
ییارجا تیریدم 

(hrm یناسنا (  عبانم  تیریدم 

یتیریدم لوصا 

ینامزاس یزیر  همانرب 

ندرک یهدنامزاس 

یریگ میمصت  هلاسم و  لح 

یربهر هورگ و  تیریدم  ییاناوت 

ینیدلاءایض اضریلع 
تاعالطا یروانف  تیریدم و  رواشم  سانشراک و 

۱۳۷۵/۴/۱۱ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

یاهمتسیس یاه  هنیمز  رد  راک  بسک و  تیریدم  هزوح  سانشراک 

نینچمه هعسوت و  قیقحت و  یبایرازاب ، یناسنا ، عبانم  تیریدم ،

دشر هعسوت و  رب   IT ریثات تاعالطا و  یروانف  هزوح  سانشراک 

تیریدم و هزوح  رد  قیقحت  شزومآ و  هب  دنمقالع  اهراک ، بسک و 

یداتس و هزوح  تیریدم  یاهمتسیس  رگزیلانآ  .تاعالطا  یروانف 

تایلمع

سامت تاعالطا 

info@arzm.ir 

(+۹۸)۹۱۳۴۴۰۹۰۴۷ 

۰۳۴۳۳۱۲۷۱۱۱ 

www.arzm.ir 

یوک 13 بالقنا ، نابایخ  نامرک ،  

یتلود هنومن  دنرز  یرفعج  داتسا  یتلود  هنومن  هسردم : / هسسوم

۱۸.۴ لدعم : 

رازفا مرن  شیارگ :

یتلود ناجنسفر  جع )  ) رصعیلو هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۶.۷ لدعم : 

یناگرزاب شیارگ :

یتلود نامرک  رنهاب  دیهش  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۸.۲۲ لدعم : 

( لاغتشا دوخ  ) ولب یحارط  میت 

اهدرواتسد فیاظو و 

نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد  تیریدم  یملع  نمجنا  هاگشناد :

اهدرواتسد فیاظو و 

سولرپسا امه  شنایار  ارف  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

هافر یا  هریجنز  یاه  هاگشورف  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

سولرپسا امه  شنایار  ارف  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

نم هرابرد 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

کیزیف یضایر و  ملپید 

۱۳۹۱ - ۱۳۸۸

یناگرزاب تیریدم  هب  هتشر  رییغت  رتویپماک -  یسدنهم  یسانشراک 

۱۳۹۴ - ۱۳۹۲

یناگرزاب تیریدم  یسانشراک 

۱۳۹۷ - ۱۳۹۴

یلغش قباوس 

تیاس حارط 

ریت ۱۳۹۶ نیدرورف ۱۳۹۴  -

دیتاسا هلمج  زا  صاخشا  تاسسوم و  اهتکرش ، یارب  تیاس  عاونا  یحارط 

تیریدم یملع  نمجنا  ریبد 

نابآ ۱۳۹۵ زا  یراکمه  زاغآ 

یناگرزاب تیریدم  هزوح  رد  یزاس  هاگآ  تهج  دیفم  یاهرانیمس  اه و  هاگراک  یرازگرب 

تیاس یحارط  میت  ریدم 

رویرهش ۱۳۹۶ ریت ۱۳۹۶  -

تکرش رد  دوجوم  میت  تیریدم  تکرش و  تیاس  یحارط  دحاو  یزادنا  هار 

کیتامروفنا زومآراک 

رویرهش ۱۳۹۶ ریت ۱۳۹۶  -

ماجنا یزکرم و  هبعش  هافر  یا  هریجنز  هاگشورف  کیتامروفنا  روما  صوصخ  رد  یزادرپ  هدیا 

هبعش حطس  رد  نامدیچ  تیلوئسم 

لماع ریدم  رواشم 

نمهب ۱۳۹۶ رویرهش ۱۳۹۶  -

.نآ یتایلمع  ییارجا و  روما  یهدناماس  تکرش و  یزیر  همانرب  یهدنامزاس و 



تیریدم دارفا و  لرتنک 

متسیس زیلانآ  یحارط و 

متسیس یزاس  هنیهب 

erp

bpmn

bpms

Process Maker

هژورپ تیریدم  لوصا 

تیاس یحارط 

(seo وئس (  ثحابم 

یعامتجا یاه  هکبش 

پاشوتوف

icdl

html 5

css/css3

javascript

bootstrap

PHP

Wordpress

jquery

یتنرتنیا یبایرازاب 

رتسمبو

alireza_zia

alirezaziaa

سولرپسا امه  شنایار  ارف  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

سولرپسا دنمشوه  یروانف  نازاس  هدنیآ  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

سولرپسا دنمشوه  یروانف  نازاس  هدنیآ  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

سولرپسا دنمشوه  یروانف  نازاس  هدنیآ  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

کینیلک نامرک  یکشزپ  نادند  عمتجم  کینیلک :

اهدرواتسد فیاظو و 

یِج ینامتخاس  هورگ  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

یعامتجا هکبش 

هعسوت قیقحت و  ریدم 

رهم ۱۳۹۷ نمهب ۱۳۹۷  -

تکرش تیریدم  یاهمتسیس  دشر  هعسوت و 

هریدم تئیه  وضع 

تشهبیدرا ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

رد ینف  یلام و  یرادا ، یاهدنور  لماش  تیریدم  یاه  متسیس  عاونا  یزاس  هدایپ  یزیر و  همانرب 

