
لاس یتیریدم 25  هرواشم و  قباوس  یاراد  یلیمحت و  گنج  هرود  رد  دصرد  زابناج 15  هدنمزر و 

تیریدم ینادراک 

نارهت

تیریدم یسانشراک 

یعافتناریغ نایسراپ  نیون  دازآ  هاگشناد : / هسسوم

۱۸.۲۵ لدعم : 

یگنهرف یبایزرا  یا و  هفرح  تیریدم  یسانشراک 

یدربراک یملع  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

تسارح ییاضق  سانشراک 

نارهت ناتسا  نازابناج  داینب 

نارهت

۱۳۶۵ - ۱۳۶۴

نیدایم سانشراک 

یتموکح تاریزعت  داتس 

۱۳۶۷ - ۱۳۶۶

هریدم تئیه  وضع  لماع و  ریدم  ، تایلمع تاعالطا و  سانشراک 

نکسم ینواعت  هریدم  تئیه  وضع  فرصم ، ینواعت 

یروهمج تسایر  ردخم  داوم  هزرابم  داتس 

۱۳۸۵ - ۱۳۷۲

تابلاطم لوصو  ریدم  هریدم و  تئیه  رواشم 

نیواس شرف  تکرش 

۱۳۸۶ - ۱۳۸۵

لماع ریدم  ییارجا  رواشم 

نداعم روما  رد  کرال  ساملا  تکرش 

۱۳۸۷ - ۱۳۸۶

هریدم تئیه  وضع  لماع و  ریدم 

رهپس رتسگ  امه  تکرش 

۱۳۸۹ - ۱۳۸۶

هریدم تئیه  وضع 

ناغمرا رتسگ  ناماس  تکرش 

۱۳۸۹ - ۱۳۸۸

لماع ریدم  رواشم 

ورتم یرادرب  هرهب  تکرش 

۱۳۹۱ - ۱۳۹۰

تسایر ییارجا  رواشم 

ناریا همیب  یدربراک  یملع  هاگشناد 

۱۳۹۲ - ۱۳۹۱

ینف تنواعم 

ابس تحایس  رهم  تکرش 

۱۳۹۳ - ۱۳۹۲

لماع ریدم  ییارجا  رواشم 

وردوخ ناریا  گنیزیل  تکرش 

۱۳۹۴ - ۱۳۹۲

هریدم تئیه  وضع 

ریبش رتسگ  تلادع  نارگداد  یقوقح  هسسوم 

۱۳۹۶ - ۱۳۹۳

هریدم تئیه  وضع  لماع و  ریدم 

ایساروا نایک  لیلخ  تکرش 

۱۳۹۵ - ۱۳۹۳

هریدم تئیه  سیئر 

رثوک نیمات  هافر  تکزش 

زا ۱۳۹۴ یراکمه  زاغآ 

درف یضرا  یلع 

۱۳۴۷/۹/۱ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

ali_arzifard@yahoo.com 
(+۹۸)۹۱۲۱۹۶۵۳۹۶ 

نارهت  

هموزر هصالخ 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 



لماع ریدم  ییارجا  رواشم 

دجم تاقیقحت  داهج  تکرش 

۱۳۹۵ - ۱۳۹۴

تاطابترا رواشم 

LG تکرش

زا ۱۳۹۶ یراکمه  زاغآ 

هیوست ریدم 

دام تعنص  ورتپ  تکرش 

۱۳۹۹ - ۱۳۹۵

هریدم تئیه  وضع  لماع و  ریدم 

سراپ یسدنهم  هعسوت و  تکرش 

۱۳۹۹ - ۱۳۹۸

هریدم تئیه  رواشم 

( نیرفآ هب  ردص  ناتسرامیب  ) تمکح یکشزپ  هورگ 

۱۳۹۹ - ۱۳۹۸

یناگرزاب تنواعم  هریدم و  تئیه  فظوم  وضع 

( یگتسشنزاب قودنص  هب  هتسباو   ) رانکت سم  نداعم  عمتجم  تکرش 

۱۳۹۹ - ۱۳۹۴

یلام یرادا و  تنواعم 

( ) یگتسشنزاب قودنص  هب  هتسباو   ) ابص ناکین  هدیدپ  یناگرزاب  هورگ 

زا ۱۴۰۰ یراکمه  زاغآ 

یناگرزاب رواشم 

( ماع یماهس   ) کچیپ تکرش 

زا ۱۴۰۰ یراکمه  زاغآ 

لماعریدم رواشم 

( وکدیل  ) یتسیز مولع  تعنص  شرتسگ  یاه  تکرش  هورگ 

زا ۱۴۰۰ یراکمه  زاغآ 

یقوقح رواشم 

اتسیو یتعنص  یراکنامیپ  تکرش 

ییارجا رواشم 

یتفن روما  رد  نیال  میروا  تکرش 

هریدم تئیه  وضع 

ناغمرا رتسگ  ناماس  تکرش 

MBA کیژتارتسا تیریدم 

وگتفگ دازآ  یلاع  شزومآ  هسسوم  هسسوم :

۱۳۹۷

راک بسک و 

هیسوباق دازآ  یلاع  شزومآ  هسسوم :

تیریدمرتویپماک هرود 

ترایز جح و  نامزاس  هسسوم :

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 


