
نم ی  هرابرد

، اداناک ناریا : زا  حراخ  یاه  میت  اب  یراکمه  لاتیجید -  رگریوصت  هقباس ، لاس  زا 10  شیب  اب   UIUX حارط
: لیمیا  www .mojdehstudio .ir اهراک : هنومن  هدهاشم  نیچ  کیژلب و  ناتسنمرا ،

mojdehstudio مارگلت : ید  یآ   mojdeh .zakerin@gmail .com

اه تراهم

     Branding
     Adobe XD CC
     App Design
     Flat Design
     Material Design
     Adobe Photoshop CC
     Web Application Design
     UI Design
     Web Designer
     Catalogs
     UI UX
     Graphic Design
     UX Design
     Mobile UI
     Logo Design
     Adobe Illustrator CC
     Poster Designing
     Microsoft Office

یراک قباوس 

UI,UX حارط
، وگول  ) تسیفارگ حارط  پا ؛  بو و   - UIUX دشرا حارط 

 ..( رتسوپ و

 Sensifai
کیژلب ناریا ،

نونک ات  تشهبیدرا 1398 

دشرا  UI,UX حارط
یراکرود لاتیجید و - ..  رگریوصت  اه -  مت   UI,UX حارط

 TSTeam
United States، Los Angeles

نونک ات  نیدرورف 1395 

UI,UX حارط
یراکرود تسراف -  مت  یارب  اه  مت   UI,UX حارط

 XTheme
Հայաստան، Yerevan

نونک ات  دادرخ 1394 

سیون همانرب  کیفارگ و  حارط 
یراکرود تسیفارگ -  رواشم و  ، UIUX حارط

www.nasimevesal.ir

لاصو  میسن  هیریخ 
مالیا ناریا ،

نونک ات  ید 1392 

نیرکاذ هدژم 
یربراک هبرجت  طبار و  حارط 

سامت تاعالطا 

نارهت ناریا ، تنوکس  لحم 
www.mojdehstudio.ir

www.uicenter.ir
تیاسبو 

mojdeh.zakerin@gmail.com لیمیا

لیابوم 09104542467
راک 02122386428 لحم 




















https://atbox.io/mojdeh
https://atbox.io/mojdeh
http://www.mojdehstudio.ir
http://www.uicenter.ir
mailto:mojdeh.zakerin@gmail.com


سیون همانرب  دشرا و  حارط  راذگناینب - 
Owner _ 

WebDesign & Development Manager _ 
Graphic Design _ 

Logo Design _ 
Catalog Design _ 

www.ourlibrary.ir

ام  هناخباتک 
نارهت ناریا ،

نونک ات  دادرم 1391 

یربراک هبرجت  طبار و  حارط  یرنه و  ریدم 
WebDesign & Development _ 

Graphic Designer _ 

www.hemmat110.com

تمه  هیریخ 
نارهت ناریا ،

نونک ات  رهم 1389 

یربراک هبرجت  طبار و  دشرا  حارط  راذگناینب - 
Mojdeh Studio is a Team of Designers and

Programmers

Owner _ 
UI,UX Web & Application Designer _ 

Wordpress Theme Designer _ 
Wordpress Theme Manager _ 

WebDesign & Development Manager _ 
Graphic Design _ 

Logo Design _ 
Catalog Design _ 
Poster Design _ 

Tag Design _ 
& ...

