
یصخش یصخش تاعالطا   تاعالطا

 ۱۳۵۷ دلوت : لاس 

درم   : تیسنج

تمدخ  نایاپ  یزابرس : تیعضو 

لهأتم   : لهأت تیعضو 

نارهت   : تنوکس ناتسا 
دحاو کالپ 36 ،  نایدامتعا ،  خ  هیقداص ،  مود  هکلف 

3 : سردآ

نمنم یی   هرابرد هرابرد

الاب یراک  هقباس  اب  یدرف 
هلوحم روما  ماجنا  رد  یدج  مظنم و 

هلزلز یتاقیقحت  راک  ماجنا  یارب  ناریا  طاقن  مامت  هب  یراک  یاهرفس  هبرجت 
نیالنآ ریغ  نیالنآ و  یراکرود  رود و  هار  زا  نیالنآ  تامدخ  ماجنا  تارهم 

دیدج یاه  هبرجت  تهج  تبثم  هیحور  یاراد 

یلغش یلغش قباوس   قباوس

دنمراک
ناریما یشزومآ  هسسوم   

ید ۱۳۷۹ ات  رهم ۱۳۷۹  زا   

Amir EsmaeiliAmir Esmaeili
ینابیتشپ تامدخ و  سانشراک 

نیالنآ
۰۹۳۰۳۳۳۴۰۵۵ 

amir.09190035063@gmail.com 
اجنیباج قیرط  زا  سامت 

https://jobinja.ir/user/amir-esmaeili?el=0


ینف نیسنکت 
نامتخاس هار و  تاقیقحت  زکرم   

تشهبیدرا ۱۳۸۹ ات  رویرهش ۱۳۸۰  زا   

یدعب هس  حارط 
نایناریا زبس  ناتسران   

رویرهش ۱۳۸۹ ات  دادرخ ۱۳۸۹  زا   

ینابیتشپ سانشراک 
تنگم رتویپماک  زکرم   

نیدرورف ۱۳۹۰ ات  رهم ۱۳۸۹  زا   

رازفا تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  تامدخ و  سانشراک 
رتویپماک دنلرولیس   

نابآ ۱۳۹۳ ات  تشهبیدرا ۱۳۹۰  زا   

رازفا مرن  ینابیتشپ  تامدخ و  سانشراک 
نایناریا ناماگشیپ   

دنفسا ۱۳۹۳ ات  نابآ ۱۳۹۳  زا   

رازفا مرن  ینابیتشپ  تامدخ و  سانشراک 
رتویپماک تنگم  نیالنآ  تامدخ   
الاح ات  نیدرورف ۱۳۹۴  زا   

دامادریم هبعش  ریدم 
سکاپیت  

نیدرورف ۱۳۹۶ ات  نیدرورف ۱۳۹۶  زا   

یعامتجا یاه  هکبش  تیاس و  بو  نیمدا  وئس ،  یحارط ، 
اکیرتون یرادا  ناملبم   

دنفسا ۱۳۹۶ ات  رهم ۱۳۹۶  زا   

نارهت یرادرهش  وردوخ  ضراوع  ینابیتشپ  سانشراک 
یرادرهش  

الاح ات  تشهبیدرا ۱۳۹۷  زا   



اهاه تراهم تراهم

بو یحارط 
راک الموج 
نیالنآ رایتسد 

یدعب هس  یدعب و  کیفارگ 2  یحارط و 
یبای بیع  کچوک و  یاه  هکبش 

اوتحم دیلوت 
نیالنآ تاقیقحت 

یعامتجا یاه  هکبش  تیریدم 
تیاس بو  نیمدا 

سرپ درو 
پاشوتف

icdl
یتامدقم حطس  کینورتکلا 

یلیصحت یلیصحت قباوس   قباوس

تاعالطا یروانف 
نیمارو دازآ  هاگشناد   

ات ۱۳۸۶ زا ۱۳۸۲   

یبرجت مولع 
انیس نبا   

ات ۱۳۷۶ زا ۱۳۷۲   

طلسم طلسم یاه   یاه نابز نابز

( طسوتم یسیلگنا (
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PQ-9176978 عجرم : دک 
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ داجیا : خیرات 

نیالنآ هخسن 

https://jobinja.ir/cvr/PQ-9176978
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