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هچوک  _ قفش راولب  ناهفصا _ ناهفصا ،

بنج  . تسار تمس  مود  یعرف  _  ۱۶

مرک برد  هقبط ۲ . ییاضر  یرب  هشیش 

.

 

دض یعیبط  فایلا  اب  ناکدوک  ناوناب و  کاشوپ  عاونا  هدننکدیلوت  سابل و  حارط  دمیرف  دنرب  سسوم  ریدم و 

شورف یارب  یمسر  تیاس  یاراد  ناریا  رد  نازومآ  شناد  نایوجشناد و  یارب  نیرفآراک  دنرب  نیلوا  تیساسح 

هقباس یاراد.یا  هفرح  سابل  هچراپ و  حارط  ، دمیرف سابل  هچراپ و  یحارط  یشزومآ  هسسوم  ریدم.تالوصحم 

یحارط یاهرازفا  مرن  سردم.گنیدنرب  نشف  کاشوپ و  شورف  یبایرازاب و  ، ینیرفآراک یارب  حرط  داجیا  رد  یوق 

یزاسوگلا و سابل  یحارط  هب  هتسباو  یاهتراهم  هیلک  سردم.رنیازید  سولورام.کوب  چکسا  ینیمج و  وگلا 

داهج تاراشتنا  کاشوپ  رد  دم  تعنص  درکیور  اب  قفوم  یزاسدنرب  یصصخت  یاه  باتک  هدنسیون  ، تخود

هنیمز رد  هدنهد  هرواشم  ، رادیاپدم کاشوپ و  یصصخت  یناتسا  یروشک و  یاهرانیبو  هدننک  رازگرب  ، یهاگشناد

هنومن و رگشهوژپ  ملعم و  ناهفصا و  ناتسا  کاشوپ  یهورگرس  هقباس ی  ، ینیرفآراک کاشوپ و  دم و  تعنص 

ناکدوک . کاشوپ  یزاسدنرب  هنیمز  رد  اکیلیویس  تالاقم  هدنسیون  .ناتسا  شنادراک  یا و  هفرح  ینف  رترب  زومآرنه 

یدابآ نیسح  یرون  هنازرف 

ناتسرنه ریبد  هاگشناد و  سردم  دمیرف ، دنرب  سسوم  ریدم و 

سابل یحارط   : شیارگ

دزی رنه  ملع و  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

دزی

۱۳۹۴ - ۱۳۹۲

۱۸/۴۷ لدعم : 

سابل یحارط   : شیارگ

یتلود نارهت  یتعیرش  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۸۴ - ۱۳۸۲

۱۹.۵ لدعم : 

نابز

هتفرشیپ یسیلگنا : 

ستلیآ کردم  یاراد 

یعامتجا هکبش 

۱۳۵۸/۸/۲۶ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

هموزر هصالخ 

یلیصحت قباوس 

سابل هچراپ و  یحارط  دشرا  یسانشراک 

تخود یژولونکت  یحارط و  یسانشراک 











mailto:farzanehnoori58@yahoo.com
https://instagram.com/farimod.fashionhouse
https://instagram.com/f.m_h58
https://instagram.com/farimod.fashionacademy
https://t.me/FARIMOD
http://farimod.ir/


دمیرف کاشوپ  دنرب 

ناهفصا

نیدرورف ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

ناهفصا ناتسا  شنادراک  یا و  هفرح  ینف  یاهناتسرنه 

ناهفصا

رهم ۱۳۷۷ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

دابآ فجن  دازآ  هاگشناد 

دابآ فجن  ناهفصا ،

رهم ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

ناهفصا (ع)  قداص ماما  یدربراک  یملع  هاگشناد 

ناهفصا

رهم ۱۴۰۱ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یلغش قباوس 

دمیرف کاشوپ  دنرب  هدننک  دیلوت  حارط و  ، سسوم ، ریدم

تیساسح دض  یعیبط و  فایلا  اب  ناوناب  ناکدوک و  کاشوپ  شورف  هدننک و  دیلوت  ، سابل یحارط 

کدوک ردام و  تس  سابل  تروص  هب  تالوصحم  تیفیک  اب  یوق و  شورف  هدننک و  دیلوت  سابل ، یحارط 

هریغ لت و  جات و  فیک و  یروسسکا  اب  هارمه 

یروسسکا ناوناب و  ناکدوک و  سابل  لماش  تالوصحم  شورف  هدننک و  دیلوت  ، یحارط یمسر  تیاس  یاراد 

