
نارمع یسدنهم  نارمعیسانشراک  دشرا  یسانشراک 

کینکتوئژ شیارگ :

رهش یمالسا  یاروش  یزاسدنمشوه  لقن و  لمح و  هتیمک  ریبد 

1400-1397 نارهت

رهم ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

.

اهدرواتسد فیاظو و 

یهللادبع یضترم 

۱۳۶۹/۲/۴ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

eng88_abdollahi@yahoo.com 
(+۹۸)۹۱۲۹۴۳۰۵۹۰ 

نارهت  

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

يياسانش هب  نارهت  يرادرهش  مازلا   )) هبوصم نیودت  شراگن و 

هتیمک ناسانشراک  یراکمه  اب  يكيفارت )) ياه  هرگ  عفر  و 

لياسو ددرت  ضراوع  خرن  نييعت   )) هبوصم حالصا  شراگن و 

یاه لاس  یط  نارهت » رهش  يزكرم  ياه  هدودحم  رد  هيلقن 

هتیمک ناسانشراک  یراکمه  اب  ات 1400   1397

ضراوع ذخا  زوجم  هبوصم  هيحالصا   » هبوصم نیودت  شراگن و 

يزكرم ناديم  هب  هدراو  هيلقن  طياسو  زا  يتعاس )  ) فقوت قح 

يزرواشك ياه  هدروآرف  راب  هرت  هويم و  نيدايم  نامزاس 

اب نآ » يدعب  تاقاحلا  تاحالصا و  نارهت و  يرادرهش 

هتیمک ناسانشراک  یراکمه 

تامدخ ياهب  خرن و  نييعت   )) هبوصم نیودت  شراگن و 

اب يليصحت 1397-98 )) لاس  رد  نارهت  رهش  سرادم  سيورس 

هتیمک ناسانشراک  یراکمه 

لقن لمح و  هزوح  تابوصم  نیودت  شراگن و  حالصا ،

هناورپ ديدمت  رودص و  تامدخ  ياهب  گربراب ، هفرعت  نییعت  ) راب

یراکمه اب  راب ) هفاضا  تراسخ  ربراب و  هیلقن  لئاسو 

لقن لمح و  نارمع و  نویسیمک  ناسانشراک 

هیارک خرن  ورتم ، تيلب  تميق  نييعت  حیاول  حالصا  یسررب و 

یاهلاس یط  نارهت  رهش  ینارسوبوتا  یناریسکات و  طوطخ 

نویسیمک ناسانشراک  یراکمه  اب  ات 1400   1397

زكارم يصصخت  ياه  هتشر  نييعت   )) هبوصم حالصا  یسررب و 

همانساسا هحيال  يسررب  يرادرهش ـ  يدربراك  يملع -  يشزومآ 

ناسانشراک یراکمه  اب  نارهت )) ياهوردوخ  ينف  هنياعم  داتس 

هتیمک

يا هيشاح  كراپ  ضراوع  خرن  نييعت   )) هبوصم حالصا  یسررب و 

زا يرادرب  هرهب  يراذگاو  طباوض  نييعت  لاس 1399 و  رد 

یراکمه اب  نارهت )) يرادرهش  يمومع  ياه  گنيكراپ 

هتیمک ناسانشراک 

زا هدافتسا  تامدخ  ياهب  نييعت  هبوصم ((  حالصا  یسررب و 

تامدخ هدنهد   هئارا  ياه  تكرش  تهج  يرهش  تخاسريز 

هتیمک ناسانشراک  یراکمه  اب  رفاسم )) يياجباج  دنمشوه 

اب نارهت " يرادرهش  راتخاس  حالصا   " هبوصم حالصا  یسررب و 

نویسیمک ناسانشراک  یراکمه 

نارهت يرادرهش  هب  زوجم  ياطعا   )) هبوصم نیودت  شراگن و 

يلير تازيهجت  نيمأت  يسدنهم  تكرش  ليكشت  تهج 

هتیمک ناسانشراک  یراکمه  اب  نارتم ))) ) ناريا

هعسوت موس  هلاس  جنپ  همانرب  نیودت  حالصا و  رد  تکراشم 

نارهت رهش 

اه و نامزاس  نارهت و  يرادرهش  هجدوب  حالصا  یسررب و 

یراکمه اب  ات 1400  یاهلاس 1397  یط  هعبات  ياه  تكرش 

نویسیمک ناسانشراک 

(3  ) موس هرصبت  ( 1  ) مكي دنب  حالصا  )) هبوصم حالصا  یسررب و 

يس و راشتنا  زوجم  لاس 1400 و  هجدوب  هبوصم  هدحاو  هدام 

روظنم هب  يمالسا  يلام  قاروا  درايليم لایر  ( 35.000  ) رازه جنپ 

(( نارهت رهش  يمومع  لقن  لمح و  ياه  حرط  يارجا 

يرادرهش ياه  هناراي  يزاسدنمشوه   )) هبوصم حالصا  یسررب و 

نویسیمک ناسانشراک  یراکمه  اب  نارهت ))

