
یصلاخ ارهز 

ریدم شناد و  رصع  هسسوم  لماعریدم 

 ( خات یصلاخ (  داتسا  یشزومآ  میت 

نم هرابرد 

سردم یسانشناور -  ماظن  نامزاس  وضع  خات - )  یصلاخ (  داتسا  یشزومآ  میت  ریدم  شناد -  رصع  هسسوم  لماع  ریدم 

نارهت هاگشناد  رد  یدرف  یاه  تراهم  یلیصحت و  یزیر  همانرب  هرواشم و  یاه  هرود 

۱۳۶۶/۸/۲ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

cerambix1390@gmail.com 

(+۹۸)۹۱۹۱۷۴۸۰۸۵ 

۰۹۱۹۱۷۴۸۰۸۵ 

Taakh.ir 

خ 35 دنولا -  یاهتنا  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،

 - کچیپ لگ  تسب  بمب  شوایس -  خ  - 

هقطنم یعامتجا  تامدخ  تنواعم  نامتخاس 

داتسا یشزومآ  میت  نارهت -  یرادرهش   6

 ( خات یصلاخ ( 

 

یلیصحت قباوس 

یمومع شیارگ :

دازآ تاقیقحت  مولع  هاگشناد : / هسسوم

۱۹/۳۵ لدعم : 

یسانشناور دشرا  ۱۳۹۴ - ۱۳۹۶یسانشراک 

یژولویبورکیم شیارگ :

دازآ ناغماد  دحاو  هاگشناد : / هسسوم

۱۷/۳۵ لدعم : 

یلوکلوم یلولس  یسانش  تسیز  ۱۳۸۶ - ۱۳۹۰یسانشراک 

یلغش قباوس 

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

شناد رصع  هسسوم  لماع  نیدرورف ۱۳۹۲ریدم  زا  یراکمه  زاغآ 

یسانشناور ماظن  داهن : / نامزاس

یسانشناور ماظن  نامزاس  نمهب ۱۳۹۷وضع  زا  یراکمه  زاغآ 

شناد یوجهر  داینب :

هاگشناد هتشر  باختنا  نیدرورف ۱۳۹۸رواشم  رویرهش ۱۳۹۴  -

 ( خات یصلاخ (  داتسا  یشزومآ  هورگ  شناد -  رصع  دازآ  یملع  هسسوم :

هاگشناد هتشر  باختنا  نیدرورف ۱۳۹۲رواشم  زا  یراکمه  زاغآ 

نارهت هاگشناد  هاگشناد :

یلیصحت یزیر  همانرب  هرواشم و  یاه  هرود  رویرهش ۱۳۹۷سردم  زا  یراکمه  زاغآ 

نارهت هاگشناد  هاگشناد :

یگدنز تراهم  یاه  هرود  رویرهش ۱۳۹۷سردم  زا  یراکمه  زاغآ 

اه تراهم 
سیفآ یاه  رازفا  یناوخمرن  دنت  یاه  هرود  سردم 

یرادینش
 

تراهم



یدرف یاه  تراهم  هرود  یگدنزسردم  یاه  تراهم  هرود  سردم 

نابز
یسیلگنا

ندناوخ
 

یراتفگتراهم
 

نتشونتراهم
 

یرادینشتراهم
 

تراهم

یناملآ

ندناوخ
 

یراتفگتراهم
 

نتشونتراهم
 

یرادینشتراهم
 

تراهم

تاقیقحت
ناردام یگدنز  تیفیک  ناور و  تمالس  رب  ینامرد  یتخانش  یاه  شور  ریثات 

یلاعف شیب  هجوت -  یتساک  لالتخا  ناکدوک  یاراد 

رویرهش ۱۳۹۶  : خیرات

اه هژورپ 

نارهت هقطنم 6  یرادرهش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نادنورهش هژیو  یگدنز  یاه  تراهم  ییازفا  شناد  نمهب ۱۳۹۸هاگراک   : خیرات

تاراختفا
رترب نابآ ۱۳۹۵نیرفآراک   : خیرات

یعامتجا هکبش 
asredanesh1392

80%60%80%60%40%40%40%40%

https://t.me/asredanesh1392