اه

ناریا رد  نایوجشناد  نازومآ و  شناد  یارب  نیرفآراک  دنرب  نیلوا 

یروضح نیالنآ و  تروص  هب  یدیلوت  تالوصحم  شورف  یارب  یوق  یبایرازاب  یاراد 

شنادراک یا و  هفرح  ینف  یاه  ناتسرنه  زومآ  رنه  ریبد و 

لاس تدم 23  هب  سورع  بش و  سابل  یحارط  هتشر  سیردت 

پآ تراتسا  لوا  هبتر  بسک  تفایدم و  رادیاپدم و  یماح  دمیرف  دنرب  تبث  سیسات و 

اهرانیمس رد  ینارنخس  ناهفصا و  ناتسا  کاشوپ  یهورگرس  هقباس 

شنادراک یتراهم  یاه  هراونشج  تاقباسم و  یرواد  هقباس 

ناتسا کاشوپ  هورگ  کاشوپ و  یروشک  هناخریبد  یراکمه  اب  یناتسا  یروشک و  رانیبو  نیدنچ  رد  نارنخس 

ناهفصا

ناهفصا ناتسا  هنومن  ملعم 

ناهفصا ناتسا  شنادراک  یا و  هفرح  ینف  رترب  زومآرنه 

یو یت  دم  ناریا  هکبش  سانشراک  یرجم  دمیرف و  دنرب  سسوم  ریدم  ناونع  هب  نارنخس 

ناهفصا هیحان 3 رترب  رگشهوژپ 

.شناد وراک  ییا و  هفرح  ینف و  یاهناتسرنه  یصصخت  یشزومآ  یاهورگ  هتیمک  رد  تیوضع 

دابآ فجن  دازآ  هاگشناد  سردمو  داتسا 

یراجت یدنبزیاس  اهرازفا و  مرن  تخود و  وگلا و  یحارط  ، سابل یحارط  هتشر  یصصخت  سورد  سیردت 

یدربراک یملع  هاگشناد  سردمو  داتسا 

کاشوپ هضوح  رد  راک  بسک و  یاهلدم  باتش  دادیور  رد  پآ  تراتسا  لوا  هبتر  بسک 

(ع) قداص ماما  یدربراک  یملع  هاگشناد  اب  دمیرف  کاشوپ  دنرب  یراکمه  تیلاعف و 

رانیبو رد  ینارنخس  رادیاپ و  دم  نشفوکا و  رانیبو  یرازگرب 

رانیبو رد  ینارنخس  کاشوپ و  تعنص  رد  رادیاپ  دم  دیدج  میهافم  رانیبو  یرازگرب 



دابآ فجن  هیمس  هاگشناد 

دابآ فجن  ناهفصا ،

رهم ۱۳۹۰ زا  یراکمه  زاغآ 

دزی ناتسا  یهاگشناد  داهج   : رشان

رویرهش ۱۴۰۱

www.16book.ir طبترم :  کنیل 

نشف دم و  ، کاشوپ ، سابل یحارط  هتشر  رد  ربتعم  یهاگشناد  یملع و  عبنم  ناونع  هب  رضاح  لاحرد  باتک  نیا 

.ددرگیم سیردت  روشک  یاه  هاگشناد  رد 

کاشوپ یلم  سنارفنک  نیلوا  رد  اکیلیویس  : Iscو  رشان

دنفسا ۱۳۹۹

https://civillica.com/doc/1193252 طبترم :  کنیل 

نیا نینچمه  .تسا  هدش  هیامن  اکیلیویس  هاگیاپ  رد  هئارا و  ناریا  کاشوپ  یلم  سنارفنک  نیلوا  رد  هلاقم  نیا 

هدیدرگ مود  هبتر  راختفا و  ملپید  بسک  هب  قفوم  رجف  سابل  دم و  یللملا  نیب  هراونشج  نیمهد  رد  هلاقم 

تسا .

