
 

 وام : مُرداد 

 وام خاوًادگی : كشتی آرا 

 4411سال تًلذ : 

 

 سًابق تحصیلی :

داًـنذُ ٌّشّبي  اسؿذ تصَيشػبصيمبسؿٌبػي ،هَضَع پبيبى ًبهِ:ثشسػي فشم دسآثبسگشافيل3171ٌّشاستجبط تصَيشي )گشافيل(داًـگبُمبسؿٌبػي

 هغجَػبت ًبهِ : تصَيشػبصي ثشاي،هَضَع پبيبى3178صيجبي داًـگبُ تْشاى

 َاي آمًزشی :                                                                                      فعالیت

 تْشاى                                                       3178ػبػت  88ّبي هختلف(: مبهپيَتشگشافيل يل دٍسُ ػبلي )هشمض ثبصآهَصي ثشاي هؼلويي ٌّشؿْشػتبىاي آهَصؽٍحشفِ داًـنذُ فٌي    

                 3178ّب )دٍ تشم( داًـگبُ آصاد اػالهي )ػوب(: آهَصؽ ٌّش ثشاي هشثيبى هْذ مَدك   

           3179هختلف )ػِ تشم(  ّبيداًـگبُ صذا ٍ ػيوب: تصَيشػبصي مبهپيَتش ثشاي سؿتِ  

 داًـگبُ الضّشا:                                                                                                 

 آسايي مبهپيَتشي                                                                   صفحِ -3      

 عشاحي صفحبت ٍة                                                                                           آهَصؽ  -2      

 مبهپيَتش گشافيل                                                                                                 -1       

 تب حبل                                    3188اسؿذ( اصسؿتِ ًقبؿي ٍگشافيل )مبسؿٌبػي ٍمبسؿٌبػييتخصصي ثشاتصَيشػبصي -4      

 داوشگاٌ َىر:        

 illustrator,corelpainter,AcrobatImageٍگشافيلهختلفافضاسّبيًشممبهپيَتشيگشافيل -3

styler,InDesignposte,photoshop,freehand                                                                                                                      
 چبح هبؿيٌي                                                                                                              -2

 صفحِ آسايي  -1



                                                                                                                                  عشاحي حشٍف               -4

 عشاحي آسم                                                                                                                 -5

  ثؼتِ ثٌذي                                                                                                                     -7ّبي تخصصي گشافيل مبسگبُ -6 

 تب حبل  3179ػنبػي تخصصي اص ػبل  -8

 3181ّبي هختلف سٍصُ ثشاي هؼلويي ٌّش اػتبى7داًـگبُ ؿْيذ سجبيي: مبسگبُ گشافيل 

 اي ثشاي ؿشمت دس هؼبثقبت جْبًي طاپي ٍ مبًبداافضاسّبي تخصصي عشاحي ثِ مبسآهَصاى ػبصهبى فٌي حشفِآهَصؽ گشافيل ًٍشم

 َاي پژيَشی ي فه آيري :فعالیت

پظٍّـي ثب هَضَع هبلنيت هؼٌَي  –هقبلِ ػلوي 8ٍ  7پظٍّـي ثب هَضَع اداسك ٌّشي ٍ خغبي ادساك دسفصلٌبهِ سّپَيِ ٌّشؿوبسُ  -هقبلِ ػلوي

  3182جلذ متبة دس صهيٌِ آهَصؽ سيبضيبت ٍ حؼبة ديفشاًؼيل ثشاي دثيشػتبى ػبل  1دسفصلٌبهِ سّپَيِ  تبليف

دثيشاٍل جـٌَاسُ                                                                                                        تربیتی:   –َاي فرَىگی َىري فعالیت

                3185الوللي تخصصي تصَيشػبصي هغجَػبتي ثيي

 الوللي ثؼن ا... ٍ چبح متبة جـٌَاسُ                                                      داٍسپٌجويي جـٌَاسُ ثيي

الوللي الوللي ثؼن ا... داٍسًْويي جـٌَاسُ ثييللي ثؼن ا... داٍسّـتويي جـٌَاسُ ثييالوالوللي ثؼن ا...داٍسّفتويي جـٌَاسُ ثييداٍسؿـويي جـٌَاسُ ثيي

 ثؼن ا...                                                                                    

داٍسهؼبثقِ ًقبؿي مبًَى پشٍسؽ                                        الوللي تئبتشػشٍػني                            داٍسهؼبثقبت پَػتش دّويي جـٌَاسُ ثيي

 فنشي مَدمبى ٍ ًَجَاًبى ثب ػٌَاى ًوبص

 داٍسهؼبثقِ ًقبؿي ثب ػٌَاى ثِ پيـَاص ثْبس اهَس داًـجَيي ٍ فشٌّگي داًـگبُ ٌّش                                  

 جبم                                                                      هقبلِ ثشاي ًـشيبت ٌّشّبي صيجب ٍ گل 2داٍس 

دثيشػلوي اٍليي جـٌَاسُ ػنغ                                                                     3193الوللي مٌتشل ميفيت دسچبح تْشاى دثيشمٌفشاًغ ثيي  

ػنغ ثٌيبد دثيشػلوي دٍهيي جـٌَاسُ                                                                                                        3198ثٌيبد ايشاى ؿٌبػي 

  3193ايشاى ؿٌبػي 

 : سًابق علمی ي اجرايی

هـبٍس  3183تب3179ايشاى ػپيذ ػبل ادُ آًْب ثب ًبمػشپشػت آتليِ گشافيل سٍصًبهِ ايشاى ٍهذيشٌّشي تَليذ اٍليي هجلِ ّوضهبى ثشاي ًبيجٌبيبى ٍ خبًَ  

