
نم ی  هرابرد

- یلم یاه  درادناتسا  ساسارب  ینامتخاس  حلاصم  یاه  شیامزآ  ماجنا  صصختم 
یرتکد دشرا و  یسانشراک  عطقم  رد  ییوجشناد  یاه  همان  نایاپ  ماجنا  صصختم 

( نتب هاگشیامزآ  دلیف  رد  )

اه تراهم

نابز کیزیف -  - یضایر سیردت 
یسیلگنا

یسدنهم ماظن  هس  هیاپ  هناورپ  یاراد 
تراظن ارجا و 

هنادگنس تیفیک  لرتنک 
یسر رجآ  تیفیک  لرتنک 

دربراک اب  کییازوم  تیفیک  لرتنک 
یلخاد ینوریب و 

ینتب یاه  شوپفک  تیفیک  لرتنک 
هتخاس شیپ  لوادج  تیفیک  لرتنک 

ینتب
نتب تیفیک  لرتنک 

نتب نامیس و  هنیمز  رد  یتاقیقحت 
نتب یاه  شیامزآ 
نتب طالتخا  حرط 

- نتشون - ندناوخ یسیلگنا  نابز 
همجرت - هملاکم

تنرتنیا اب  راک 
هجرد 1و2  ICDL ربراک

SAFE همانرب اب  هزاس  رگلیلحت 
ETABS همانرب اب  هزاس  رگلیلحت 

AUTOCAD ربراک

یراک قباوس 

هاگشیامزآ ینف  سانشراک  یماح  نتب  ماود 
نادمه ناریا ،

نونک ات  نابآ ۱۳۹۵ 

قیقحت هعسوت و  سانشراک  یماح  نتب  ماود 
نادمه ناریا ،

نونک ات  نابآ ۱۳۹۵ 

رمع همیب  رواشم 
لاعف یگدنیامن  دک  یاراد 

داگراساپ  همیب 
نادمه ناریا ،

نونک ات  ریت ۱۳۹۵ 

یسیلگنا نابز  کیزیف و  - یضایر سیردت  یصوصخ 
نادمه ناریا ،

نونک ات  رهم ۱۳۹۱ 

رادقودنص هناشاک  هناخ و 
نادمه ناریا ،

ید ۱۳۹۳ ات  رویرهش ۱۳۹۱ 

راکشریش انتآ 
هاگشناد زا  هزاس   - نارمع دشرا  سانشراک 

انیس یلعوب 

https://atbox.io/6524159488560
https://atbox.io/6524159488560


یلیصحت قباوس 

هزاس - نارمع دشرا ، سانشراک 
یلین دومحم  رتکد  ییامنهار  اب 

انیس  یلعوب 
نمهب ۱۳۹۴ ات  رهم ۱۳۹۱ 

ینادابآ یژولونکت  یسدنهم  سناسیل ،
اهاتسور

لوا هبتر 

نارمع  هعسوت -
ریت ۱۳۹۱ ات  رهم ۱۳۸۷ 

سامت تاعالطا 

نادمه ناریا ، تنوکس  لحم 
a_raha_sh@yahoo.com لیمیا

لیابوم 09183155348

ریت ۱۳۹۶ یناسرزورب ۹  نیرخآ 

mailto:a_raha_sh@yahoo.com
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