
/ تنوکس  لحم  ناتسا  طقف  رد : راک  هدامآ   / مدرگیم  راک  لابند  هب  متسه و  لیصحت  لاح  رد  لاغتشا : تیعضو 
یقفاوت یتساوخرد : قوقح  لقادح 

یشاک لایناد 
یکشزپ یمومع  یرتکد  عطقم  یوجشناد 

نانمس نانمس ، ناتسا  

dnlkashi16@gmail.com ۰۹۳۵۱۹۱۷۵۸۸ 

هیاپ تاعالطا 
درجم لهات : تیعضو   / لومشم  یزابرس : تیعضو   /  ۱۳۷۸ دلوت : لاس   / اقآ  تیسنج :

یلغش تاعالطا  

یلیصحت تاعالطا  

یکشزپ یرتکد 
نانمس یکشزپ  مولع  هاگشناد 

نونکا ات  زا ۱۳۹۷-۱۱ 

یجراخ یاه  نابز 

هتفرشیپیسیلگنا

اه تراهم 

هتفرشیپ شورف یایبایرازاب و  هفرح یصوصخ سیردت 

یا هفرح یلیصحت هتفرشیپهرواشم  ندرک پیات 

هتفرشیپ یسیلگنا نوتم  هتفرشیپهمجرت  اوتحم دیلوت 

یراک قباوس  

شورف سانشراک  رخآ  - فرح  ات ۶-۱۴۰۰هسسوم  زا ۱۴۰۰-۳ 
.یشزومآ یاوتحم  هنیمز  رد  شورف  سانشراک 

مجرتم تسیپیات  - ات ۱۱-۱۳۹۹ناریا  زا ۱۳۹۸-۲ 
.یکشزپ اریپ  یکشزپ و  صوصخ  هب  فلتخم  یاه  هنیمز  رد  نوتم  عاونا  همجرت 

زا ۲ e-estekhdam.comهحفص ۱ 
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یراک قباوس  

عیرس تسیپیات  تسیپیات  - ات ۱۱-۱۳۹۹ناریا  زا ۱۳۹۸-۲ 
.یسراف یسیلگنا و  نوتم  یسیون  لومرف  پیات و 

یشزومآ رواشم  راسمرگ  - جاگ  ات ۱۲-۱۳۹۷هسسوم  زا ۱۳۹۷-۶ 
.روکنک صوصخ  هب  عطاقم  یمامت  یلیصحت  رواشم 

یمیش سردم  راسمرگ  - یتشهب  دیهش  ناشوهزیت  ات ۱۲-۱۳۹۷هسردم  زا ۱۳۹۷-۶ 
.روکنک هیاپ و  عطاقم  رد  یمیش  یا  هفرح سیردت 

تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

ستلیآ نابز  کردم 

تاحیضوت 

.یعمج یاه  طیحم رد  تکراشم  قباوس  لیلد  هب  عوجر ، بابرا  یرتشم و  دروخرب  اهزاین و  زا  لماک  یهاگآ  - 
.رظن دروم  یراک  هفرح  دوخ و  لیصحت  نیب  تیریدم  - 

.طیارش یمامت  رد  یشوک  تخس  یمیت و  راک  هیحور  یاراد  - 
....

زا ۲ e-estekhdam.comهحفص ۲ 

...همادا

https://e-estekhdam.com
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