حوصن رشن   : رشان

رهم ۱۳۹۲

gisoom.com طبترم :  کنیل 

یشیدنا تبثم  یسانشناور  عوضوم  اب 

یا هفرح  ینف و  رازاب  همانهام   : رشان

دادرخ ۱۳۹۵

bazartvto.ir طبترم :  کنیل 

یا هفرح  ینف و  رازاب  همانهام   : رشان

دادرخ ۱۳۹۵

bazartvto.ir طبترم :  کنیل 

دابآ فجن  هیمس  هاگشناد  سردمو  داتسا 

تاقیقحت

کاشوپ رد  دم  تعنص  درکیور  اب  قفوم  یزاسدنرب  باتک 

کدوک سابل  هنیمز  رد  قفوم  یناریا  کاشوپ  دنرب  کی  تخاس  یاهشور  یسررب  هلاقم 

نم تبثم  باتک 

ناهج ناریا و  رد  ناکدوک  یارب  یزاسدنرب  هلاقم 

یجاسن تعنص  رد  ونان  یروانف  هلاقم 

http://www.16book.ir/
https://civillica.com/doc/1193252
http://gisoom.com/
http://bazartvto.ir/
http://bazartvto.ir/


دنرب سسوم  ریدم   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

رهم ۱۴۰۰

راک دنرب  نیلوا  یروسسکا  اب  هارمه  ناکدوک  ناوناب و  کاشوپ  هدننک  دیلوت  سابل و  حارط  دمیرف  کاشوپ  دنرب 

تیاس یاراد  تفایدم و  رادیاپ و  دم  یماح  دنرب  نیا.تسا  ناریا  رد  نایوجشناد  نازومآ و  شناد  یارب  نیرفآ 

دنرب نیا  رد.دشابیم  نک  نترب  قشعاب  ار  تعیبط  راعش  اب  تالوصحم  شورف  دیلوت و  ، سابل یحارط  یمسر 

.دوشیم ماجنا  یروضح  نیالنآ و  تروص  هب  ناوناب  ناکدوک و  کاشوپ  عاونا  شورف  دیلوت و  ، یحارط

farimod.ir طبترم :  کنیل 

لوئسم ریدم   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

تشهبیدرا ۱۴۰۱

تبث یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  یمسر  زوجم  اب  دمیرف  سابل  دم و  ، یحارط هروظنم  کت  هسسوم 

سابل و هچراپ و  یحارط  لماش  نیالنآ  یروضح و  تروص  هب  یشزومآ  یاهسالک  هسسوم  نیا  رد  تسا  هدیدرگ 

یاههاگراک سابل و  دم و  یرنه  تامدخ  هئارا  هرواشم و  ، سابل تاموزلم  نیمات  لاتیجید و  یحارط  یاهدتم 

.دوشیم رازگرب  پاشکرو  یصصخت 

farimod.ir طبترم :  کنیل 

نابآ ۱۳۹۹

نمهب ۱۳۸۴

تشهبیدرا ۱۳۹۲

نمهب ۱۳۹۹

دادرخ ۱۳۹۲

تشهبیدرا ۱۳۹۵

اه هژورپ 

FARIMOD دمیرف کاشوپ  دنرب  یلم  تبث 

دمیرف سابل  دم و  هروظنم  کت  هسسوم  تبث 

تاراختفا

هدننک دیلوت  سابل و  حارط  ، دمیرف دنرب  سیسات  ، راک بسک و  یاهلدم  پآ  تراتسا  رد  لوا  هبتر  بسک 

ناهفصا ناتسا  یدربراک  یملع  هاگشناد  باتش  دادیور  رد  یعیبط  فایلا  اب  ناکدوک  کاشوپ 

تخود یحارط و  هتشر  دشرا  یسانشراک  یسانشراک و  ، ینادراک عطاقم  رد  یملع  لوا  هبتر  بسک 

نارهت.دزی رنه  ملع و  یتعیرش و  هاگشناد 

سابل دم و  یروشک  هراونشج  نیمشش  یس و  رد  دشرا  یسانشراک  همان  نایاپ  یملع  لوا  هبتر  بسک 

دزی ناتسا  یناریا  یمالسا 

سابل دم و  یللملا  نیب  هراونشج  نیمهد  رد  اکیلیویس  یملع  هلاقم  مود  هبتر  راختفا و  ملپید  بسک 

رجف

یروشک هناخ  ریبد  فرط  زا  ناریا  اه ی  ناتسا  یاه  هورگرس  یمامت  نیب  لوا  هبتر  بسک 

ناهفصا ناتسا  هیحان 3  هنومن  ملعم  ماقم  بسک 

لاسود تدم  هب  ناهفصا  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  شناد  وراك  کاشوپ  يشزومآ  هورگ  یهورگرس 



رهم ۱۴۰۰

رویرهش ۱۴۰۰

دنفسا ۱۴۰۰

دادرم ۱۳۹۶

رهم ۱۴۰۱

دادرم ۱۳۸۷

رهم ۱۴۰۰

ریت ۱۴۰۱

رویرهش ۱۴۰۱

رهم ۱۴۰۰

دنفسا ۱۳۹۴

ناهفصا ناتسا  ناطايخ  کاشوپ و  هيداحتا  زا  بسك  هناورپ  ذخا 

رد نایوجشناد  نازومآ و  شناد  یارب  نیرفآ  راک  دنرب  نیلوا  ناونع  هب  دميرف  کاشوپ  دنرب  یلم  تبث 

