
مدقم هتسر  دیعس 

۱۳۶۹/۱/۲ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

saeid.rastemoghadam.69@gmail.com 

(+۹۸)۹۱۹۴۶۸۰۵۶۶ 

۰۲۱-۸۶۰۷۴۳۹۰ 

www.cooptt.com 

هدکشیدنا دحاو 1 ، کالپ 100 ، یرهطم ، نابایخ  نارهت ،

هعسوت نواعت و 

 

یلیصحت قباوس 

یتلود دهاش  ناتسریبد  هسردم : / هسسوم

دنجریب یبونج ، ناسارخ 

یناسنا مولع  ملپید 

یشزومآ تیریدم  شیارگ :

یتلود دنجریب  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

یتیبرت مولع  یسانشراک 

یتلود ناردنزام  یلاع  شزومآ  هاگشناد : / هسسوم

یناسنا عبانم  یزاسهب  شزومآ و  دشرا  یسانشراک 

یلغش قباوس 

روشک نایهاگشناد  ینآرق  نامزاس  یهاکشناد  داهج 

نارهت

شهوژپ سانشراک 

هعسوت نواعت و  هدکشیدنا 

نارهت

یمومع طباور  لوئسم 

اه تراهم 

نیازیدنیاپاشوتف یبودا 

word

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

فیرش یتعنص  هاگشناد  هسسوم :

( . یشهوژپ یملع  شخب   ) تیریدم یللملا  نیب  سنارفنک  نیمهدزای 

یشزومآ تعاس  لداعم 8 

رذآ ۱۳۹۲

یهاگشناد داهج  روشک  نایهاگشناد  ینآرق  تیلاعف  نامزاس  هسسوم :

نآرق هاگدید  زا  اه  تصرف  اه و  شلاچ  یمالسا ؛ تدحو  شیامه  رد  روضح 

میرک

ید ۱۳۹۳

یتشهب دیهش  هاگشناد  هسسوم :

.ینامزاس یریگدای  هب  نانکراک  شزومآ  میاداراپ  زا  راذگ  یصصخت  تسشن 

یشزومآ تعاس  لداعم 2 

ید ۱۳۹۳

یهاگشناد داهج  روشک  نایهاگشناد  ینآرق  یاه  تیلاعف  نامزاس  هسسوم :

رب دیکات  اب   ) میرک نآرق  یا  هتشر  نایم  تاعلاطم  شیامه  رد  روضح 

( یسانش شور 

ید ۱۳۹۳



دهاش هاگشناد  هسسوم :

میرک نآرق  مهف  رد  اهدرکیور  ریاس  یا و  هتشر  نایم  یاهدرکیور  دنفسا ۱۳۹۵هسیاقم 

روشک نایهاگشناد  ینآرق  نامزاس  هسسوم :

یراگزاس راثآ  اب  هطبار  رد  عماج  شزومآ  یقالخا : یاهشزرا  شزومآ  شور 

نایدا نایم 

دنفسا ۱۳۹۵

نارهت هاگشناد  یمالسا  هشیدنا  فراعم و  هدکشناد  هسسوم :

یکرد هب  یبایتسد  یاتسار  رد  یشزومآ  دوخ : تخانش  نارگید و  تخانش 

- نردم یناتساب و  یمیهاربا ، تنس  ثاریم  لیذ  یقالخا 

دنفسا ۱۳۹۵

نارهت هاگشناد  ثیدح  نآرق و  مولع  سیدرپ  هسسوم :

مالسا یاملع  ناقرشتسم و  نیب  نتم  مهف  رد  کارتشا  قارتفا و  دنفسا ۱۳۹۵هوجو 

ییابطابط همالع  هاگشناد  تایبدا  هدکشناد  هسسوم :

میرک نآرق  یا  هتشر  نایم  تاعلاطم  رد  یمتسیس  هنایارگ و  یلک  دنفسا ۱۳۹۵درکیور 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یسانش  ناور  هدکشناد  هسسوم :

تالالتخا تیریدم  رد  یمالسا  تیونعم  میهافم و  یزاس  هچراپکی 

یگدرسفا

دنفسا ۱۳۹۵

یهاگشناد داهج  یعامتجا  تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هدکشهوژپ  هسسوم :

