کرامرتاو اب  هارمه  اه  باتک  زا  یساکع  تیاس و  رد  باتک  تروپمیا 1000  وگول و  تیاس و  یحارط 

ketabbahar.ir هطوبرم :  کنیل 

هدورچ یردیح  دیجم  رتکد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دنفسا ۱۳۹۶  : خیرات

تیریدم و دولناد و  تساه  هارمهب  یدولناد  تالوصحم  هاگشورف  یزادنا  هار  تیاس و  یحارط 

تیاس نیا  ینابیتشپ 100 %

charvadeh.ir هطوبرم :  کنیل 

یدابآ تمه  اضردیمح  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نابز

یسیلگنا

اه تراهم 

تاراختفا

رثا اب 5  هدعاق  نودب  سکع  هاگشیامن 

یرازگربخ یاه  سکع  هاگشیامن  رد  روضح 

دهشم دحاو  انسیا 

هراونشج هاگشیامن  هب  هتفای  هار  سکع  کی 

سکع نیب 8000  زا  تسود  هناخ 

نیب هراونشج  نیموس  رد  سکع  شریذپ 3 

مایخ یللملا 

پم لگوگ  رد  نآ  تروپمیا  هعومجم و  زا  یساکع 

یگدنشورف تروصب  الاک  یجید  رد  یتنرتنیا  شورف  یزادنا  هار 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

یقیسوم یروئت  شزومآ 

avr سیون همانرب 

شیامه یربخ -  یساکع 

یرادباسح.یرادلیوحت

یا هفرح  یساکع 

ریوصت شزادرپ 

پاشوتف ریوصت و  شزادرپ 

سویدا اب  راک 

گنیتکرام لاتیجید 

(crm  ) یرتشم اب  طابترا  تیریدم 

اه هژورپ 

راهب باتک  کناب  هاگشورف  تیاس  یحارط 

شهوژپ یمداکآ  تیاس  یحارط 

سراپ یادرف  یشهوژپ  یشزومآ  هسسوم  تیاس  یحارط 

http://ketabbahar.ir/
http://charvadeh.ir/


دادرخ ۱۳۹۷  : خیرات

نمهب ۱۳۹۷  : خیرات

تشهبیدرا ۱۳۹۷  : خیرات

دیلوت هعومجم ،  دارفا  زا  یساکع  کیفارگوفنیا ،  یحارط  یزاجم ،  تیوضع  قح  متسیس  یزادنا  هار 

تروشم ینابیتشپ و  اوتحم و 

fardayepars.ir هطوبرم :  کنیل 

راسکاخ اضریلع  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رهم ۱۳۹۷  : خیرات

اه نآ  زا  یساکع  هارمهب  باتک  سکع  تروپمیا 100  هنماد و  نیا  هب  رگید  تیاس  ود  ندرک  کنیل 

aloobook.ir هطوبرم :  کنیل 

Amine Someh هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ریت ۱۳۹۸  : خیرات

اوتحم دیلوت  تیاس و  وگول و  یحارط 

amindokht.com هطوبرم :  کنیل 

نایتاجن نسحم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رویرهش ۱۳۹۸  : خیرات

یاه لیفورپ  عاونا  دیلوت  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  لاس 1397  رد  سیدرپ  ناراک  موینیمولآ  تکرش 

.تسا هدومن  راک  هب  زاغآ  روشک  قرش  رد  موینیمولآ  لاعف  دحاو  نیرتگرزب  ناونع  هب  یموینیمولآ 

paralco.ir هطوبرم :  کنیل 

یرسدور یدورالم  هرماس  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دادرم ۱۳۹۹  : خیرات

همانراک هارمهب  تیاس  رد  نیالنآ  نومزآ  متسیس LMS و  یزاس  هدایپ 

newteam20.com هطوبرم :  کنیل 

یسابع یفطصم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رذآ ۱۳۹۹  : خیرات

گالبو تالاقم  نتشون  راک و  هنومن  تاحفص  یحارط 

mostafaabbasi.com هطوبرم :  کنیل 

یوقت شرآ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تشهبیدرا ۱۴۰۰  : خیرات

هن یاه  لاس  زا  هک  تسکداپ  هدننک  هیهت  رگیزابادص و  راذگادص ، ویدار ، قباس  هدنیوگ  یوقت  شرآ 

.تسا هفرح  نیا  رد  تیلاعف  لوغشم  رود  نادنچ 

arashtaghavi.ir هطوبرم :  کنیل 

یدورس یدهم  دمحم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دادرم ۱۴۰۰  : خیرات

khazra-organic.com هطوبرم :  کنیل 

رد زیداب  تاراشتنا  تیاس  بو  ) badizbook.ir

 cureanimal.com دهشم )

یاه گس  اه و  هبرگ  زا  تیامح  تیاس  بو  )

 abarbime.com نارهت ) رد  ینابایخ 

 axmx.ir نیالنآ ) همیب  تبث  تیاس  بو  )

دهشم  رد  موبلآ  سکع و  نیالنآ  پاچ  )

کی هیاپ  لیکو  تیاس  بو   mohammadmehrabi.com

تیاس بو    gymsima.com یرتسگداد

 rebuilding.biz دهشم رد  یشزرو  مزاول  هاگشورف 

تروصب اکیرمآ  ایجروج  تلایا  رد  هناخ  یزاسزاب  تیاس  بو 

 golchine.com یسیلگنا

راوید تیاس  دننامه  کالما  یهگآ  تیاس  بو 

اوکآ هراونشج  نیمود  رد  سکع  شریذپ 3 

ناتسکیجات 2018

دهشم مدمه  هاگشیامن  هب  سکع  نتفای 2  هار 

باتک هناخ  باتک  هاگشورف  تیاس  یحارط 

یا هموزر  یصخش و  تیاس  یحارط 

قرش سیدرپ  ناراک  موینیمولآ  تکرش 

یسیلگنا نابز  شزومآ  تیاس  بو  یحارط 

راک هنومن  هموزر و  تیاس  بو  یحارط 

راذگادص هدنیوگ و  یصخش  تیاس  بو 

ینیمز ماداب  هرک  لسع و  یهاگشورف  تیاس  بو 

...درکن دیدمت  ارنآ  امرفراک  هک  ییاه  تیاس  بو 

http://fardayepars.ir/
http://aloobook.ir/
http://amindokht.com/
http://paralco.ir/
http://newteam20.com/
http://mostafaabbasi.com/
http://arashtaghavi.ir/
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