نامزاس ( 19  ) ياه همانساسا   )) هبوصم حالصا  یسررب و 

يتالماعم يلام و  ياه  همان  نييآ  نارهت و  يرادرهش  هب  هتسباو 

(( اه نامزاس  يمادختسا  يرادا و  و 

ليهست هعسوت و  ييارجا  همانرب   )) هبوصم حالصا  یسررب و 

ناسانشراک یراکمه  اب  نارهت )) رهش  رد  يراوس  هخرچود 

هتیمک

هنیهب ) هبوصم هب  یداوم  قاحلا  )) هبوصم نیودت  شراگن و 

گنیکراپ ثادحا  رب  تراظن  یگنهامه و  ییارجا ، هخرچ  یزاس 

اب نارهت  یرادرهش  طسوت  نارهت  رهش  رد  یمومع  یاه 

ناسانشراک یراکمه  اب  یصوصخ ))) شخب  تکراشم 

نویسیمک

زا هدافتسا  تامدخ  ياهب  نييعت  هبوصم ((  حالصا  یسررب و 

تامدخ هدنهد   هئارا  ياه  تكرش  تهج  يرهش  تخاسريز 

هتیمک ناسانشراک  یراکمه  اب  رفاسم )) يياجباج  دنمشوه 

زكارم يصصخت  ياه  هتشر  نييعت   )) هبوصم حالصا  یسررب و 

همانساسا هحيال  يسررب  يرادرهش ـ  يدربراك  يملع -  يشزومآ 

ناسانشراک یراکمه  اب  نارهت )) ياهوردوخ  ينف  هنياعم  داتس 

هتیمک

يا هيشاح  كراپ  ضراوع  خرن  نييعت   )) هبوصم حالصا  یسررب و 

زا يرادرب  هرهب  يراذگاو  طباوض  نييعت  لاس 1399 و  رد 

یراکمه اب  نارهت )) يرادرهش  يمومع  ياه  گنيكراپ 

هتیمک ناسانشراک 

لمح و نارمع و  نویسیمک  یاه  همانرب  اه و  تسایس  نیودت 

نویسیمک ناسانشراک  یراکمه  اب  لقن 

...و



لمح و نارمع و  هزوح  رد  نارهت  رهش  قطانم  شیاپ  هورگراک  ریبد 

نارهت رهش  یمالسا  یاروش  لقن  لمح و  نارمع و  نویسیمک  لقن 

رهم ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

رهش یمالسا  یاروش  لقن  لمح و  نارمع و  نویسیمک  رواشم 

نارهت

رویرهش ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

یاروش لقن  لمح و  نارمع و  نویسیمک  یا  هناسر  لوئسم 

نارهت رهش  یمالسا 

رهم ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

شیور یشهوژپ  هورگ  دشرا  رواشم 

دنورهش یورتم  همانهام  دشرا  زکرمرواشم  سدنهم "  " همانلصف هزاس  نارمع و  هزوح  یصصخت  رواشم 

اجازن یسدنهم  شزومآ 

نیدرورف ۱۴۰۰ نیدرورف ۱۳۸۹  -

ریالم نتب  هیفیس  تکرش  شورف  ریدم 

رویرهش ۱۳۹۳ نیدرورف ۱۳۹۲  -

نتب هیفیس  تکرش  هاگراک  تسرپرس 

دنفسا ۱۳۹۵ رهم ۱۳۹۳  -

رهش ناگبخن  عمجم  یواک  هداد  یهوژپ و  هدنیآ  هورگراک  ریدم 

ریالم

ریالم رهش  هعسوت  روشنم  نیودت  هورگراک  یشهوژپ  ریدم 

ریالم رهش  هلاس  تسیب  زادنا  مشچ  دنس  قیبطت  هورگ  یزاسرواشم  هوبنا  ینامتخاس و  یاه  هژورپ  رظان  سدنهم 

امین تمواقم  دحاو  یزومآ  شناد  جیسب  هدنامرف  نیشناج 

رذآ ۱۳۸۸ رذآ ۱۳۸۷  -

( یرهش تیریدم  تامازلا  هب  ون  یهاگن   ) رهش رادم  رب  باتک :

دادرخ ۱۴۰۰  : خیرات

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یسیلگنا

vt شوج یسرزاب  یا  هفرح  تراهم  شوجهمانیهاوگ  یحارط  تراهم  همانیهاوگ 

تاعارتخا هدیا و  ینیرفآ  نف  هراونشج  رد  تکرش  همانیهاوگ 

سرگاز

رهم ۱۳۸۹  : خیرات

دزی رترب  یاه  هدیا  هراونشج  رد  تکرش  همانیهاوگ 

نمهب ۱۳۹۱  : خیرات

ینیرفآراک یا  هفرح  تراهم  همانیهاوگ 

یا هفرح  ینف و  هسسوم :

رویرهش ۱۳۹۸  : خیرات

نآرق ما  یس  ءزج  ظفاح 

تاقیقحت

نابز

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاراختفا



۱۳۹۴ : خیرات


