
یمئاق داعیم  دیس 

یلیصحت دشرا  رواشم 

نم هرابرد 

هرواشم کیمداکآ  کردم  یاراد  یشزیگنا ، یشزومآ و  نارنخس  یرسارس ، روکنک  رترب  یاه  هبتر  یلیصحت  زاس  همانرب  رواشم و 

هرواشم و یاه  هاگراک  اه و  شیامه  هدننکرازگرب  هتشر ، باختنا  صصختم  نارهت ، هاگشناد  زا  یزیر  همانرب  یلیصحت و 

اه ناتسرهش  نارهت و  رد  هتشر  باختنا 

درجم  : لهأت تیعضو 

meead.gha@gmail.com 

(+۹۸)۹۱۲۸۸۷۵۳۳۲ 

نارهت  

یلیصحت قباوس 

یروبرکوردیه نزاخم  شیارگ :

یتلود ریبکریما  یتعنص  هاگشناد : / هسسوم

تفن یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

یلغش قباوس 

یمئاق داعیم  سدنهم  هتشر  باختنا  هرواشم و  نامتراپد  هاگشزومآ :

ریدم

شجنس ناریا  هسردم :

یلیصحت زاس  همانرب  رواشم و 

شناد یوجهر  هاگشزومآ :

هتشر باختنا  یلیصحت و  دنفسا ۱۳۹۸رواشم  ریت ۱۳۹۵  -

جاگ هسسوم :

اهدرواتسد فیاظو و 

کیزیف تشهبیدرا ۱۳۹۷سردم  رهم ۱۳۹۶  -

ویک یآ  رتکد  تیاس  کیزیف  سرد  ییوئدیو  سردم 

( فمیکح  ) ناهام هسردم :

یلیصحت رواشم 

راگدنام شناد  نایک  هاگشزومآ :

یلیصحت تشهبیدرا ۱۳۹۷رواشم  نیدرورف ۱۳۹۶  -

تارداص هعسوت  هسردم :

اهدرواتسد فیاظو و 

روکنک کیزیف  تایضایر و  سرد  ریت ۱۳۹۴سردم  رهم ۱۳۹۰  -

.مدرک زاغآ  تست  هداعلا و  قوف  یاه  سالک  رد  کیزیف  تایضایر و  سیردت  اب  ار  دوخ  یشزومآ  راک  لبق  لاس   10

اه تراهم 
یرونخس نف  الاب و  یمومع  دیتاساطباور  زومآ و  شناد  اب  رثوم  طابترا 

گنیتکرام رازفا minitabلاتیجید  مرن 

matlab رازفا رازفا power pointمرن  مرن 



یزاجم یاضف  زا  یدربراک  رازفا eclipse simulatorهدافتسا  مرن 

نابز
یسیلگنا

ندناوخ
 

یراتفگتراهم
 

نتشونتراهم
 

یرادینشتراهم
 

تراهم

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

نارهت هاگشناد  ینیرفآراک  هدکشناد  هسسوم :

یلیصحت تشهبیدرا ۱۳۹۸هرواشم   : خیرات

یرگن هدنیآ  هعسوت و  یاه  شرورپ  شزومآ و  زکرم  تیریدم  - نارهت ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هسسوم :

دادعتسا - یتخانشناور یاه  نومزآ  یشزومآ  ید ۱۳۹۸هرود   : خیرات

یچلامتسدروپ اضردمحم  یلیصحت  هرواشم  زکرم  هسسوم :

یرسارس نومزآ  هتشر  باختنا  یصصخت  دادرم ۱۳۹۶هاگراک   : خیرات

نارهت هاگشناد  ینیرفآراک  هدکشناد  هسسوم :

ینیرفآراک یلغش و  هرواشم  هرود  نایاپ  همان  یهاوگ 

نارهت هاگشناد  کیناکم  یسدنهم  هدکشناد  هسسوم :

یلیصحت رواشم  تیبرت  هاگراک  هرود  نایاپ  همان  : ۱۳۹۸یهاوگ  خیرات

ناریا یشزومآ  غباون  عمجم  هسسوم :

یلیصحت هرواشم  نیون  یاه  شور  شزومآ  عماج  هرود  یهاوگ 

نایناریا یشزومآ  غباون  عمجم  هسسوم :

ناریا یشزومآ  غباون  ییامهدرگ  رد  تکرش  همان  یهاوگ 

تفن یسدنهم  هناخ  هسسوم :

بلتم شزومآ 

اه هژورپ 

ماجنا لاح  رد 

« یمئاق داعیم   » شور هب  یلیصحت  یزیر  همانرب  هچرتفد   » باتک پاچ 

ماجنا تسد  رد 

نیرواشم عماج  یامنهار  ) یرسارس روکنک  دص  ات  رفص  باتک  پاچ 

( یلیصحت

یعامتجا هکبش 
ئاق - moshavereh_ghaemiداعم

100%60%60%80%

https://linkedin.com/in/%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C
https://instagram.com/moshavereh_ghaemi

