
یدارم قداصدمحم 

ما هقالع دروم  یاه  هنیمز نم و  هرابرد 
رکفت اب  اه  نارحب  رد  تدشب  تسا  هدنب  یتاذ  تیصخش  وزج  نامزاس  رد  اهناسنا  ندرک  وسمه  یزاس و  نایرج 

اویش یملق  اب  ار  هرمزور  تاقافتا  یرگتیاور  مراد و  یبوخ  نایب  مدش  هتخاس  نارحب  رد  شنک  یارب  منکیم و  لمع 
منکیم نایب 

هدنیآ لاس  فادها 5 
....و هقطنم  تاعلاطم  / نارحب تیریدم  / یتینما _ یعافد تاعلاطم  یلغش  هزوح  رد  تیلاعف 

نیح یتاقیقحت  هژورپ  ناونعب  هر  ینیمخ  ماما  ییاجر و  دیهـش  رداـنب  یرارطـضا  طیارـش  نلپ 
دشرا هرود  لیصحت 

هواس ناتسرهش  هنومن  ناوج  همانریدقت 
1396

یهورگراک تالیکشت و  تیریدم 
لاس 1397 یلعبآ  -

یتایح یاه  تخاسریز  زا  تظافح  یلم  شیامه  نیمود  یصصخت  یاه  هاگراک 
لاس 1398 ناردنزام  - هاگشناد 

تیالو حرط 
لاس 1397 مق  -

نیدلا نیز 
لاس 1397 مق  -

سامت تاعالطا 

09381688020

08642227379

m.sadegh.moradi1375@gmai
l.com

، نارهت نارهت  - رهش  نارهت  - ناتسا 
لاله لپ  زا  دعب  نیوزق ، نابایخ 
هچوک یدادح ، دیهش  هچوک  رمحا ،

کالپ 26، یزار ، یدسا  نادیهش 
دحاو 3

یصخش تاعالطا 

1375 : 

لهأتم : 

یلیصحت تیفاعم  : 

یزاجم یاضف 

M_meqdad

M.sadegh.moradi

M_s_moradi

رد 1400/1/18 هدش  زور  هب 

دلوت

لهات تیعضو 

تمدخ تیعضو 

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 
نارحب تیریدم  دشرا  یسانشراک 

رتشا  کلام  یتعنص  هاگشناد 
ات 1400  1398

یتلود تیریدم  یسانشراک 

هواس  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد 
ات 1398  1394

یشهوژپ قباوس 

تاراختفا

هدش هدنارذگ  یاه  هرود

asfsafsa

https://instagram.com/M_meqdad
https://t.me/M.sadegh.moradi
https://twitter.com/M_s_moradi


یشرورپ نواعم 
اریمان  نابز  هاگشزومآ 

راک ناونع  هب ات 1398.1.27  زا 1395.1.27 
تن یفاک  ریدم 

اتید  تن  یفاک 
راک ناونع  هب ات 1399.1.31  زا 1399.1.30 

راد رابنا 
ردام  یشورف  ینیریش 

راک ناونع  هب ات 1397.12.1  زا 1397.9.1 
رادکنب

یدارم  یرادکنب 
راک ناونع  هب ات 1393.2.31  زا 1392.2.31 

دنمراک
قافآ  یا  هناسر  هسسوم 

راک ناونع  هب ات 1399.6.31  زا 1399.4.14 
دنمراک

ناینرپ  یا  هناسر هعومجم 
راک ناونع  هب ات 1400.1.18  زا 1399.8.1 

هواس دازآ  هاگشناد  تایرشن  یاروش  ریبد 
لاس 1398 ات  لاس 1394  زا  هواس  دحاو  دازآ 

لوئسم ریدم 
لاس 1398 ات  لاس 1395  زا  شک  طخ  هیرشن 

داتس ریبد 
لاس 1398 ات  لاس 1398  زا  هواس  ناتسرهش  انورک  اب  هزرابم  داتس 

ریبد
لاس 1398 ات  لاس 1398  زا  رتشا  کلام  یتعنص  هاگشناد  رون  هاگرارق 

ریبد
لاس 1398 ات  لاس 1395  زا  ییوجشناد  هیریخ  عمجم 

لوئسم
لاس 1400 ات  لاس 1398  زا  رتشا  کلام  یتعنص  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  هزوح 

لوئسم ریدم 
لاس 1400 ات  لاس 1398  زا  رتشا  کلام  یتعنص  هاگشناد  سوماق  هیرشن 

لوئسم
لاس 1398 ات  لاس 1395  زا  هواس  یمالسا  دازآ  ییوجشناد  جیسب  هزوح 

یزومآراک یراک و  قباوس 

یعامتجا یاه  تیلاعف

asfsafsa



هیلوا ییانشآ  یتامدقم :
رازفا مرن  نیا  اب  هژورپ  دنچ  ماجنا  طسوتم :

رازفا مرن  نیا  اب  اه  هژورپ  موادم  ماجنا  هتفرشیپ :

یسیلگنا
یبسن یاوتحم  لاقتنا  بسانم و  بلطم  کرد 

یکرت
بسانم یاوتحم  لاقتنا  عیرس و  بلطم  کرد 

یبرع
یبسن بلطم  کرد 

یرازفا مرن یاه  تراهم
Microsoft WordطسوتمMicrosoft

Powerpoint
طسوتم

Microsoft ExcelیتامدقمARCGISیتامدقم

یجراخ یاه  نابز

asfsafsa


