
هدنرپ دالیم 

( نارنخس یدرف ( هعسوت  چوک  سردم و 

miladparandeh@gmai l .com

www.mi ladparandeh.com

سسوم

هدنرپ دالیم  یشزومآ  یمداکآ 

۱۴۰۱ - ۱۳۹۶

اهدرواتسد فیاظو و 

سسوم

گمورشیپ یشزیگنا  نیالنآ  هلجم 

۱۴۰۱ - ۱۴۰۰

اهدرواتسد فیاظو و 

( یداتسا یرتسَم ( همانیهاوگ 

شیرتا  MPT یمداکآ  : هسسوم

ینارنخس یللملا  نیب  همان  یهاوگ 

شیرتا  MPT یمداکآ  : هسسوم

ینارنخس سردم  کردم 

یتعنص هاگشناد  یملع  نمجنا  دییات  دروم  نارهت و  هاگشناد  ینیرفآ  راک  نوناک   : هسسوم

ریبک دیما  هاگشناد  فیرش و 

یرونخس نایب و  نف  شزومآ  کردم 

تعنص ملع و  فیرش و  تعنص  هاگشناد  یملع  نمجنا   : هسسوم

هرفن رانیمس 800  رد  نارهت  ارهزلا  هاگشناد  رد  ینارنخس 

نارهت هاگشناد  یسانشناور  هدکشناد  رد  ینارنخس 

دهشم نایواک  هاگشناد  رد  ینارنخس 

دهشم تلم  کراپ  رد  ینارنخس 

دهشم تیبرت  رالات  رد  ینارنخس 

دهشم رد  عیانص  یعارتخا  عمتجم  رد  ینارنخس 

ناتسچولب ناتسیس و  یاه  هاگشناد  رد  ینارنخس 

یدرف هعسوت  هنیمز  رد  نارگید  دوخ و  یگدنز  تیفیک  ندرب  الاب  یارب  یسررب  قیقحت و  هبرجت ،  لاس  زا 5  شیب 

سامت تاعالطا 

یلغش قباوس 

کمک دارفا  هب  ات  مینک  یم  شالت  هدنرپ ) یشزومآ  یمداکآ   ) پاکآ هعومجم  رد  ام 

دنوش لیدبت  ناشدوخ  نیرتهب  هب  یدرف  هعسوت  دشر و  یاه  تراهم  هنیمز  رد  مینک 

دنهد اقترا  ار  دوخ  هنازور  هزیگنا  دنک  یم  کمک  دارفا  هب  هک  نیالنا  هلجم  کی 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

اه هژورپ 







mailto:miladparandeh@gmail.com
http://www.miladparandeh.com/


یروضح تروص  هب  نایب  نف  ینارنخس و  عماج  هرود  یرازگرب 6 

سلجم رهش و  اروش  تاباختنا  یادیدناک  زا  نت  دنچ  هب  ینارنخس  شزومآ  هرواشم و 

نیالنآ تروص  هب  ینارنخس  نایب و  نف  عماج  هرود  زا 7  شیب  یرازگرب 

نوبیرت هقباسم  هاگن  زا   ( رفن نیب 1300  رد  ناریا ( رترب  نارنخس  وزج 100 

دهشم تیبرت  رالات  هرفن  شیامه 400  رد  ینارنخس  یارب  هدیزگرب  نارنخس 

یاه هزوح  رد  شزومآ  ناریا )  رد  راب  نیلوا  یارب  یگدنز  یایمیک  هرود  یرازگرب  یحارط و 

( نازومآ شناد  هژیو  یدرف  هعسوت 

یرونخس نایب و  نف  شزومآ  عماج  هرود  یرازگرب  یحارط و 

تاراختفا 


