اطالعات تماس
آرزو محمدزاده

شماره تماس02797321290 :

متولد9331/07/03

پست الکترونیکm_arezoo@hotmail.com

وضعیت تاهل :مجرد

تارنماhttp://arezoo-m.ir :

تحصیالت دانشگاهی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – گرایش سیستم های اطالعاتی پیشرفته -دانشگاه پیام نور البرز – واحد ماهدشت
کارشناس رشته زمین شناسی گرایش محض – دانشگاه پیام نور البرز -واحد کرج

شایستگیهای فنی
تخصصی


تسلط کامل بر خدمات وب مستر ی و مدیریت وب سایت



تسلط کامل بر طراحی و اجرای کمپینهای دیجیتال مارکتینگ



تسلط کامل بر نرم افزار ایمیل مارکتینگ میلرالیت



تسلط نسبی بر مباحث سئو و بهینه ساز ی سایت برای موتورهای جستجو



طراحی سایت و تسلط کامل بر سیستم مدیریت محتوای وردپرس



تسلط کامل بر مباحث فروش اینترنتی و اجرای کمپینها ی فروش



آشنایی با بازاریابی تلفنی



آشنایی با اصول برندینگ و برند سازی شخصی



آشنایی با اصول تبلیغ نویسی



آشنایی کامل با مباحث طراحی صفحه فرود بر اساس الگوی FZ



آشنا به  Css & Htmlو مقدمات طراحی وب به زبان دات نت



آشنایی مقدماتی با زبان #C



تسلط کامل بر مدیریت شبکههای اجتماعی



آشنایی با نرم افزار  Photoshopو طراحی بنرهای گرافیکی



آشنایی نسبی با نرم افزار ویرایش فیلم Video Studio



آشنایی مقدماتی با نرم افزار Flash Mx



آشنایی با مباحث طراحی تجربه کاربر ی



آشنایی با نرم افزار AI



آشنایی کامل با پالگینهای وردپرس و سناریوی پیاده سازی آنها

اداری


تسلط کامل بر تایپ فارسی



Microsoft Office Word



Microsoft Office Power Point



Microsoft Office Excel



Microsoft Office Outlook



آشنایی با نرم افزار مالی تدبیر و سپیدار (فروش ،صدور فاکتور و پیش فاکتور)



تسلط نسبی بر تایپ التین



Microsoft Office Access



آشنایی با اصول مذاکره با مشتریان

مقاالت و پایان نامهها
مطالعات صحرایی :مطالعات عمومی منطقه ماهدشت – گچسر ،اساتید راهنما :دکتر محرمی و دکتر سلطان محمدی ،امتیاز
علمی،91:30:تاریخ ارائه :بهار 12
عملیات زمین شناسی ایران  :بازبینی نقشه توپوگرافی فشم – شمشک ،اساتید راهنما :دکتر مجید مجیدی فرد  -دکتر رضا منصف،
امتیاز علمی،92تاریخ ارائه :بهار 12

سوابق کاری
-9

شرکت فناوری اطالعات طاهر نیک آموز (نیک آموز) :سرپرست و کارشناس واحد آموزش ،سرپرست و کارشناس واحد وب و
توسعه ،کارشناس واحد مارکتینگ –  91مرداد  23تا به امروز

-7

شرکت صدرا نوین نقش پاسارگاد (نوناپ)  :سرپرست و کارشناس واحد طراحی وب – ابتدای مهر – 29پایان اردیبهشت 23

-3

شرکت آریا شیمی  :کارمند اداری واحد فروش –ابتدای بهمن  27تا پایان بهمن 23

-9

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند  :کارمند اداری – ابتدای آبان  29تا پایان دی 27

-1

موسسه آموزشی نوین :مسئول امور اداری و آموزش -ابتدای شهریور 12تا پایان شهریور 11

نمونه کارهای من
-9

وبسایت شرکت مدیریت سرمایه و ساخت سازه فرآیند آرین بخش ساختمان http://building.en-arian.com

-7

وبسایت شرکت مدیریت سرمایه و ساخت سازه فرآیند آرین بخش خودرو http://car.en-arian.com

-3

فروشگاه اینترنتی باریکو http://baricoshop.com

-9

وبسایت شرکت باریکو http://barico.co

-1

وبسایت باشگاه هواداران شرکت باریکو http://baricoclub.com

-3

وبسایت شرکت دلکارینو http://delcarino.com

-2

وبسایت آکادمی هنری تاش( آیت کارتون) http://ayatcartoon.ir

-1

وبسایت شرکت صدرا نوین نقش پاسارگاد http://nonapco.com

-2

وبسایت باشگاه هوادارن نوناپ  /باشگاه طراحان خالق http://nonapclub.com

 -90وبسایت نمونه کارهای شرکت نوناپ http://nonapdemo.com
-99

وبسایت شرکت خدمات بیمه ای اقتصاد نوین http://en-insurance.com

 -97وبسایت گالری نقاشی خانم ساناز رضایی http://genregallery.com
 -93وبسایت کلینیک درمانی یوتاپ http://youtopclinic.ir
 -99وبسایت شرکت اقتصادمهر پاسارگاد http://economic-passargad.ir
 -91فروشگاه پیونی http://peony-bouquet.ir
 -93وبسایت شرکتی هما پردازش https://homapardazesh.ir
 -92وب سایت شرکتی نیک آموز https://nikamooz.com
 -91وب سایت شرکتی نیک آموز پرو http://nikamooz.pro
 -92وب سایت شرکتی رینا حمل پارس http://rinatransport.ir
 -70وب سایت فروشگاهی لبخند کاال/ https://labkhandkala.ir
 -79وب سایت شرکتی گروه صنعتی شومینه اچ بی https://hbfireplace.com/
نکته :الزم به ذکر است که برخی از وب سایت ها به دلیل عدم تمدید وب سایت ،قابلیت مشاهده وب سایت ها را به صورت آنالین نخواهد
داشت.

