
 

 میراهر، ابرزگب ()ره ینیمخ امام یاسیس هشدیان

 وملع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

و  قیقحز ترک(، متما)سهاهگشدان یانسان

 یانسان وملع هعوست

۱۳۹۱ 

 نیسحالم، غالری ریزرگ (وتبر نص)ع المدر اسص خاریت

 وملع بتک ندویو ت هعلطام انازمس

 قیقحز ترک(، متما )سهاهگشدان یانسان

 یانسان وملع هعوسو ت

۱۳۹۷ 

 یسی، عزادهیقتم مریکالرانقالهغل ملعتل مویقال  جهنمال
 وملع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

 (تما )سهاهگشدان یانسان
۱۳۷۴ 

 اار، رضکجرنب یالماس یاسنشانسان
در  ریبره ظمعم امقم یدگنایماد نهن

 ارفعر مشر نتا، دفهاهگشدان
۱۳۹۰ 

 یالماس دنمو ت گنرهف خاریت
 

 ۱۳۸۷ ارفعر مشر نتدف هاطم، فدیماحانج

 یالماس انرفع

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس 

 انرفع

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس 

 بذاهو م انادی

 
 ۱۳۹۵ شو دان شجنس 

 انهج بذاهو م انادی خاریت

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس هلدالب، عیادانآبیغلبم

 یالماس انرفع

 
 ۱۳۹۵ شو دان شجنس 

 (یالماس ارفعو م اتیه)ال تست هوعمجم

 
  ۱۳۹۷ 

 (یرآنق ومل)ع یصصخت انزب

 
 ۱۳۹۵ شو دان شجنس 

 د(ارش یاسنارش)ک بذاهو م انادی

 
 ۱۳۹۵ شو دان شجنس 

 انرفع

 
 ۱۳۹۵ شو دان شجنس 

 یربع انزب
، نسح، مادیآبیوسم داریامن

۱۳۶۹ - 
 ۱۳۹۵ شو دان شجنس

 دارش یالماس انرفع

 
 

 ۱۳۹۵ شو دان شجنس 

 هقف ونتم

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس نسح، مادیآب یوسم داریامن

 هقف ولاص

 
 ۱۳۹۷ شدانو  شجنس رظاه، مداریامن



 یربع

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 را(ت)دک وققح یانبو م هقف هوعمج: م یربع انزب

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 دارش یاسنارش( کثدیو ح رآنق ومل)ع یرآنق وملع

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 دارش یاسنارش( کثدیو ح رآنق ومل)ع یصصخت انزب

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 دارش یاسنارش( کثدیو ح رآنو ق وملر )عیسفت خاریر و تیسفت

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 (ثدیو ح رآنق ومل)عثدیح

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 دارش یاسنارش( کثدیو ح رآنق ومل)ع یربع انزب

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 دارش یاسنارش( کثدیح و رآنق ومل)ع یالماس ارفعو م اتیهال هوعمجم

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس ول، رسرخشچ

 دارش یاسنارش( کثدیو ح رآنق ومل)عرآنر قیسسفت

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 ریت( دکثدیو ح رآنق ومل)عیربع

 
 ۱۳۹۷ شدانو  شجنس رظاه، مداریامن

 

 

 راگهربجت انوفسلیو ف انملسم انوفسلیف اهدگاز دی تیلع
 

 ۱۳۸۸ ابتک انتوسب هسوسم هلالنی، عیادمخ

 (لائسمالهویاج - هیدسقاللائسمال - رآنقالاتهابشت)م یفسلف هالرس هس
 ند بمح، مرازییش ندیدرالص

 میراهاب

ر تدف اراتشت)ان مق ابتک انتوسب

 (مق هیملع وزهح یالماس اتغیلبت
۱۳۸۸ 

 رازییش ندیدرالا و صنیسنطو، ابارس اهدگاز دی آن وایو ق سفن

 
 ۱۳۸۸ ابتک انتوسب هسوسم اقح، اسریهطا

 دیع، سانیمیرح یالماس هفسلف تویه
ر تدف اراتشت)ان مق ابتک انتوسب

 (مق هیملع وزهح یالماس اتغیلبت
۱۳۸۳ 

 یاسیس یهفسلف اتطالحاص گنرهف

 
 

 ۱۳۹۱ زرکر مشن ای اناتانج ،کایپ

 دهزن انادی یردهشف یهامنشدان

 
 

