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محمد غفارى

تحصیالت

پیشینه شغلى

مختصر فعالیت
گذشته

کارشناسى تبلیغات تجارى / گرایش تبلیغات تجارى /دانشگاه ادیبان پارس / 1395 تا 1397

کاردانى  گرافیک/ گرایش گرافیک رایانه /دانشگاه علمى کاربردى واحد 30 / 1388 تا 1390

 Talarweb.net وب سایت (SEO) کارشناس بهینه سازى سایت براى موتورهاى جستجو
 از سال 1396 - فروردین 1398

Talar.info وب سایت (SEO) کارشناس بهینه سازى سایت براى موتورهاى جستجو
 از سال 1396 - فروردین 1398

Fashionir.com وب سایت  مد و فشن ایران (SEO) کارشناس بهینه سازى سایت براى موتورهاى جستجو
 از سال 1396 تا حال ( بنده صاحب امتیاز این وب سایت هستم)

شرکت ارس خودرو دیزل ( آمیکو )  / کارشناس ارشد تبلیغات و طراحى / اسفند 1395 تا آبان 1396
توضیحات: ضمینه فعالیت تولید خودرو هاى سبک و سنگین تمامى امور مرتبط با تبلیغات، طراحى گرافیک

عکاسى ، فیلم بردارى و ...
کانون آگهى و تبلیغات فکروفن / مشاور و مدیر آتلیه طراحى / فروردین 1395 تا اسفند 1395

توضیحات : ضمینه فعالیت طراحى و چاپ کاتالوگ، بروشو،طراحى و اجراى  بیلبورد و ... و مجله تخصصى
مبلمان ادارى 

صنایع آرسس/ مدیر و مشاور تبلیغات و طراح گرافیک / آبان 1392 تا فروردین 1395
توضیحات: تمامى امور مرتبط با تبلیغات، طراحى گرافیک این مجموعه بر عهده بنده بود.

مینوس گرافیک/ موسس و طراح گرافیک / آبان 1389 تا مهر 1392
توضیحات : بنده موسس مینوس بودم و یک دفتر طراحى و چاپ در میدان فاطمى بود

تبلیغات مثبت / موسس و طراح گرافیک / آذر 1385 تا آبان 1389
توضیحات : دفتر تبلیغات و طراحى و چاپ در بازار مبل تهران(یافت آباد) 

ــپین و  ــل کاس ــازار مب ــج فارس،ب ــل خلی ــازار مب ــرى ب ــاور هن ــات، مش ــاپ و تبلیغ ــازار چ ــتمر در ب ــابقه کار مس ــال س 16 س

پاســارگاد، همــکارى بــه عنــوان طــراح گرافیــک در نمایشــگاه دکــو  2009 بــازار مبــل ایــران، بــا شــرکت GL  آلمــان، مجلــس 

ــى  ــر کردون ــر و دکت ــاون وزی ــدرى مع ــر می ــى ( خدمــت دکت ــور اجتماع ــداد و  وزارت کار و ام ــگاه مق شــوراى اســالمى،  پای

رئیــس بخــش آســیب هــاى اجتماعــى) ،طــراح (پــروژه اى ) ســازمان زیبــا ســازى شــهردارى، بیمــه ایــران، شــــرکت بیمــه 

ســهند مشــــاور، نــان حجیــم لطیــف، شـــرکت هــاى آرســـس چــــوب و آرســـس ُدر، شـرکـــت نویـــن ارتفــاع، شــرکت وارداتى 

مکــس پــاور، شــرکت کیمیــا رویــال شــیمى ،شــرکت ملــى نفــت ایــران ، کانــون آگهــى و تبلیغــات فکروفــن، شــرکت ارس 

خــودرو دیـــزل، شــرکت آذر موتــور ( آمیکــو )، حــدودا یــک ســال و نیــم هــم هســت وارد فضــاى کارى ســئو شــده ام و در 

وب سایت مد و فشن ایران و تاالر وب مشغول به فعالیت هستم شرکت ها و فروشگاه هاى مختلف و ...

از ســال 1396 وارد دنیــاى ســئو و بهینــه ســازى ســایت شــده ام و همیشــه بــه دنبــال بــه روز رســانى اطالعــات خــود در 

صفحهرابطه با بهینه سازى سایت براى موتور هاى جستجو هستم. 

اول



عالیق و تفریحات
 داوطلبانه

کوهنوردى / تماشاى فیلم و سریال / کمک به مراسم خیریه / فوتسال / مسافرت هاى داخلى و خارجى / طبیعت گردى

زبــان 
آذرىفارسى 

استانبولى انگلیسى

صفحه

دوم

ICDL مهارت هاى هفت گانه

Graphic Design (طراحى گرافیک) 

Web Design (طراحى وب) 

عکاسى تبلیغاتى

اینترنت 

سخت افزار و شبکه 

کارشناسى چاپ 

(SEO) سئو

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

 Adobe Photoshop Lightroom

 CorelDRAW Graphics Suite

عکاسى تبلیغاتى

کارشناسى چاپ 

 ICDL مهارت هاى هفت گانه

 (WordPress) وردپرس

(SEO) بهینه سازى سایت براى موتورهاى جستجو 

 Microsoft Excel

 Microsoft Power Point

دانش و مهارت

ابزار و نرم افزار

لطفــا بــراى دیــدن نمونــه کار هــاى بنده به وب ســایت  www.mohamadghafaari.ir   مراجعــه فرمایید.



صفحه

سوم
لطفــا بــراى دیــدن نمونــه کار هــاى بنده به وب ســایت  www.mohamadghafaari.ir   مراجعــه فرمایید.

ارتباطات
انعطاف پذیرى

تاثیر گذارى / مذاکره
تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)
حل مسئله و تصمیم گیرى

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیرى)
کار تیمى (روحیه مشارکتى)

مسئولیت پذیرى و پاسخگویى
مشترى مدارى

نقاط قوت
 رفتارى




