
یمیهاربا دامع 

سردم یلیصحت و  زیر  همانرب  رواشم و 

ینیرفآراک یاه  هرود 

نم هرابرد 

یسدنهم ماظن  نامزاس  وضع  خات - )  یصلاخ (  داتسا  یشزومآ  میت  ینف  ریدم  شناد -  رصع  هسسوم  هسیئر  تئیه  وضع 

ینیرفآراک یاه  هرود  سردم  نارهت -  ناتسا  نامتخاس 

۱۳۷۰/۱/۹ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

یکشزپ تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

emad.civil.8899@gmail.com 

(+۹۸)۹۱۲۱۷۳۳۶۵۹ 

۰۹۱۹۱۷۴۸۰۸۵ 

Taakh.ir 

دنولا یاهتنا  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ، نارهت ،

لگ تسب  بمب  شوایس -  خ  خ 35  - - 

تامدخ تنواعم  نامتخاس  کچیپ - 

میت نارهت -  یرادرهش  هقطنم 6  یعامتجا 

 ( خات یصلاخ (  داتسا  یشزومآ 

 

یلیصحت قباوس 

یتلود نارهت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۷/۷۶ لدعم : 

 ( نارحب تیریدم  یعیبط (  حناوس  رد  یسدنهم  دشرا  ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹یسانشراک 

نارمع شیارگ :

یتلود دورهاش  یتعنص  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۷/۳۵ لدعم : 

نارمع یسدنهم  ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵یسانشراک 

یلغش قباوس 

 ( خات یصلاخ (  داتسا  یشزومآ  میت  شناد -  رصع  دازآ  یملع  هاگشزومآ :

شناد رصع  هسسوم  هسیئر  تئیه  نیدرورف ۱۳۹۲وضع  زا  یراکمه  زاغآ 

 ( خات یصلاخ (  داتسا  یشزومآ  میت  شناد -  رصع  دازآ  یملع  هاگشزومآ :

یلیصحت زیر  همانرب  نیدرورف ۱۳۹۲رواشم و  زا  یراکمه  زاغآ 

 ( خات یصلاخ (  داتسا  یشزومآ  میت  شناد -  رصع  دازآ  یملع  هاگشزومآ :

هاگشناد هتشر  باختنا  نیدرورف ۱۳۹۲رواشم  زا  یراکمه  زاغآ 

نارهت ناتسا  نامتخاس  یسدنهم  ماظن  داهن : / نامزاس

نارمع ید ۱۳۹۷سدنهم  زا  یراکمه  زاغآ 

اه تراهم 
office یاهرازفا یمومعمرن  یاهرازفا  مرن 

هژورپ یسیون  دادرارق  هرود  سردم 

ینارمع یاه 

ینیرفآراک یاه  هرود  سردم 

یرادینش
 

ندناوختراهم
 

یراتفگتراهم
 

نتشونتراهم
 

یرادینشتراهم
 

تراهم



نابز
یسیلگنا

ندناوخ
 

یراتفگتراهم
 

نتشونتراهم
 

یرادینشتراهم
 

تراهم

یناملآ

ندناوخ
 

یراتفگتراهم
 

نتشونتراهم
 

یرادینشتراهم
 

تراهم

تاقیقحت
رد رثوم  خساپ  روظنم  هب  یعیبط  یایالب  ربارب  رد  هعماج  یگدامآ  شجنس 

حناوس کسیر  شهاک  یاتسار  رد  یادنس  دنس  بوچراچ 

ید ۱۳۹۸  : خیرات

تاراختفا
سرادم و نامزاس  سیئر  شرورپ و  شزومآ و  ریزو  نواعم  طسوت  هدش  لیلجت 

نانمس ناتسا  راد  هسردم  نیریخ  هراونشج  رد  ترازو  یتلودریغ  زکارم 

۱۳۹۷ : خیرات

نانمس ناتسا  نایبرم  ءایلوا و  نمجنا  یزکرم  یاروش  : ۱۳۹۷وضع  خیرات

نارهت هاگشناد  ینف  هدکشناد  نالیصحتلا  غراف  نمجنا  : ۱۳۹۸وضع  خیرات

نارهت هاگشناد  نایماح  داینب  رد  اکین )  هدنیآ (  نیرفآراک  ناراکوکین  نوناک  : ۱۳۹۷وضع  خیرات

نارهت هاگشناد  ینیرفآراک  هدکشناد   MINI MBA هرود هتخومآ  : ۱۳۹۸شناد  خیرات

نارهت هاگشناد  زا  یلیصحت  یزیر  همانرب  هرواشم و  کردم  : ۱۳۹۸یاراد  خیرات

یعامتجا هکبش 
emadebrahimi1370

60%60%60%60%60%60%60%60%

https://t.me/emadebrahimi1370

