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اه و یرادرهش  اب  طبترم  یواعد 

ناوید رد  رهش  یمالسا  یاهاروش 

یرادا تلادع 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

(+۹۸)۹۱۲۶۸۵۳۱۳۷ 

۰۲۱۹۶۰۱۴۴۱۲ 

نارهت  

یرهش قوقح  سانشراک 

یدمحم دیما 

یتلود یئابطابط  همالع  هسردم : / هسسوم

ناگدرل یرایتخب ، لاحم و  راهچ 

۱۳۷۶ - ۱۳۷۲

دازآ ناهفصا  هاگشناد : / هسسوم

ناهفصا

۱۳۸۰ - ۱۳۷۶

یسانشمرج ازج و  شیارگ :

دازآ زکرم  نارهت  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۸۸ - ۱۳۸۴

( هلاسر زا  عافد  هلحرم  ) یصوصخ قوقح  شیارگ :

دازآ سدق  رهش  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

لاس ۱۳۹۴ یدورو 

نارهت یرادرهش 

نارهت

دادرم ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

نارهت یرادرهش 

نارهت

دادرم ۱۳۹۹ نمهب ۱۳۹۴  -

اه تراهم 

100%

نابز

یسیلگنا

۱۳۵۷/۷/۱ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

یلیصحت قباوس 

یناسنا مولع  ملپید 

قوقح یسانشراک 

قوقح دشرا  یسانشراک 

قوقح یرتکد 

یلغش قباوس 

نواعم اهداهن 2 - اروش و  روما  یگنهامه  تاررقم و  نیودت  لک  هرادا  اهداهن - روما  نواعم  - 1

اروش روما  نیناوق و  نیودت  لک  هرادا  نیودت  حیقنت و 

ناوید روما  هرادا  سیئر  ، لکریدم رواشم 











رهش یمالسا  یاروش 

نارهت

دادرم ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

نارهت یرادرهش 

نارهت

نمهب ۱۳۹۴ نیدرورف ۱۳۸۷  -

اهدرواتسد فیاظو و 

نارهت یرادرهش 

نارهت

نمهب ۱۳۹۴ رویرهش ۱۳۸۴  -

اهدرواتسد فیاظو و 

رهش یمالسا  یاروش 

نارهت

۱۳۹۷ - ۱۳۹۵

اهدرواتسد فیاظو و 

روشک یاهرهشنالک  یقوقح  نویسیمک 

نارهت

زا ۱۳۸۷ یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

الکو نوناک 

نارهت

زا ۱۳۸۲ یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یدربراک یملع و  یمالسا و  دازآ  هاگشناد 

رهشمالسا نارهت ،

رهم ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱

اهدرواتسد فیاظو و 

یقوقح تراظن و  نویسیمک  ریبد 

ناوید روما  هرادا  نواعم 

یرادا تلادع  ناوید  بعش  یمومع و  تأیه  رد  هحورطم  مهم  یاه  هدنورپ  رد  نارهت  یرادرهش  زا  یگدنیامن 

نارهت یرادرهش  هل  تیمها  زئاح  ءارآ  ذخا  و 

یقوقح سانشراک 

4 و قطانم 7 ، رد  یرادا  تلادع  ناوید  یرفیک و  یقوقح ، یاه  هدنورپ  رد  نارهت  یرادرهش  یقوقح  سانشراک 

نارهت یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا 

یقوقح رواشم 

تراظن و نویسیمک  هب  یعاجرا  روما  ریاس  حیاول و  اه و  حرط  رد  یقوقح  رظنراهظا  یسانشراک و  ورما  ماجنا 

نارهت رهش  یمالسا  یاروش  یقوقح 

نارهت یرادرهش  یقوقح  هدنیامن 

ناوید هصاخ  ییاضق  عجارم  اب  روشک  یاهرهشنالک  یقوقح  ناریدم  یقوقح  یاه  تسشن  هلسلس  رد  تکرش 

یرادا تلادع 

یرتسگداد کی  هیاپ  لیکو 

تاررقم قبط  تلاکو  هناورپ  رضاح  لاح  رد  نارهت  یرادرهش  رد  لاغتشا  لیلدب  یرتسگداد و  کی  هیاپ  لیکو 