تکرش

لماع ریدم  ماقم  مئاق 

رهم ۱۳۹۷ تشهبیدرا ۱۳۹۷  -

لماع تیریدم  ینیشناج  نینچمه  تکرش و  ییارجا  روما  یزیر  همانرب  تیریدم و 

ینیزگراک یرادا و  ریدم 

نمهب ۱۳۹۷ نابآ ۱۳۹۷  -

رد شزومآ  مادختسا و  شنیزگ ، لماش  یناسنا  عبانم  یاهدنور  متسیس و  یبایزرا  یزاس و  هدایپ 

تکرش

یلخاد ریدم 

دادرخ ۱۳۹۹ نابآ ۱۳۹۸  -

هربخ یناسنا  عبانم  شنیزگ  بذج و  متسیس  یحارط  زیلانآ و 

تیریدم هزوح  یاهدنور  یزاس  درادناتسا 

کینیلک نامرک  تیاس  یحارط 

یلخاد ریدم  لماع و  ریدم  ماقم  مئاق 

دادرخ ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

هربخ یناسنا  عبانم  شنیزگ  بذج و  متسیس  یحارط  زیلانآ و 

یلام تیریدم  متسیس  یحارط  زیلانآ و 

یج ینامتخاس  هورگ  تیاس  یحارط 

یِج کالما  یج و  ینامتخاس  هورگ  یعامتجا  یاه  هکبش  یزیر  همانرب  هرواشم و 

نابز

یبرع

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

80%20%40%20%

https://instagram.com/alireza_zia
https://t.me/alirezaziaa


هناکت هسسوم :

ملق انایرآ  هسسوم :

ناجنسفر رصعیلو  هاگشناد  هسسوم :

ناریا پاتراتسا  هسردم  هسسوم :

نامرک ناتسا  تیفیک  تیریدم  هناخ  هسسوم :

دنور رب  مارگاتسنیا  یعامتجا  هکبش  تاریثات  تسا  هدش  شالت  قیقحت  نیا  رد 

یسانش بیسآ  یعون  عقاو  رد  دریگ ، رارق  یسررب  دروم  نایوجشناد  یلیصحت 

دنوررب یعامتجا  هکبش  نیا  تبثم  ریثات  داجیا  یارب  ییاه  هار  دریگ و  تروص 

.دوش هئارا  نایوجشناد  یلیصحت 

، یتکرش یاه  هزوح  رد  تیاس  یزاس  هدایپ  یحارط و  یاه  هژورپ  عاونا  ماجنا 

یهاگشورف یصخش و 

arzm.ir/portfolio هطوبرم :  کنیل 

لماع دشرا و  ناریدم  هب  راک  بسک و  تالکشم  لئاسم و  صوصخ  رد  هرواشم 

arzm.ir/#av-tab-section-1-3 هطوبرم :  کنیل 

یسیلگنا

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

هناکت دادیور 

ریت ۱۳۹۶  : خیرات

تیریدم یللملا  نیب  سنارفنک 

ید ۱۳۹۵  : خیرات

ناجنسفر دنکیو  پاتراتسا 

رهم ۱۳۹۴  : خیرات

تیاس یحارط  یشزومآ  هرود 

دادرم ۱۳۹۵  : خیرات

وزیا 2015-9001 همانیهاوگ 

نمهب ۱۳۹۸  : خیرات

تاقیقحت

یلیصحت دنور  رب  مارگاتسنیا  یعامتجا  هکبش  ریثات  یسررب   » قیقحت

« نایوجشناد

تشهبیدرا ۱۳۹۵  : خیرات

اه هژورپ 

تیاس یحارط  یاه  هژورپ 

نیدرورف ۱۳۹۳  : خیرات

تیریدم هرواشم 

رویرهش ۱۳۹۶  : خیرات

80%40%60%60%

http://arzm.ir/portfolio
http://arzm.ir/#av-tab-section-1-3


رد اهراک  بسک و  اهتکرش و  یتیریدم  یاهدنور  اهمتسیس و  یحارط  زیلانآ و 

راک بسک و  رد  اهراک  ندش  ماجنا  رتهب  تهج 

arzm.ir/#av-tab-section-1-4 هطوبرم :  کنیل 

هزوح رد  تیریدم ) نایوجشناد  ناریدم -  نادنمراک و   ) دارفا شزومآ  سیردت و 

تیریدم لوصا  یناسنا و  عبانم  اهمتسیس ، یحارط 

arzm.ir/#av-tab-section-1-5 هطوبرم :  کنیل 

تیریدم یاهمتسیس  یزاس  هدایپ  یحارط و 

رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

( یدربراک یهاگشناد و   ) تیریدم شزومآ 

رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

تاراختفا

تیریدم هتشر  ییوجشناد  لوا  هبتر 

ریت ۱۳۹۷  : خیرات

http://arzm.ir/#av-tab-section-1-4
http://arzm.ir/#av-tab-section-1-5