تفايدم رادياپ و  دم  يماح  ناریا 

ناهفصا ناتسا  هنومن  ناملعم  باختنا  هراونشج  یرواد 

روشك كاشوپ  دم و  يللملا  نيب  هراونشج  نیمتفه  نیمشش و  رد  رثا  تبث  اميش و  دك  ذخا 

ناتسا شنادراک  یا و  هفرح  ینف  رترب  زومآرنه  ریبد و  ناونع  هب  رترب  هبتر  همانریدقت و  بسک 

ناهفصا

اههد ذخا  نينچمه  باتك و  فيلات  تهج  ، نیرفآراک رترب  زومآرنه  ریبد و  ناونعب  همان  ريدقت  بسك 

ياسور يوس  زا  يلغش  تيلاعف  لوط  رد  يشزومآ  يملع و  فلتخم  اهنامزاس  يوس  زا  همان  ريدقت 

.رگید یاهناتسا  نیلوئسم  رياس  ناهفصا و  ناتسا  شرورپ  شزومآ و 

ناريا يروهمج  تساير  رهم  شسرپ  نیمهدزناپ  نیمهدزیس و  ناوخارف  رد  موس  هبتر  بسك 

یتنس شوقن  يزود و  نزوس  ) ژالك همان  هناياپ  ناونعب  يتسد  ياهرنه  هاگشيامن  زا  همان  ریدقت  بسک 

( هنيآ مرچ و  قرعم  و 

سراف . ناتسا  دنمرنه  ناملعم  يلم  هراونشج  نيلوا  رد  روضح  یهاوگ  همانریدقت و  بسک 

یهام (2022) هم و  یرلاگ  هيكرت  روشک  سابل  یحارط  يللملا  نيب  هاگشيامن  رد  رثا  هئارا  روضح و 

یهام هم و  یرلاگ  نارهت  سابل  یحارطراثآ  يللملا  نيب  هاگشيامن  رد  رثا  هئارا  روضح و  یهاوگ 

(2022)

یاوتحم دیلوت  یارب  ناهفصا  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  زا  یناتسا  همانریدقت  بسک 

( سابل یحارط  هتشر  اب  طبترم  یشزومآ  یاهملیف  دادعت  نیرتشیب  نیرتهب و  دیلوت  یشزومآ (

ناهفصا ناتسا  شنادراک  یاهناتسرنه  یدربراک  یملع  تاقباسم  هرود  نیمهدراهچ  رواد 



۱۴۰۱

۱۴۰۱

۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۳۹۹

۱۳۹۹

۱۴۰۰

اه ینارنخس  اه و  هئارا 

ناتسا کاشوپ  یروشک  هناخریبد  سورع  سابل  یاه  یروسسکا  يروشك  رانيبو  نارنخس  سردم و 

نيوزق

کاشوپ یشزومآ  هورگ  یراکمه  اب  سورع  سابل  یاه  یروسسکا  یناتسا  رانيبو  نارنخس  سردم و 

ناهفصا ناتسا 

یراکمه اب  سابل  یحارط  كاشوپ و  تعنص  رد  رادياپ  دم  يشزومآ  یناتسا  رانیبو  نارنخس  سردم و 

ناهفصا ناتسا  کاشوپ  یشزومآ  هورگ 

یحارط كاشوپ و  تعنص  رد  رادياپ  دم  دیدج  ميهافم  يشزومآ  یروشک  رانیبو  نارنخس  سردم و 

قداص (ع) ماما  ناهفصا  ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  یراکمه  اب  سابل 

عماج هاگشناد  یراکمه  اب  رادیاپدم  تفایدم و  نشفوکا  يشزومآ  یروشک  رانیبو  نارنخس  سردم و 

قداص (ع) ماما  ناهفصا  ناتسا  یدربراک  یملع 

عوضوم اب  یناریا  دم  هناسر  یو  یت  دم  ناریا  هکبش  اب  یمارگاتسنیا  ویال  نارنخس  سردم و 

دنرب تبث  شور  رادیاپدم و  یزاسدنرب 

یناریا دم  هناسر  یو  یت  دم  ناریا  هکبش  اب  یمارگاتسنیا  ویال  سانشراک  یرجم  نارنخس و  سردم و 