.دیدرگ عیدوت  ینوناق 

هاگشناد سردم 

نونک ات  لاس 1390  زا  نارهت  یدربراک  یملع و  هاگشناد  یمالسا و  دازآ  هاگشناد  رد  قوقح  سرود  سیردت 



نارهت رهش  یمالسا  یاروش 

نارهت

۱۳۹۸ - ۱۳۹۷

یرتسگداد ترازو 

نارهت

رویرهش ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

نارهت رهش  یزیر  همانرب  تاعلاطم و  زکرم 

نارهت

ریت ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

نارهت یرادرهش 

نارهت

نیدرورف ۱۳۹۵ زا  یراکمه  زاغآ 

ناریا تراجت  ندعم و  تعنص ، یرواد  قاتا  هسسوم :

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعاطا و  یروانف  نامزاس  هسسوم :

دادرخ ۱۳۸۶

دجم تاراشتنا  رشان :

۱۳۹۷

تاحالصا 1398 شیاریو و  اب 

یزابهش نیسحدمحم  رتکد  تاراشتنا  رشان :

۱۳۹۸

یزابهش نیسحدمحم  رتکد  تاراشتنا  رشان :

۱۳۹۸

نارهت رهش  یمالسا  یاروش  یاه  شهوژپ  زکرم  یزادرپ  هدیا  هتیمک  وضع 

کدوک قوقح  نویسناونک  یلم  عجرم  یقوقح  هتیمک  رد  نارهت  یرادرهش  هدنیامن 

هحیال سیون  شیپ  هیهت  یصصخت  یاه  هتیمک  رد  نارهت  رهش  یمالسا  یاروش  هدنیامن 

یرهش هچراپکی  تیریدم 

نارهت یرادرهش  نانکراک  تمدخ  نمض  یقوقح  سورد  سردم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

یللملا نیب  یلخاد و  یرواد  هتفرشیپ  هرود 

(ICDL هناگ (  تفه  یاه  تراهم 

تاقیقحت

یاهاروش اه و  یرادرهش  هزوح  رد  یرادا  تلادع  ناوید  یمومع  تأیه  ءارآ  هعومجم 

ات 1398 ناوید  سیسأت  ودب  زا  رهش  یمالسا 

یرادا تلادع  ناوید  رد  اه  یرادرهش  اب  طبترم  یواعد  هب  یدربراک  یشرگن 

( اشحم ) یدربراک یرادا  تلادع  ناوید  یسرداد  نییآ  تالیکشت و  نوناق 



نارهت رهش  یمالسا  یاروش  یرادرهش و  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نارهت یرادرهش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دادرم ۱۳۹۴

نارهت یرادرهش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نیدرورف ۱۳۸۶

۱۳۸۷

دنفسا ۱۳۸۲

اه هژورپ 

ییادج نوچ  مهم  یاه  هدنورپ  زا  یخرب  رد  نارهت  یرادرهش  یقوقح  هدنیامن  سانشراک و 

هدنورپ و  یصوصخ ، شخب  هب  ناسیدرپ  کراپ  یراذگاو  هب  عجار  هدنورپ  نارهت و  زا  یر 

نیدلاءالع یراجت  عمتجم  ( متفه  ) زاجمریغ هقبط  بیرخت 

یرهش و هچراپکی  تیریدم  هب  عجار  حیاول  هیهت  یسررب و  یاهورگراک  اه و  هتیمک  وضع 

ییاتسور یرهش و  عماج  تیریدم 

نوچ یرهش  تیریدم  تاررقم  نیناوق و  حالصا  یصصخت  یاه  هورگراک  اه و  هتیمک  وضع 

 ... یزاسرهش تاررقم   ، یناشن شتآ  هب  عجار  تاررقم  یرادرهش ، نوناق  دص  هدام 

تاراختفا

نارهت یرادرهش  هنومن  سانشراک 

یرتسگداد تلاکو  تواضق و  یاه  نومزآ  رترب  هبتر 


