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 درباره من

ده سال به صورت مستمر در حوزه روابط عمومی دیجیتال 
له از جم و..گرافیک، تولید محتوا فعالیت داشتم، که طراحی 

روی مفاهیم  بر به تازگی ، و زمینه های تخصصی بنده می باشد
 تفکر طراحی مشغول به کار و مطالعه می باشم.
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     تهران، خیابان آزادی، خیابان جیحون، بعد از بهنود، 
 7واحد  52کوچه احمدخان بیگی، شماره 

 مهارت ها

 ادوب دیزاین برنامه های  

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژه  

 

 خالقیت و ایده پردازی  

 

 تعهدومسئولیت پذیری  

 

 توسعه فردی  

 

 برنامه ریزی و استراتژی محتوا   

 

 خود مدیریتی  

 

 روابط عمومی  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 سوابق تحصیلی

 

 دانش پذیر دوره دکتری حرفه ای تحول دیجیتال

 کد پنج

 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات

 شبکه های کامپیوتری

 آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشگاه

 ۱۳۹۴ 

 15.59معدل: 

 فناوری اطالعاتتکنولوژی کارشناسی مهندسی 

 امنیت اطالعات

 ایرانشرکت داده پردازی  کاربردی-مرکز آموزش علمی

 15.82معدل: 

 مهندسی کامپیوترکاردانی 

 کامپیوتر نرم افزار

 ایرانشرکت داده پردازی  کاربردی-مرکز آموزش علمی

 15.60معدل: 

 
 سوابق شغلی

 

 موسس خانه تفکر طراحی 
تفکر طراحی در کسب و کار که فعال در زمینه استارتاپ در زمینه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی 

 ارائه خدمات آغاز خواهد شد. 1400وا هستیم و از سال محت آماده سازی

 تاکنون – ۱۳۹۹اردیبهشت 
 

 و طراح گرافیک  گسوشال مارکتینارشد  کارشناس

 بهپرداز همراه سامانه اول:شرکت

 تاکنون  ۱۳۹۸آغاز همکاری از بهمن 

 وظایف و دستاوردها : 

 یبصر  تیبرندبوک / هو یآماده ساز  ■ 
 یسازمان یکاراکترها یطراح و یرساز یتصو ■ 

 تولید محتوا برنامه ریزی استراتژی و سرپرست تیم  ■

 ست اداری/کاتالوگ ها و...طراحی گرافیک   ■

 بهپردازجهان()و وبسایت مدیریت شبکه های اجتماعی  ■ 

 سامانه مدیریت دانش بهسا )پالتو( /شرکت  یپورتال داخل UI/UXطراح  ■ 
 و....

 فریلنسر

 کارخانه نوآوری آزادی )زاویه(:سازمان/نهاد

    ۱۳۹۸آغاز همکاری از شهریور 

 وظایف و دستاوردها : 

به صورت فریلنسر با گروههای استارتاپی کارخانه نوآوری آزادی و پروژه ای با کارفرمایان بیرونی  ■ 
 در زمینه تولید و مدیریت محتوا، طراحی گرافیک و تصویرسازی همکاری 

طراحی هویت بصری/ لوگو/برندبوک : سفره ایرانی/ مدرسه تحول دیجیتال/سرویس ابری 
طراحی هویت بصری/ لوگو/برندبوک : ، های زیرمجموعه آپ()سرویس آسان سوییچ یوتاب/

 و...مدرسه تحول دیجیتال 
 
 
 
 

 



 آموزش الکترونیک  

 

 تولید و مدیریت محتوا  

 

 تولید محتوا در شبکه های اجتماعی  

 

 بازاریابی دیجیتال  

 
 

 شبکه اجتماعی
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 رییس اداره روابط عمومی 

 ()نخستین دانشگاه الکترونیکی ایران دانشگاه الکترونیکی مهرالبرز

    ۱۳۹۸شهریور  - ۱۳۸۹شهریور 

 وظایف و دستاوردها : 