نامرد للع و  یناهج : ییارگ  دنفسا ۱۳۹۵طارفا 

روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاه  تیلاعف  نامزاس  هسسوم :

تیریدم یزاس  ماظن  یزاس و  گنهرف  تاعلاطم  هعسوت  شیامه  رد  روضح 

روشک ینآرق  روما 

دنفسا ۱۳۹۵

یهاگشناد داهج  یعامتجا  تاعلاطم  یناسنا .  مولع  هدکشهوژپ  هسسوم :

نآرق رد  یقالخا  بولطم  تایح  ییانعم  هکبش  تدم  هاتوک  یشزومآ  نمهب ۱۳۹۶هرود 

تاقیقحت

یرواد تسد  رد 

دروم  ) یلحم تلود  رد  شناد  تیریدم  ماظن  رارقتسا  یجنس  ناکما 

( دنجریب یرادرهش  هعلاطم 

یرواد تسد  رد 

یژولونکت راتخاس و  یناسنا ، یورین  هناگ  هس  لماوع  تیعضو  یسررب 

یرادرهش هعلاطم  دروم  ) شناد تیریدم  ماظن  رارقتسا  روظنم  هب  ینامزاس 

( دنجریب

یناسنا مولع  رد  نیون  یاه  شهوژپ  یلم  سنارفنک 

نامزاس رد  شناد  تیریدم  ماظن  رارقتسا  یدیلک  لماوع  دادرخ ۱۳۹۳ییاسانش 

شزومآ اب  هعسوت  یزاسهب و  تیروحم  اب  شزومآ  ناروآ  هر  یزاجم  شیامه  نیموس 

نامزاس یناسنا  عبانم  هعسوت  شناد و  دادرخ ۱۳۹۳تیریدم 

اه هژورپ 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نواعت هدکشیدنا  یزادنا  نابآ ۱۳۹۸هار 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نواعت هدکشیدنا  یزادنا  هار  یتاعلاطم  دنفسا ۱۳۹۸شرازگ 



تاراختفا
اب  ) میرک نآرق  یا  هتشر  نایم  تاعلاطم  شیامه  ییاوتحم  ییارجا و  سانشراک 

( یسانش شور  رب  دیکات 

ید ۱۳۹۳

اه تصرف  اه و  شلاچ  یمالسا ؛ تدحو  شیامه  ییاوتحم  ییارجا و  سانشراک 

نآرق یللملا  نیب  تاقباسم  هرود  نیمجنپ  یشهوژپ  شخب  نآرق  هاگدید  زا 

میرک

ید ۱۳۹۳

میرک نآرق  یا  هتشر  نایم  تاعلاطم  یللملا  نیب  شیامه  نیمود  سانشراک 
دنفسا ۱۳۹۵

تمارک یوناب  یلم  هراونشج  نیمود  رواد 
رویرهش ۱۳۹۶

رد روشک  نایهاگشناد  ینآرق  یاه  تیلاعف  نامزاس  هفرغ  ییارجا  سانشراک 

میرک نآرق  یللملا  نیب  هاگشیامن  هرود  نیمجنپ  تسیب و 

ریت ۱۳۹۶

هرود نیمجنپ  تسیب و  یهاگشناد  شخب  ییاپرب  رد  یراکمه  یهاوگ 

میرک نآرق  یللملا  نیب  هاگشیامن 

دادرخ ۱۳۹۶

رترب یاه  شهوژپ  یلم  هراونشج  هرود  نیتسخن  ییارجا  یملع و  سانشراک 

نواعت هزوح 

نمهب ۱۳۹۹

میرک نآرق  یا  هتشر  نایم  تاعلاطم  یللملا  نیب  شیامه  ناسانشراک  هتیمک  وضع 
نمهب ۱۳۹۵

هاگشیامن نیمتفه  تسیب و  یهاگشناد  شخب  یرازگرب  رد  یراکمه 

میرک نآرق  یللملا  نیب 

دادرخ ۱۳۹۸

هاگشیامن هرود  نیمتفه  تسیب و  رد  یهاگشناد  داهج  نامزاس  هفرغ  ریدم 

میرک نآرق  یللملا  نیب 

دادرخ ۱۳۹۸

رترب یاه  شهوژپ  یلم  هراونشج  هرود  نیتسخن  ییارجا  یملع و  سانشراک 

نواعت هزوح 

نمهب ۱۳۹۹


