
زا شیب  اب  رتسم  بو  گنیتکرام و  لاتیجید  سانشراک 
تیاس و بو  تیریدم  هنیمز  رد  یراک  هقباس  لاس  شش 

یاراد  ، گنیتکرام لاتیجید  یاه  نیپمک  یحارط 
، گنیتکرام  ، راک بسک و  یزاس  متسیس  یاه  تراهم 

نایرتشم ینابیتشپ  یرتشم و  اب  هرکاذم   ، تیاس یحارط 
یدنم تیاضر  شیازفا  شورف و  شیازفا  تهج  رد 

.یرتشم

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

هدازدمحم وزرآ 
گنیتکرام لاتیجید  سانشراک 

۱۳۶۵/۲/۳ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 



m_arezoo@hotmail.com

(+۹۸)۹۲۱۲۳۷۸۹۱۰

www.arezoo-m.ir

نارهت





یسیلگنا

یلوبناتسا یکرت 

یتاعالطا یاه  متسیس  تیریدم   : شیارگ

رون مایپ  تشدهام  هاگشناد : / هسسوم

جرک زربلا ،

لاس ۱۳۹۷ یدورو 

ضحم  : شیارگ

رون مایپ  جرک  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۸۹ - ۱۳۸۴

زومآ کین 

نارهت

دادرم ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

داگراساپ شقن  نیون  اردص 

نارهت

تشهبیدرا ۱۳۹۶ رهم ۱۳۹۴  -

اهدرواتسد فیاظو و 

یمیش ایرآ 

نارهت

ید ۱۳۹۳ رویرهش ۱۳۹۲  -

اهدرواتسد فیاظو و 



یتلود تیریدم  دشرا  یسانشراک 

یسانش نیمز  یسانشراک 



گنیتکرام لاتیجید  سانشراک 

تیاس و بو  نیمدا  ناونع  هب  زومآ  کین  هاگشزومآ  رد  لاس 96  هام  دادرم  زا 

لوط هب  لاس  ود  هک  تمس  نیا  رد.مدرک  تیلاعف  هب  عورش  نایرتشم  ینابیتشپ 

.مدش گنیتکیت  متسیس  نیالنآ و  ینابیتشپ  شخب  یزادنا  هار  هب  قفوم  دیماجنا 

.مدومن تیاس  یاسکلا  هبتر  شیازفا  تیاس و  تعرس  یاقترا  هب  کمک  نینچمه 

تیلاعف هب  شزومآ  سانشراک  ناونع  هب  یلبق  تمس  ظفح  اب  دعب  هب  موس  لاس  زا 

یلغش و ریسم  باختنا  یارب  وجشناد  دص  زا  شیب  هب  تمس  نیا  رد  مداد  همادا 

.مداد هرواشم  شزومآ 

هب تکرش  گنیتکرام  شخب  سانشراک  ناونع  هب  تکرش  شرتسگ  اب  دعب  هب  لاس 99  زا 

هک مدرک  یحارط  ار  تامدخ  شورف و  فلتخم  یاه  نیپمک  مداد و  همادا  تیلاعف 

.دش نایرتشم  تیاضر  شورف و  شیازفا  هب  رجنم 

تیاس یحارط  دحاو  سانشراک 

تیاس زا 25  شیب  مدوب و  راک  هب  لوغشم  تیاس  بو  حارط  ناونع  هب  تکرش  نیا  رد 

.مدومن یزادنا  هار  ار  یهاگشورف  یتکرش و 

یرادا دحاو  سانشراک 

یرادا دحاو  سانشراک  ناونع  هب  یشزومآ  یاه  هرود  ندرک  یط  راک و  هب  عورش  یارب 

.مدوب راک  هب  لوغشم 

سامت تاعالطا 

هموزر هصالخ 

نابز

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

mailto:m_arezoo@hotmail.com
http://www.arezoo-m.ir/


ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

arezoo-mohammadzade-b743125a

mz_arezoo

یناجیابرذآ یکرت 



نیرآ دنیآرف  هزاس  تخاس  هیامرس و  تکرش   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

رذآ ۱۳۹۴

/www.en-arian.com طبترم :  کنیل 

یب چا  هنیموش  تکرش   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

ید ۱۳۹۹

/www.hbfireplace.com طبترم :  کنیل 

وکیراب تکرش   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

نمهب ۱۳۹۴

/www.baricoshop.com طبترم :  کنیل 

یکدانب یمرخ  اتیهانآ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

رویرهش ۱۳۹۶

www.youtopclinic.com طبترم :  کنیل 

یرایرهش انعر   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

نمهب ۱۳۹۸

www.peony-bouquet.ir طبترم :  کنیل 



سرپدرو اب  تیاس  گنیتکرامیحارط  تیاسلاتیجید  نابیتشپ  نیمدا و 

گنیتکرام یتاغیلبتلایشوس  نیپمک  یعامتجایحارط  یاه  هکبش  نیمدا 

html/cssیسیون وئس (seo)غیلبت  ثحابم 

هرکاذم نیپمکییاناوت  یارجا 



نیرآ دنیآرف  هزاس  تخاس  هیامرس و  تکرش  تیاس  بو 

یب چا  هنیموش 

پاشوکیراب

پاتوی ینامرد  کینیلک 

ینویپ هاگشورف 

60%80%80%

60%80%80%

60%40%40%

40%80%

یعامتجا هکبش 

اه تراهم 

اه هژورپ 

https://www.linkedin.com/in/arezoo-mohammadzade-b743125a/
https://instagram.com/mz_arezoo
http://www.en-arian.com/
http://www.hbfireplace.com/
http://www.baricoshop.com/
http://www.youtopclinic.com/
http://www.peony-bouquet.ir/


ایک هرهذ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

نیدرورف ۱۴۰۰

www.rinatransport.ir طبترم :  کنیل 

سراپ لمح  انیر  تکرش 

http://www.rinatransport.ir/

