
 

 یایتروس هعوست ایهمارادایپ
 

 ۱۳۹۳ نویر دارخشن 

 (یانبو م ول)اص  اورزیشک یالم نیامت
 

 ۱۳۹۰ د(هش)م یردوسف اهگشدان دمح، میانربق

 (اربجا و تههظریا، نهتافی، رهنادیینب ول)اص یایتروس ازیدسنموانت
 

 ۱۳۹۶ درسم تیربت اهگشدان ندیالنا رکرضدالب، عاریختاف

 یایتروس هعوست یاسنش بیر آسب دیدرآم
 

 لیاعم، اسازیبهش
و  اپز چکر، م یتشهد بیهش اهگشدان

 اراتشتان
۱۳۸۹ 

 تریدیم ایهمتسیس دهندههعوسو  ت طراح یلغش ایهارتهم شزایاف

 واتحم
 

 ۱۳۹۷ رانهت راناگبدی ادرضیم، حریبنق

 (Business planار )و ک بسک طرح ندویو ت یطراح
 

 ۱۳۸۹ داناهر ودمحور، مدپماح

 نیسدحمح، مزدیی یلاپپ یایتروس هعوست ایههظرین

 وملع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

 قیقحز ترک(، متما )سهاهگشدان یانسان

 یانسان وملع هعوسو ت

۱۳۹۴ 

 هاننریارآفک نیامت ایهرهیجاد زنجای
 

 ۱۳۹۷ اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان امیل، وییل

 راندر ای یایتروس هعوست زیریهامرنب
 

 ۱۳۹۰ سومق ادرضمح، میوانرض

 وژیولنکو ت وآورین تریدیم
 

 ۱۳۹۳ ابازتب ارک، مونسداج

 هترفشیپ ینریارآفک
 

 ۱۳۹۳ دان راه ودمحور، مدپماح

 (یگنرهف راتییغو ت یرایگ یلح)میایتروس زیگردشگ هعوست

 
 ۱۳۹۱ هامکهم دا. وان، ایورجج

 

 یاکخ ایدهس یدسنهم ولاص
 

 ۱۳۹۳ یوارزمخ اهگشدان یل، عریبنق

 راندر ای داریعرتم
 

 ۱۳۸۲ (ا)عرض امام اهگشدان ورصن، میداقصم

 نس، حدیماح ردیاربک وژیولرفومژئ
و  اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان

 اپچ

۱۳۷۴-

۱۳۷۷ 

 ۱۳۹۰ اراتشتان هسوس،مرانهت اهگشدان او. یو تمیر، تیدهرن ا(هرشگو ن اتوعوضز )میخآب ایهوزهح تریدیم

 



 آب القتان ایهازهس
 

 ۱۳۷۶ رشز نرک، مانهفاص یتعنص اهگشدان مریدکمح، میرامیب

 یاکخ ایدهس
 

 ۱۳۸۲ اپو چ اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان نسح ،یمیرح

 وبرس القترد اناربو ک وریئت
 

 ۱۳۹۱ اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان دت ی، چگانی

 ۱۳۸۷ اپو چ اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان میراه، ابیدانلکترییام هتسواب ایهازهو س ارییآب ایهالانک یطراح

 ۱۳۹۱ اپو چ اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان و ا.ت، وییونوان وبرس یدسنهم

 اناس، ساریشرافیام اکخ کیانکم
 یرس اراتشتان هسوس، مشدان ایمیس

 داور ملق رانمع
۱۳۹۷ 

 د، احیالخلخ رزادهاقب اکخ کیانکم

 ندیرالیصن هواجخ یتعنص اهگشدان

 اتدمز خرک، میویجشدان جیس، بیطوس

 ریصن یوزشآم

۱۳۹۳ 

 

 

 اورزیشک اهدگاز دی یاسنشمیلوا و اقه اتیلمو ع ولاص

 
 ۱۳۸۸ دآژن نیس، حانفریش

 ونایمد، هنمرهف وشوارپدی ایههچ( و درخیتنزی ایهچی)پ یتنزی دهاالرونب اناهیگ

، اراتشتد، انهشد م، واحیاهگشاد دانهج

 دهکشژوهپ انرمر کناهد بیهش اهگشدان

 یاهیگ داتیولت اورینف

۱۳۹۷ 

 یاسنشمیلوا و اقه
 

 ۱۳۷۹ دهشم یردوسف اهگشدان 

 را(ت( )دکیانباغب ومل)عترداشاز ب سپ وژیولزییو ف وژیولزییف
 

 ۱۳۹۷ شو دان شجنس منب، شازیبهش

 را(ت)دک یانباغب اناهید گیولت ولاص
 

 ۱۳۹۷ شو دان شجنس 

 را(ت)دک یانباغب اناهیگ الحاص
 

 ۱۳۹۷ شو دان شجنس 

 