 ۱۳۹۲ زرکم زارلچ رتر، رابنزی

 دیعر، سفیائیض هقف ملع هفسلف

، رانه. ؛ تاهگشو دان وزهح اهگشژوهپ

 مولع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

 (تما )سهاهگشدان یانسان

۱۳۹۲ 



 تاسیس ملع ایادهینب
 

 ۱۳۷۷ یر نشن نمرحدالب، عمالع

 (ریت)دک یالماس هفسلف

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس هومصع، مدمقم یلیلخ

 ریت( دکالمک هفسلف هوعمج) مطقنم

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس هومصع، مدمقم یلیلخ

 (ریت)دک یالماس هفسلف

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس هومصع، مدمقم یلیلخ

 (ریت)دک یالماس المک

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس هومصع، مدمقم یلیلخ

 (ریت)دک هفسلف واالتس هوعمجم

 
 ۱۳۹۷ شو دان شجنس دوی، ننیرگگ

 یالماس هفسلدر ف یاسنشترفعم

 
 ۱۳۹۶ تمکح نیس، حاریفغ

 اتقیلعتال

 
 ۱۳۹۲ رانای هفسلو ف تمکح یشژوهپ هسوسم دمحم ندبمح، میارابف

 

 

 رارداداز ق ارجخ اتزامو ال یدنم تیولئسم وققح
 

 ۱۳۹۷ زانیر مشن رج، اییائابب

 اصخاش هیلع مرایج
 

 ۱۳۹۶ زانیرمشن نیسا، حینیائآق

 (دهرشظد ندیج) ت اصخاش هیلع مرایج
 

 ۱۳۹۷ زانیر مشن نیس، حیادقد صمحرمیم

 رشگا ن)ب یوممع شایو آس تینام هیلع مرایج( ۳) یاصصتاخ زایج وققح

 (یقیطبت
 

 ۱۳۹۷ زانیر مشن نیس، حیادقد صمحرمیم

دور و ص ترق، ستاندر ام تانی، خرداریباله: کتیکالو م والام هیلع مرایج

 (یقیطبت هعطال)م یدنشن ترداخپ کچ
 

 ۱۳۹۷ زانیر مشن نیس، حیادقد صمحرمیم

 تیکالو م والام هیلع مرای: جیاصصتاخ ریفیک وققح
 

 ۱۳۹۷ زانیر مشن نیسا، حینیائآق

 یوممع زایج وققح
 

 ۱۳۹۸ زانیر مشن - ۱۳۲۶، یلدعمح، میلیاردب

 یدنم وققح یاتدمقم دوره
 

 ۱۳۹۷ زانیم نیسدحی، سیایفص

 ( ۲-۱)  الماس ریفیک وققو در حن ایهاهدگدی
 

د ی، سریتوشش یشرعم

 نسدحمحم
 ۱۳۹۷ زانیر مشن

 یوممع زایج وققح یهنیزم

 
 

 ۱۳۹۶ زانیر مشن اا، رضهوربن



 دمح، موریآش ریفیک یدادرس نیآی

 وملع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

 قیقحز ترک(، متما )سهاهگشدان یانسان

 یانسان وملع هعوسو ت

۱۳۸۹ 

 رداده، میلاص انیجرای یاسنشرمر جب دیدرآم

 وملع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

 دهکشژوه(، پتما)سهاهگشدان یانسان

 یانسان وملع هعوسو ت قیقحت

۱۳۹۷ 

 دمح، موریآش ۱۳۹۷الا ست اتالحاص نریا آخب ریفیک یدادرس نییآ

 وملع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

 قیقحز ترک(، متما )سهاهگشدان یانسان

 یانسان وملع هعوسو ت

۱۳۹۷ 

 یوممع زایج وققح یانبم لیلحت

 
 

 ۱۳۹۵ هاودان، جلگنج روفتسری، کونسالرکک

 هعامزا در جج وققح شقو ن انتسلگان یاصصتاخ زایج وققح

 
 

 ۱۳۹۵ هاودان، جلگنج روفتسری، کونسالرکک

 (یانمسج اتدم)ص اصخاش هیلع مرایج

 
 

