
شرورپ شزومآ و  ریبد  هزاس /  زاف 2  ییارجا  یاه  هشقن  هیهت  یدالوف و  ینتب و  یاه  هزاس  حارط  سردم و 

نارمع دشرا  یسانشراک 

کینکتوئژ شیارگ :

یتلود دهاش  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

لاس ۱۳۹۹ یدورو 

نارمع نارمع -  یسانشراک 

نارمع شیارگ :

یعافتناریغ درجورب  نیسای  هاگشناد : / هسسوم

درجورب ناتسرل ،

۱۳۹۵ - ۱۳۹۲

۱۶.۳۷ لدعم : 

کیزیف - یضایر ملپید 

یتلود دهاش  ناتسریبد  هسردم : / هسسوم

درجورب ناتسرل ،

۱۳۹۲ - ۱۳۹۱

رازفا مرن  ینف  نابیتشپ 

تفاس ونراپ 

نارهت

نمهب ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

ریبد

هقطنم 18 یاه  ناتسرنه 

نارهت

تشهبیدرا ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یشک هشقن  سردم 

یولع یا  هفرح  ینف و  هاگشزومآ 

نارهت

رذآ ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

سردم

دنهس یرتویپماک 

درجورب ناتسرل ،

دنفسا ۱۳۹۸ نابآ ۱۳۹۷  -

هزاس یحارط  یشزوما  نابیتشپ 

لیویساراپ

نارهت

رذآ ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

یحارط ریدم 

 " زاین سدنهم  یسدنهم "  هورگ 

نارهت

نمهب ۱۳۹۵ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

این یدحوم  دیشرف 

هزاس حارط  سردم و 

۱۳۷۴/۱/۴ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

فاعم  : یزابرس تیعضو 

eng.f.movahedi .1995@gmai l .com 

(+۹۸)۹۳۰۵۰۵۹۷۰۵ 

۰۶۶۴۲۳۳۸۲۲۱ 

حتفم نابایخ  نارگراثیا  نادیم  رصعیلو  کرهش  نارهت ،

کالپ 7 راهب  هچوک  یبونج 
 

هموزر هصالخ 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

( ونراپ  ) هزاس یاه  هشقن  میسرت  رازفا  یلخادمرن  تانیئزت  شیارگ  زومآرنه 

تیریدم تامازلا و  سرد  ریبد 

یزاجم شزومآ 

ینارمع یاه  رازفا  مرن  دوبهب  تخاس و 

زاین سدنهم  دنرب  اب  ینف  میت 



هزاس حارط 

یشزوما یگنهرف و 

درجورب ناتسرل ،

نیدرورف ۱۳۹۹ نمهب ۱۳۹۵  -

etabs اب نامتخاس  اب safeیحارط  یپ  یحارط 

auto cad رازفا یدالوفمرن  تالاصتا  یحارط 

هزاس یاه  هشقن  Microsoft Officeمیسرت 

Mathcadیسیون هلاقم  یرگشهوژپ و 

etabs اب نامتخاس  یحارط 

لیویساراپ هسسوم :

safe اب یپ  یحارط 

لیویساراپ هسسوم :

یدالوف تالاصتا  یحارط 

زوما دوخ  لیویساراپ و  هسسوم :

هزاس یاه  هشقن  میسرت 

زومادوخ لیویساراپ و  هسسوم :

auto cad رازفا مرن 

زوما دوخ  هسسوم :

همجرت یراتساریو و 

دهاش هاگشناد  تراظن  اب   Jet Grouting - Technology, Design and Control باتک یسیون  هصالخ  یراتساریو و  همجرت و  رد  یراکمه 

زاین سدنهم  رازفا  مرن  تخاس  یارب  نایح  نب  رباج  یارس  شهوژپ  رد  لوا  ماقم  بسک 

نمهب ۱۳۹۶

eng_farshid_1995mohandes_niaz

اه تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاقیقحت

تاراختفا

یعامتجا هکبش 

https://t.me/eng_farshid_1995
https://instagram.com/mohandes_niaz

