
ریبک یبط  داوجدمحم 
رد هدنهدباتش  بایزرا  رزاوروس و 

فیرش هدنهدباتش 

فیرش یمیش  یسدنهم  یسانشراک 

یدرف تاصخشم 

لاس  25 : نس

درم : تیسنج

نارهت : تنوکس لحم  رهش 

لهاتم : لهات تیعضو 

مئاد فاعم  : یزابرس تمدخ 

سامت تاعالطا 

----- : نفلت

09210803122 : لابوم

mj.tebbikabir@gmail.com
: لیمیا

یاوه یورین  نارهت - 
: تنوکس لحم 

 - : ندکنیل

یراک هقباس  قوقح و 

لاس  ۵.۵ : یراک هقباس  نازیم 

ناموت نویلیم   8  - 10 : قوقح

: هموزر یناسر  رهم 1400زور   12
: یرراک JV-49559000هسانش 

یلغش قباوس 

یلیصحت قباوس 

یشزومآ یاه  هرود

یجراخ یاه  نابز

طسوتم زا  رتالاب   | یسیلگنا 

اهرازفا مرن 

هتفرشی  |  Microsoft Powerpoint
 

هتفرشی  |  Microsoft Excel
 

هتفرشی  |  Google Search Console

طسوتم  |  Google Analytics
 

هتفرشی  |  WBS Pro
 

هتفرشی  |  Microsoft Word

یتامدقم  |  Python
 

طسوتم  |  Google Tag Manager

( هام نونک (4  ات  دادرخ 1400  یعامتجا هکبش  تیردم 
بآ نرز  نارهتهاگشورف  نارا - 

( هام لاس و 3  نونک (5  ات  ریت 1395  گنیتکرام لاتیجید  وئس و  رسنلیرف 
هعومجم زا 30  نارهتشی  نارا - 

( هام دادرم 1400 (4  ات  ندرورف 1400  تکر یوناب  دادیور  راک  بسک و  رواشم 
تکر نارهتدانب  نارا - 

( لاس ریت 1400 (1  ات  ریت 1399  هژور تیردم 
رارترایرهش نارهتتکرش  نارا - 

( هام لاس و 1  دنفسا 1399 (3  ات  نمهب 1396  هدنهدباتش بایزرا  رزاوروس و 
فیرش نارهتهدنهدباتش  نارا - 

( هام لاس و 2  دنفسا 1399 (3  ات  ید 1396  گنیتکرام لاتیجید  ردم 
نارهت یامیش  نارهتیناگرزاب  نارا - 

( هام دادرم 1395 (3  ات  تشهبدرا 1395  شورف سانشراک 
رتر نارهتکی  نارا - 

1394 - 1399 یمیش یسدنهم  یسانشراک - 
فیرش

جلاک امیک  راهرود  هام  هس  هرود : لوط 

جلاک 1398امیک 

tel:09210803122
mailto:mj.tebbikabir@gmail.com


www.jobvision.ir

یلیمکت یاه  تراهم

یارجا تیردم 
 

هژور تیردم 
 

هژور لرتنک  یزر و  همانر 
 

یتاغیلبت یاه  نیپمک  یحارط 
 

راک بسک و  یاه  لدم  یحارط 

نلپ سنیزی  یحارط 
 

یبایرازاب یزر  همانر 
 

پاتراتسا یراذگشزرا 
 

اوتحم تیردم  دیلوت و 

نم ی  هرابرد

.متسه اپون  یاهراک  بسک و  یزادنا  هار  هنیمز  رد  یهددای  یریگدای و  لاند  هب  .متسه  ینیرفآراک  یژولونکت و  هزوح  هب  دنم  هقالع 

https://jobvision.ir
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