                                                                                                                       3179جْت ساُ اًذاصي ٍاحذ گشافيل ؿجنِ خجشصذا ٍػيوب 

                                                                        تب حبل  3181هذيشهؼئَل اًتـبسات سًگ پٌجن 

                                                            3188تب اسديجْـت  3184هذيش گشٍُ گشافيل داًـگبُ ٌّش اص ػبل  

 تب مٌَى 3192هذيش فٌي چبپخبًِ داًـگبُ ٌّش اص ػبل 

 3191تب  3192داًـگبُ ٌّش اص ػبل  ITػشپشػت 



 تا حال: 4431اي كشًر از َمكاري با سازمان فىی حرفٍ

                                                     3186مبسؿٌبع اػضاهي ثِ هؼبثقبت جْبًي ؿيضٍمب طاپي 

                                                    3187مبسؿٌبع اسؿذ هؼبثقبت هلي هْبست ٍ عشاح ػَاالت هـْذ 

 مبسؿٌبع گشٍُ گشافيل دس هشحلِ اٍل گضيٌؾ مبسآهَصاى هؼبثقبت جْبًي مبًبدا                                  

 Worldskillsػضَػبصهبى جْبًي هْبست ثؼٌَاى مبسؿٌبع  

 تا حال: 4431شركت در ومايشگاٌ متعذد بصًرت گريَی ي اوفرادي از سال 

 غضُ ثب ّونبسي اهَس داًـجَيي ٍ فشٌّگي داًـگبُ ٌّش اثشٌّشي خظ ًبخٌي ٍ اّذا ثِ هَصُ ًجف اؿشفبيـگبُ اًفشادي پَػتشغصًِو 

                                                              َاي خصًصی ي ديلتی ي مشاير تبلیغاتی:فعالیت درشركت

الحبٍي،ػشم ػبصي ساصي،ؿشمت تَليذي تؼويشاى ؿشمت تَليذي تؼوِ پشٍاًِ ايشاى،ؿشمت تَليذي سٍمؾ اسج،ميبى،تبيش)الجضفؼلي( ،داسٍػبصيّبي ؿشمت 

ّبي مشهبى خَدسٍ ٍّونبسي ثب ؿشمتتبيشساهٌذ،ؿشمت تَليذي پليوش يضد،هشمض تحقيقبتي صجح ػؼبدت ،ؿشمت تَليذي صٌبيغ پتشٍؿيوي غشة،ؿشمت تَليذي

 ًظاد،ؿجنِ ٌّش،النتشٍد اػتوبد يضد،تجبست ثشيذ ديذافضاسػيؼتن،ػبصهبى گشدؿگشي مَچ،ؿشمت تَليذي آسپبًَؽ،ؿشمت تَليذي ؿوين پظٍّؾ.مػب

 گرافیك)صفحٍ آرايی ي طراحی جلذ كتاب (َاي مختلف در زمیىٍ كارَايَمكاري با اوتشاراتی 

 دٍساى،اتَيؼتبس،هيالد،ثْضاد،ػغبس،ػبصٍمبس                                     ًِتـبسات ػلوي، ػخي ،صسيبة،هْتبة،ثٌْبهي،جبٍيذاى،جبه

با وشريات َمكاري                مبًَى پشٍسؽ فنشي مَدمبى ٍ ًَجَاًبى،آگشا،سٍؿي،ًخجگبى ...                                                                       

  سازي يچاپ(:ريي جلذ،صفحٍ آرايی،تصًيگرافیكی)طراحیايكارَمختلف درزمیىٍ

 ّبي ساُ ايشيـن ، جبم،تَػؼِ گوشك،پيل آهَصؽ ػبلي،ًبهِ، سّيبفت،جَؿنبسي،ٍسصؽ ٍ اسصؽ)آهَصؽ ٍ پشٍسؽ( ، تشثيت،ًگْجبى )ًيشٍي اًتظبهي(هجلِ  

ًبهِ پليغ ًيشٍ گشدؿگشي، چيالى )رغبل( ،فصلٌبهِ ثبًل صبدسات ايشاى، ّفتِ،تشثيت،پظٍّؾ ٍػٌجؾ، پيبم ًظبم هٌْذػي ،صٌبيغ چَة ٍمبغز، َّا ًَسدي ٍ 

 ّبي هتؼذد ثشاي سٍصًبهِ ايشاى،سٍصًبهِ ايشاى ػپيذ ٍيظُ ًبثيٌبيبى ٍ ... ًبهِاًتظبهي،ٍيظُ

 َاي داخلی ي خارجی  طراحی ي برگساري ومايشگاٌ

ٍاًِ ايشاى،يضد پليوش،ػقيذتي ػيبػي ػپبُ پبػذاساى اًقالة اػالهي، ػقيذتي ػيبػي ًيشٍي اًتظبهي ّبي ميبى تبيش،ؿوين پظٍّؾ،تؼويشاى،تؼوِ پشثشاي ؿشمت   

ّبي مـَس...مؼت جَايضهتؼذد ثشاي ّبي مـَسٍ دػتبٍسدّبي پظٍّـي داًـگبُ،چيٌي صسيي،ؿشمت اسج،ؿشمت مفؾ ثال،هگب هَتَس،دػتبٍسدّبي ػي ػبلِ داًـگبُ

 عشاحي ثْتشيي غشفِ

 

 

 