 ۱۳۹۲ هاودان، جلگنج نس، حیرانافوربپ

 (لامظر کد ندیجا ت)ب یوممع شایو آس تینام هیلع مرایج
 

 ۱۳۹۵ هاودان، جلگنج نس، حیرانافوربپ

 یوممع زایج وققح
 

 ۱۳۹۷ هاودان، جلگنج نس، حیرانافوربپ

 وققح طقنم
 

 ۱۳۹۷ ارشتان یامهس ترکش دیهدممح، مفریش

ال امک ایهخاسا پب راهمه ریفیک یدادرس نیآی تست واالتس عامج کانب

 یحریشت
 

 ۱۳۹۶ دارش هشدیان انس، احردیکده یبیبح

 ( ۱۳۹۲وبص) میالماس ازاتجم ونانق عامج رحش
 

 ۱۳۹۳ دارش اراتشتان دیمو، حخیاهدرگ

 ظمنم ارتجت وققح
 

 ۱۳۹۵ دارش هشدیان 

ال امک ایهخاسا پب یوممع وققح ۹۷ا ت ۸۵د ارش یاسنارشک واالتس کانب

 یحریشت
 

 ۱۳۹۷ دارش هشدیان 

 وملد و عارش یاسنارش، کیفیالت ایهتست راهمه هب یمیوشیب عامج رحش

 یکزشپ هایپ
 

 ۱۳۹۸ دارش ارضیل، عدلوشخ

 یدنم وققح ز طراحرکمت
 

 ۱۳۹۸ دارش ، داوددرییح

 خاسا پب یاسنش رمزا و جج وققح ۹۷ ات ۸۵د ارش یاسنارشک واالتس کانب

 یحریشال تامک ایه
 

 ۱۳۹۷ دارش هشدیان 



 تیکالم وققح ۹۷ا ت ۸۵ یوصصخ وققد حارش یاسنارشک واالتس کانب

 ایه خاسا پو ب ادناس تبث وقق، حریتردفس وقق، حادیصتاق وقق، حریکف

 یحریشت ایهخاسا پ...بیحریشال تامک
 

 ۱۳۹۷ دارش هشدیان 

، هروی دت، آراء وحدییلک اتکا نب راهمه ریفیک اصخ نیوانق بختنم

، اوتض، قتالوک یقوقح ایهونآزم ژهوی یوعوضم دهش دینبهقطب ایهتست

 ریتد و دکارش

 ۱۳۹۶ دارش هشدیان ابتهر، مبره

 یدنم اصخ نیوانق بختنم
 

 ۱۳۹۶ دارش هشدیان دمداحی، سینیسح

 (یوققح هقف ول)اص یوققح داللتد اسواعق
 

 ۱۳۹۷ دارش هشدیان ادرضمح، میاعجش

 یالماس ازاتجم ونانق یطالی هنیجنگ
 

 ۱۳۹۶ دارش واد، جیابداش

 ریفیکیدادرسنیآی یطالی هنیجنگ
 

 ۱۳۹۵ دارش واد، جیابداش

 تالوک وزیارآمک ایهونآزم هوعمجم

 
 

 ۱۳۹۵ دارش دمداحی، سویوسم

 یونآزم ظمدر ن یدنم یدادرس نیآی

 
 ۱۳۹۶ دارش هشدیان یل، عانریطاه

 وققح یصصخو ت یوممع انزب یطالی هنیجنگ
 

 ۱۳۹۵ دارش دیم، حیانرمهق

 ژه( وییحریشال تامک ایه خاسا پ)ب ارتجت ونانق دهش دینب هقطب واالتس

 اورانش، مریتردف، ساوتض، قتالو وک ریتد، دکارش یاسنارشک ایه ونآزم

 ...یوققح
 

 ۱۳۹۵ دارش هشدیان دیهور، مآزادپ

 یدنم یدادرس نیآی ونانق عامج رحش
 

 ۱۳۹۳ دارش یضرتدار، مندی

 یاصصتاخ زایج وققحار ی ونآزم
 

 ۱۳۹۷ دارش هشدیان دیه، میاهنپ

 یوممع زایج وققار حیونآزم
 

 ۱۳۹۷ دارش هشدیان دیه، میاهنپ

 ریفیک یدادرس نیار آیی ونآزم

 
 ۱۳۹۷ دارش هشدیان ابتهر، مبره

 ایهونآزم ژهوی یحریشال تامک ایهخاسا پب ارتجت ونانار قی ونآزم

 ...یوققح اورانش، مریتردف، ساوتض، قتالو وک ریتد، دکارش یاسنارشک
 

 ۱۳۹۷ دارش هشدیان کاب، بیزارع

 یدنم وققار حیونآزم
 

 ۱۳۹۷ دارش هشدیان دمداحی، سینیسح

 یدنم ونانق سوینهتکن
 

 ۱۳۹۵ دارش هشدیان 

 ۱۳۹۵ دارش هشدیان  ریفیک یدادرس نیآی ونانق سوین هتکن



 

 ارتجت ونانق سوینهتکن
 

 ۱۳۹۵ دارش هشدیان 

 یالماس ازاتجم ونانق سوینهتکن
 

 ۱۳۹۵ دارش هشدیان 

 گنوریتاکرارداد فق
 

 ۱۳۹۵ دارش هشدیان یطفص، مرییصن

 را(ت)دک وققح یانبو م هقف هوعمج: م یربع انزب
 

 ۱۳۹۷ شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 یحریشت خاسا پب راهمه ریفیک یدادرس نیآی تست واالتس عامج کانب
 

 ۱۳۹۶ دارش هشدیان انس، احردیکده یبیبح

 ( ۱۳۹۲وبص) میالماس ازاتجم ونانق عامج رحش
 

 ۱۳۹۳ دارش اراتشتان دیمو، حخیاهدرگ

 ظمنم ارتجت وققح
 

 ۱۳۹۵ دارش هشدیان 

 