 طراحی لوگوی رسمی دانشگاه مهرالبرز )مصوب شورای نام و نشان وزارت علوم(  ■ 

 نشان رسمی ویژه مهرالبرز  10طراحی بیش از  ■ 

 کلیه امور طراحی گرافیکی )لوگو، پوستر، کاتالوگ و...(  ■ 

 طراحی کاراکتر مهرا و البرز )نماد دانشجویان دختر و پسر (  ■ 

 مدیریت وبسایت و شبکه های اجتماعی  ■ و تولید محتوا ■ 

 گویندگی و تولید پادکست  ■ 

 مدعو در هر مراسم(  400دوره جشنواره مهریاد )بیش از  5مراسم و  30برگزاری بیش از  ■ 

 مدیر هنری و اجرایی اولین دوره جایزه ملی کرسی یونسکو در آموزش الکترونیکی   ■ 
 عضو دو دوره کمیته تحول دیجیتال   ■ 

 آموزشی/وبسایت/موبایل اپ(پرتال سامانه های الکترونیکی ) UI/UXعضو تیم طراحی   ■

 
 موسس، ایده پرداز و طراح

 کاغذقیچی:استارتاپ

    ۱۳۹۸خرداد  - ۱۳۹۵اردیبهشت 

 وظایف و دستاوردها : 

 مدل سه بعدی دیواری، حجمی و ماسک قابل اجرا به صورت ماکت کاغذی  100 بیش طراحی ■ 

 ه سفارشیخالقان های بندی بسته طراحی ■ 
 به صورت فریلنسر گرافیکطراح   

    ۱۳۸۸آغاز همکاری از فروردین 

 وظایف و دستاوردها : 

 (1394وبسایت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ) UI/UXعضو تیم طراحی  ■ 
 طراح گرافیک "کفشدوزک" پروژه ای برای تشویق زنان به فعالیت در دنیای تکنولوژی ■ 
 مسئول هنری و طراح گرافیک چهارمین و ششمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران  ■ 

 طراحی پوستر فیلم هیس دختران فریاد نمی زنند )کارگردان: پوران درخشنده(  ■ 

 طراح لوگو گروه تخصصی آموزش در مونترال )کشور کانادا(  ■ 

 ش شرکت رهنمون به سفار Highseason.irطراح لوگو سایت گردگشگری  ■ 

 طراح گرافیک و مشاوره هنری برند پوشاک کودک نیلی  ■ 

 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  -طراح نشان فصلنامه مدیریت توسعه فناوری  ■ 

 ( 1394الی  1384بیش از مشاور هنری و طراحی "حمید اصغری" خواننده پاپ )از سال  ■ 

  
 

 دوره ها و گواهینامه ها

 

 راهبردهای پرورش خالقیت و  نوآوری  

 دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران:موسسه

    ۱۳۹۷بهمن 

 دیجیتال مارکتینگ مقدماتی

 مرکز آموزش بازرگانی:موسسه

    ۱۳۹۶بهمن 

 مدیریت استرس

 گروه پژوهشی صنعتی آریانا:موسسه

    ۱۳۹۵اردیبهشت 

 | دوره هک و نفوذ CEHدوره 

 دانشگاه صنعتی شریف:موسسه

    ۱۳۹۴خرداد 

Network+ 

 شریفدانشگاه صنعتی :موسسه

    ۱۳۹۴شهریور 
 
 
 
 
 
 



 
 افتخارات

 

 1394چاپ یازده اثر در کتاب گرافیک سال 

 1393چاپ یازده اثر در کتاب گرافیک سال

 طراح برگزیده پوستر فیلم سینمایی "هیس! دختران فریان نمی زنند" 
 به کارگردانی: پوران درخشنده

    ۱۳۹۲مرداد 

 انعکاس پوستر فیلم "هیس! دختران فریان نمی زنند"
 در جشنواره جانبی چهارمین جشنواره فیلم های ایرانی لندن

    ۱۳۹۲بهمن 

 مین جشنواره مهریادهمکار برگزیده دانشگاه مهرالبرز در دو

    ۱۳۹۱خرداد 

وبسایت  -کاندید سایت برتر بخش موسسات آموزشی در هفتمین جشنواره وب ایران 
 دانشگاه مهرالبرز

    ۱۳۹۲بهمن 

وبسایت  -کاندید سایت برتر بخش موسسات آموزشی در ششمین جشنواره وب ایران 
 دانشگاه مهرالبرز

    ۱۳۹۱بهمن 

 