www.mojdehstudio.ir

 MOJDEH STUDIO
نارهت ناریا ،

نونک ات  دادرم 1386 

یرنه رواشم  ریدم و 
گنیدنرب ینامزاس و  تیوه  یحارط 

هعومجم یتاغیلبت  یحارط و  یاهراک  ات 100  یحارط 0 

سالپ  فیال  هاگشاب 
نارهت ناریا ،

تشهبیدرا 1398 ات  نمهب 1397 

دشرا  UI,UX حارط
یراکرود بو -  پا و   UI,UX حارط

گورپ  نیشرپ 
نارهت ناریا ،

دادرم 1397 ات  نیدرورف 1395 

یربراک هبرجت  طبار و  حارط 
اه پا   UI,UX حارط

www.sarmadrayaneh.ir

هنایار  دمرس 
نارهت ناریا ،

رویرهش 1396 ات  نیدرورف 1395 

بو سیون  همانرب  تسیفارگ و 
WebDesign _ 

Poster Design _ 
Logo Design _ 
Tag Design _ 

Theme Development _ 

ع)   ) ادهشلا دیس  ترضح  هیریخ 
نارهت ناریا ،

رویرهش 1396 ات  ید 1392 

تسیفارگ حارط و 
 .. تافیرشت و تایرشن ، رتسوپ ، یاه : شخب  تسیفارگ 

ریبکریما  تعنص و  ملع و  هاگشناد  تاغیلبت  دحاو 
نارهت ناریا ،

نیدرورف 1396 ات  نیدرورف 1394 

https://atbox.io/hemmat110
https://atbox.io/mojdehstudio


حارط
نارهاوخ هیملع  هزوح  یطیحم  تاغیلبت  داتس  رد  یراکمه 

نارهاوخ  هیملع  هزوح 
مق ناریا ،

دنفسا 1395 ات  ریت 1393 

بو تسیفارگ 
WebDesign & Development Manager _ 

UI,UX Web & Application Designer _ 
Wordpress Theme Designer _ 
Wordpress Theme Manager _ 

لیگارآ 
ناوریا ، Հայաստան

رذآ 1395 ات  نمهب 1391 

بو حارط  تسیفارگ و 
WebDesign _ 

Poster Design _ 
Logo Design _ 
Tag Design _ 

Theme Development _ 

یمالسا  بالقنا  یگنهرف  ههبج  یتاعلاطم  رتفد 
زیربت ناریا ،

نابآ 1393 ات  ید 1390 

سیون همانرب  یرنه و  دشرا  ریدم 
Wordpress Theme Designer _ 

Graphic Design _ 
Logo Design _ 

Catalog Design _ 
Poster Design _ 

& ...

داتس یاه  تیاس  بو  زا  یشخب  سیون  همانرب  حارط و 
لاس 92 تاباختنا  رد  یلیلج  دیعس  رتکد 

لاس  تاباختنا  یلیلج -  دیعس  رتکد  یتاغیلبت  داتس 
92

نارهت ناریا ،
رذآ 1392 ات  ید 1391 

تسیفارگ
رتسوپ یتاغیلبت و  بو ، حارط 

www.Tala.ir

نیرز  یالط  ابیز 
نارهت ناریا ،

رهم 1391 ات  ید 1390 

یلیصحت قباوس 

یمالسا قوقح  هقف و  سناسیل ، ثیدح  مولع و  هاگشناد 
نونک ات  رهم 1398 

یژولونکتویب سناسیل ، یمالسا  دازآ  هاگشناد 
نمهب 1397 ات  نمهب 1393 

اهدرواتسد



اهراک هنومن

Smart Gallery
Sentiligence UI,UX Web

وکول  HVU
وگول  HVU

ENHANCEMENT UI,UX APP
یقوقح تیلپمت  یربراک  هبرجت  طبار و  یحارط 
یهاگشورف تیاس  بو  یربراک  هبرجت  طبار و  حارط 
مرالآ نشیکیلپا  یربراک  هبرجت  طبار و  حارط 

ینیسح دیشانآ  مناخ  ابیه -  دنرب  تنویا  رتسوپ  یحارط 
اسیلک تیاس  بو  یربراک  هبرجت  طبار و  حارط 

رازاب رازه  نشیکیلپا  یربراک  هبرجت  طبار و  حارط 
یساکع یعامتجا  هکبش  یربراک  هبرجت  طبار و  حارط 
مرالآ 2 نشیکیلپا  یربراک  هبرجت  طبار و  حارط 

رهم 1398 یناسرزورب 7  نیرخآ 

https://atbox.io/project/KLkgg
https://atbox.io/project/K7RyA
https://atbox.io/project/KdQ8o
https://atbox.io/project/KM6VX
https://atbox.io/project/Nzawp
https://atbox.io/project/1mv8Q
https://atbox.io/project/N0xYk
https://atbox.io/project/baDaQ
https://atbox.io/project/1eQ2P
https://atbox.io/project/bgZMd
https://atbox.io/project/Krgy7
https://atbox.io/project/1D2aG
https://atbox.io/project/KLkwq
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