
یصخش یصخش تاعالطا   تاعالطا

 ۱۳۴۰ دلوت : لاس 

درم   : تیسنج

فاعم  یزابرس : تیعضو 

لهأتم   : لهأت تیعضو 

نارهت   : تنوکس ناتسا 

نارهت برغ   : سردآ

نمنم یی   هرابرد هرابرد

یزرا و یدانسا  رابتعا  شزوما  یاه  هرود  سردم  یمیتراک  - ماجنا  ییاناوت   - فطعنم سانش -  تقو  مظنم - 
 - یللملا نیب  لقن  لمح و  طیارش  لماش  یدانسا  تارابتعا  اب  طبترم  دراوم  یکناب و  یاه  همانتنامض  یلایر و 

یناگرزاب قاتا  طبترم  تاراشتنا  ریاس  و  ( ISBP  ) یللملا نیب  یرادکناب  یاهدرادناتسا  یپ و  یس  وی  زمرتوکنیا و 
تفییوس و متسیس  یکناب و  تابتاکم  هب  انشا  یلایر و  یزرا و  یرادکناب  روما  رد  هلاس  هبرجت 32  اب   - للملا میب 

تعاس زا 1200  شیب  همانراک  اب  تنرتنیا  یرتفد و  یرادا و  یا  هنایار  یاه  متسیس  درو و  هب  انشا  ماپس و 
تمدخ نمض  شزوما 

یلغش یلغش قباوس   قباوس

للملا نیب  یرادکناب  دشرا  سانشراک 
ناریا تارداص  کناب   

دنفسا ۱۳۹۳ ات  دنفسا ۱۳۶۳  زا   

دشرا سانشراک  یلغش  ناونع  نیرخا  اب  ناریا و  تارداص  کناب  رد  تمدخ  هقب  اس  لاس  نتشاد 30  اب 
کناب للملا  نیب  روما  رد  یگتسشنزاب  زا  دعب  تمدخ  هقباس  لاس  للملا و 2  نیب  یرادکناب  یلام 

ینابرق ینابرق روصنم   روصنم
یکناب روما  سانشراک 

mnsr_ghrbn@yahoo.com  ۰۹۱۲۶۷۸۹۰۶۶ 
اجنیباج قیرط  زا  سامت 

https://jobinja.ir/user/QH-9778127?el=0


نایناریا تمکح 

للملا نیب  یرادکناب  یلام  روما  دشرا  سانشراک 
ناریا تارداص  کناب   

دنفسا ۱۳۹۳ ات  دنفسا ۱۳۶۳  زا   

سانشراک ناونع  هب  نایناریا  تمکح  کناب  للملا  نیب  روما  رد  تمدخ  هقباس  لاس  ندوب 2  اراد  اب 
ناریا تارداص  کناب  زا  یگتسشنزاب  زا  دعب  زمر  تفییوس و 

اهاه تراهم تراهم

، تنرتنیاو رتویپماک  اب  ییانشا 
یراداو یکنابروما  ماجنا 

ICDL اب ییانشا 
LC)UC600) یدانسا درابتعا 

یسیلگنا یسراف و  یرادا  تابتاکم 
الاک صیخرت  کرمگ و  روما  اب  ییانشا 

یلیصحت یلیصحت قباوس   قباوس

یکناب روما  تیریدم 
یزکرم کناب  یرادکناب  یلاع  شزومآ  هسسوم   

ات ۱۳۷۲ زا ۱۳۶۸   

طلسم طلسم یاه   یاه نابز نابز

( طسوتم یسیلگنا (
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QH-9778127 عجرم : دک 
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ داجیا : خیرات 

نیالنآ هخسن 
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