ناهفصا صاخ  یاهیزود  نزوس  عوضوم  اب 

اه تراهم 

یهام هم و  یرلاگ  هيكرت  روشک  سابل  یحارط  يللملا  نيب  هاگشيامن  رد  رثا  هئارا  روضح و  یهاوگ 

(2022)

یهام هم و  یرلاگ  نارهت  سابل  یحارط  راثآ  يللملا  نيب  هاگشيامن  رد  رثا  هئارا  روضح و  یهاوگ 

(2022)

ناتسا يفاب  راون  يمشيربا و  يفاب  هچراپ  تيعوضوم  اب  يشزومآ  هاگراك  رد  روضح  یهاوگ 

(1400) ناتسلگ

رد راك  بسك و  تراجت  ماكحا  يفنص و  ماظن  نوناق  يشزومآ  هرود  رد  کردم  بسک  روضح و  یهاوگ 

(1400) ناريا فانصا  قاتا 



(1400) ناردنزام ناتسا  ينابزيم  هب  هچراپ  يور  يشاقن  پاچ و  یشزومآ  هاگراک  رد  روضح  یهاوگ 

(1400) سابل يحارط  ياهرازفا  مرن  يفرعم  یشزومآ  هاگراک  رد  روضح  یهاوگ 

رازفا مرن  یزاسوگلا  سابل و  يحارط  يصصخت  ياهرازفا  مرن  اب  راك  يملع  ياه  هرود  ندنارذگ 

comtasia 1401 لاس GEMINI و 

ناهفصا ناتسا  کاشوپ  هورگ  سورع  سابل  یزود  سکاب  یزاجم  یروشک  هاگراک  رد  روضح  یهاوگ 

1399

(1400) نامرك ناتسا  ينابزيم  هب  نهك  هتپ  اب  ييانشآ  یشزومآ  هاگراک  رد  روضح  یهاوگ 

لاناک تخاس  اب  سابل  یحارط  کاشوپ و  هتشر  دیفم  یشزومآ  یاهملیف  یشزومآ و  یاوتحم  دیلوت 

لاس 1398 زا  مارگاتسنیا  مارگلت و  تاراپآ و  رازفا  مرن  رد 

1399 نارهت ناتسا  رد  رنیازید  سولورام  رازفا  مرن  یشزومآ  هاگراک  رد  روضح  یهاوگ 

1400 ناهفصا ناتسا  ناشاک  ینابزیم  هب  نآ  یاهدربراک  نیزر و  یناتسا  رانیبو  رد  روضح  یهاوگ 

ناتسا رهش  نیهاش  هقطنم  ینیمج  هنایار  اب  زاسوگلا  یشزومآ  هاگراک  رانیبو  رد  روضح  یهاوگ 

1400 ناهفصا

ناتسا کاشوپ  یشزومآ  هورگ  ناشاک  ینابزیم  هب  یزود  مشیربا  یروشک  رانیبو  رد  روضح  یهاوگ 

1400 ناهفصا

ناتسا کاشوپ  یشزومآ  هورگ  ناشاک  ینابزیم  هب  یزود  روبنت  یروشک  رانیبو  رد  روضح  یهاوگ 

1400 ناهفصا

1400 ناتسلگ ناتسا  ینابزیم  هب  مشیربا  یفاب  هچراپ  یروشک  رانیبو  رد  روضح  یهاوگ 

زربلا 1400 ناتسا  ینابزیم  هب  سابل  رد  وگلا  یحارط  یاهرازفا  مرن  یروشک  رانیبو  رد  روضح  یهاوگ 

عوضوم اب  نیوزق  ناتسا  تخود  یحارط  کاشوپ و  هورگ  یروشک  یشزومآ  رانیبو  رد  روضح  یهاوگ 

یهوزپ 1399 سرد 

عوضوم اب  نیوزق  ناتسا  تخود  یحارط  کاشوپ و  هورگ  یروشک  یشزومآ  رانیبو  رد  روضح  یهاوگ 

هتینردم 1399 ژالوم 

يلنسرپ مرف  ياهسابل  ديلوت  يحارط و  تهج  فلتخم  یکشزپ  ياه  كينيلك  اهتكرش و  اب  دادرارق  دقع 

لاس 1396 زا  الاب  تيفيك  اب 

ناراکمه سابل و  ناحارط  كاشوپ و  ناگدننك  ديلوت  ، اهنامزاس هب  يصصخت  ياه  هرواشم  هئارا 




