
/ روشک  لک  رد : راک  هدامآ   / مدرگیم  یراک  رتهب  طیارش  لابند  هب  متسه و  راک  هب  لوغشم  لاغتشا : تیعضو 
لایر  ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یتساوخرد : قوقح  لقادح 

یقداص شرآ 
تاعالطا یروانف  ریدم 

یرسک عمتجم  اهلگ -  خ  رهشالیو - جدننس  ، ناتسدرک ، ناتسا  

prooshe@gmail.com ۰۹۱۸۱۷۳۸۲۵۵ 

هیاپ تاعالطا 
لهاتم لهات : تیعضو   / تمدخ  نایاپ  یزابرس : تیعضو   /  ۱۳۷۱ دلوت : لاس   / درم  تیسنج :

یلغش تاعالطا  

یلیصحت تاعالطا  

تردق قرب  یسانشراک 
لدعم ۱۶.۵  / لامش هاگشناد 

قرب ینادراک 
لدعم ۱۷.۲  / ناتسرال نارسپ  ینف  هدکشناد 

ات ۱۳۹۱-۱۱ زا ۱۳۸۹-۱۱ 

.مرت فلا 4  لدعم  رترب و  وجشناد  هاگشناد ، رظن  ریز  ینادراک  هرود  رد  میت  یتسرپرس  کیتابر و  یحارط  یسیون و  همانرب  یاه  هژورپ  ماجنا 

یجراخ یاه  نابز 

یایدرکطسوتمیسیلگنا هفرح

اه تراهم 

تیاس یسیونهتفرشیپیحارط  طسوتمهمانرب 

یهاگشورف یاهدنشورف  یرادباسحهفرح یاه  رازفا  یامرن  هفرح

دنمشوه هناخ  قرب و  یاولبات  قربهفرح عیزوت  تکرش  هرادا  رد  ملپید  قوف  یزومآ  راک  هرود  ندنارذگ 
هتفرشیپ

یراک میت  تیریدم  یالیکشت و  تاعالطاهفرح یروانف  یاتیریدم  هفرح

زا ۳ e-estekhdam.comهحفص ۱ 
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یراک قباوس  

ICT تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تایلمع  ریدم  برغ  - درک  نونکازارت  ات  زا ۱۳۹۷-۱۱ 
تکرش شورف ) هزیناکم  یاه  متسیس   ) رازفا مرن  و  ینابیتشپ ) تیاس و  یحارط  تاعالطا (  یروانف  شخب  تیریدم 

یرادرب هرهب  سانشراک  مافرز  - رواشم  ات ۱۱-۱۳۹۷نیسدنهم  زا ۱۳۹۷-۶ 
هژورپ ییاهن  لیوحت  لماک و  تروصب  ناتسدرک  یاه  ناتسرهش  ( gis  ) قرب هکبش  طوطخ  تشادرب  هژورپ  ماجنا 

نیسنکت جرا  - رتسگ  لامش  هزاس  ات ۳-۱۳۹۳هدنمشوه  زا ۱۳۹۲-۱ 
TIS دنرب اب  نامتخاس  دنمشوه  یاه  متسیس  یازجا  یحارط و 

زومآ راک  قرب  - ات ۶-۱۳۹۱هرادا  زا ۱۳۹۱-۴ 
قرب هرادا  رد  یزومآ  راک  یسرد  دحاو  ندنارذگ 2 

رادباسح ناماروه  - شخپ  ات ۱-۱۳۹۲تکرش  زا ۱۳۹۱-۱ 
ناکس وله و  یرادباسح  متسیس  اب  رذک 

اه هژورپ 

gis۱۳۹۹-۴ ات زا ۱۳۹۸-۱ 
تکرش اب  یراکمه  .یراصحنا  تروصب  ناتـسدرک  ناتـسا  رد  یهاگـشورف  هزیناکم  یاه  قودنـص  یاه  ژورپ  شزومآ  یزادنا و  هار  زیهجت ، هرواشم ،

...شیک ناماس  نایسراپ و  دننام  کینورتکلا  تخادرپ  یاه 
.تراک اوآ  نف  تکرش  یراکمه  اب  هام  تدم 2  هب  رایس  یاه  ناوختراک  شورف 

.ناتسدرک ناتسا  کینورتکلا  یاه  هزوح  دارفا و  اب  ییانشآ 
https://oramn.ir/ اه - هژورپ /

تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

تلکیسروتوم 3 و  هیاپ همانیهاوگ 

لفات و 504 هرود 

رلتنکورکیم یسیون  همانرب 

نارهت  TIS دنمشوه هناخ  هدنیامن 

اهدنویپ 

https://benobe.ir

https://prooshe.ir

https://farahosh.com

زا ۳ e-estekhdam.comهحفص ۲ 
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تاحیضوت 

.دـیدج یراـک  طـیحم  طیارـش و  اـب  دوخ  قیبطت  ییاـناوت  .یهورگ  راـک  یراـک و  هیحور  یاراد  .متـسه  هزیگنا  اب  قـالخ و  رایـسب 
الاب یعامتجا  تاطابترا  .یراک  یالاب  طباور 

زا ۳ e-estekhdam.comهحفص ۳ 
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