
 

 رزونــً 

 :نضخصات

 تْزاى :دهحل تولّ                 32/70/4231    :تاريخ تولد             رٍح الِ قیصزی  :نام و نام خانوادگی

 هتأّل  :ضعيت تأهلو                  44717   :شواره شناسناهه                                                    هصطفی   نام پدر:

      7793771040  هلّی: کد

 % ٍ اسکبرافتبدگی کلی 07فزسًذ جبًجبس    :نسبت با خانواده هعظن شهداء، جانبازاى، آزادگاى

 vidamir2019@gmail.com      پست الکترونيکی:

 :خالصً سوابق تحصيلی پس از ديپلم

 ًبم داًطگبُ          کطَر هحل اخذ هذرک تبريخ اخذ هذرک  رضتِ تحصیلی       هذرک تحصیلی     رديف

 آساد اسالهی ـ ٍاحذ سوبء ايزاى                 4290             حسبثذاری هبلی کبرداًی 4  

 2ضت تْزاىعلوی کبرثزدی صفبد ايزاى                 4201             حسبثذاری هبلی کبرضٌبسی حزفِ ای 3  

 :سوابق خدنت آنوزصی و داىضگاٌی
 ًَع استخذام     عٌبٍيي درٍس هقطع تحصیلی    هذت تذريس ًبم هؤسسِ          رديف

هجتذی ٍ  سبل4 آهَسضگبُ ًَيي الجزس 4  

 اپزاتَری
آهَسش ًزم افشارّبی هبلی ّلَ 

 ٍ پبرسیبى ٍ اکسل 3ٍ0رافع 

 قزاردادی

 قزاردادی ريبضیبت ّفتن تب ًْن هبُ 2 آهَسضگبُ آفتبة داًص 3  

 4290اس سبل  آهَسش ٍ پزٍرش  2  

 اداهِ دارد ٍ
 يبسدّندّن ٍ 

 دٍاسدّنٍ 
 رسوی حسبثذاری ريبضیبت ٍ درٍس تکویلی

 :ورزصیفعاليّت فرٌيگی و 

 عٌَاى ًَع فعبلیّـت رديف

 کالسی 4کوزثٌذ قزهش فذراسیًَی ٍ داى  تکَاًذٍ  4  

3 
 

 

کیَکَضیي 

 کبراتِ

 هٌطقِ 2ّیٌبهِ هزثیگزی درجِ دارًذُ گَا

 فذراسیًَی 4دارًذُ داى 

 دارًذُ کبرت ثیي الوللی کیَکَضیي کبراتِ

 کالسی 3دارًذُ داى 

 عضَ اصلی کبًَى فزٌّگی ضْیذ آٍيٌی

ثزگشاری هسبثقبت کیَکَضیي کبراتِ تَسط آقبی کویل تَحیذلَ هذيز هسئَل کبًَى فزٌّگی ضْیذ آٍيٌی در 

 طقِ ٍ استبًیسطح هٌ

 ٌا:رتبً 

 در سطح عٌَاى رديف

 کطَری کیلَ 30کست هقبم اٍل کیَکَضیي ٍسى   4  

 استبًی کیلَ 30کست هقبم اٍل کیَکَضیي ٍسى  3  

 هٌطقِ کیلَ 00کست هقبم دٍم کیَکَضیي ٍسى  2  

 هٌطقِ کیلَ 07کست هقبم سَم کیَکَضیي ٍسى  1  

 



 :فعاليت ٌای اجتهاعی و خدناتی

 تبريخ عٌَاى رديف

 0931اسفٌذ  ًوایٌذُ فرهاًذار در اًتخابات دٍرُ ًْن هجلس ٍ شَرای اسالهی  4

 0939بْوي  تقذیرًاهِ از ریاست هحترم آهَزش ٍ پرٍرش هالرد جٌاب آقای تفرشی 3

 0939اردیبْشت  پاسذار قذیری تقذیرًاهِ از ریاست هحترم آهَزش ٍ پرٍرش هالرد ٍ فرهاًذُ سپاُ هالرد جٌاب آقای فذایی ٍ سرٌّگ 2

 0931اردیبْشت  تقذیرًاهِ ًوایٌذُ هجلس ٍ هعاٍى اهَر اهَر هجلس ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش جٌاب آقای گرٍسی ٍ جٌاب آقای  ًاصری زًجاًی 1

 0935اردیبْشت  زًجاًی تقذیرًاهِ ًوایٌذُ هجلس ٍ هعاٍى اهَر اهَر هجلس ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش جٌاب آقای گرٍسی ٍ جٌاب آقای  ًاصری 5

 0935اردیبْشت  تقذیرًاهِ از ریاست هحترم آهَزش ٍ پرٍرش هالرد ٍ فرهاًذُ سپاُ هالرد جٌاب آقای فذایی ٍ سرٌّگ دٍم پاسذار رضایی 6

 0935تیر  تقذیرًاهِ از رئیس ادارُ اٍقاف ٍ اهَرخیریِ هالرد   7

   

 :فعاليت ٌای اجتهاعی و خدناتی

 سطح                زگشاریهحل ث عٌَاى رديف

 احکبم ٍ هفبّین قزآًی سپبُ ًبحیِ کزج داٍر هسبثقبت قزآًی 4

  

 

 :ضهو خدنتدوره ٌای 
 

 سبعت عٌَاى رديف

 43 اًجبم هْبرت دٍرُ ّبی آسیت ضٌبسی ٍ اعتیبد 4

 43 اًجبم هْبرت دٍرُ سًذگی 3

 31 دٍرُ حجبة ٍ عفبف 2

 37 دٍرُ ضٌبخت هجبحث قزآًی 1

 43 ذرسِ هجبسی ه 0

 49 رٍاى ضٌبسی يبدگیزی 3

 177 دٍرُ ّبی ضوي خذهت ثذٍ استخذام عوَهی ٍ تخصصی 0

 33 دٍرُ آضٌبيی ثب افکبر ضْیذ هطْزی 9

 377 ٍ کلیِ هجوَعِ ّبی دٍرُ ّبی ضوي خذهت کِ تبکٌَى ثزگشار ضذُ است ثِ طَر حضَری ٍ غیز حضَی  0

 

 سال فعاليت.16نارليک با بيش 3يو نارليک،خاتم األىبياء فازعضو فعال پايگاه بسيج انام حس   *

 

 

 

 :تلفو تهاس

  734ـ  30400374        هٌشل                        ُ70274979934    ّوزا                                               

 

 
 

 

 
 


