
یصخش یصخش تاعالطا   تاعالطا

 ۱۳۷۲ دلوت : لاس 

درم   : تیسنج

فاعم  یزابرس : تیعضو 

درجم   : لهأت تیعضو 

نارهت   : تنوکس ناتسا 

نمنم یی   هرابرد هرابرد

ید  : بوخ یلیخ 

یلغش یلغش قباوس   قباوس

تیاس ریدم 
رفس یتنرتنیا  هاگشورف   

نابآ ۱۳۸۹ ات  دادرخ ۱۳۸۸  زا   

تایاکش هب  یگدیسر  تاشرافس ، یریگیپ  تبث و  تالوصحم ، تیاس و  یناسرزورب  اوتحم ، تیریدم 

کیتامروفنا ریدم 
ون هناخ  یرهشمه -  تالجم  هورگ   

رویرهش ۱۳۹۱ ات  ریت ۱۳۸۹  زا   

اه متسیس  ینابیتشپ  هعومجم و  یاه  تیاس  یحارط  یت ،  یآ  شخب  ریدم 

هاگشورف ریدم 

هلیلش هلیلش ایدرب   ایدرب
ریدم
ییارجا

bardialito@gmail.com  ۰۹۱۲۲۷۷۰۹۸۰ 
اجنیباج قیرط  زا  سامت 

https://jobinja.ir/user/bardiash?el=0


ریش ماج  یاه  هاگشورف   
نمهب ۱۳۹۲ ات  رذآ ۱۳۹۱  زا   

یمومع طباور  کیتسجال ، تیریدم  یرادا ، یکناب و  روما  یریگیپ  هاگشورف ،  هس  روما  هیلک  تیریدم 
تیریدم هب  نآ  هئارا  تایاکش و  هب  یگدیسر  و 

رتفد ریدم 
مایپ یتاغیلبت  هورگ   

دنفسا ۱۳۹۴ ات  نمهب ۱۳۹۲  زا   

تاشرافس ماجنا  یگنهامه  تاشرافس ، تبث  نایرتشم ، اب  طابترا  تکرش ، هنازور  یراج  روما  رب  تراظن 
لنسرپ شزومآ  مادختسا و  نآ ، عقوم  هب  لیوحت  اه و  هدننک  نیمات  اب 

ییارجا ریدم 
تنیرپ کین   

دنفسا ۱۳۹۶ ات  نابآ ۱۳۹۴  زا   

ماجنا یارب  یگنهامه  عقوم ، هب  لاسرا  یارب  تاشرافس  یریگیپ  هنازور ، روما  رب  یلک  تراظن 
لنسرپ شزومآ  مادختسا و  اه ، هدننک  نیمات  اب  تاشرافس 

اهاه تراهم تراهم

لا ما یت چا
پاشوتف
سرپدرو

سیفآ تفاسورکیام 
هژورپ تیریدم 

هژورپ تیریدم  ییاناوت 
سا سا  یس 

یبایرازاب یاه  هویش  زا  یفاک  شناد 
یوق یمومع  طباور 

الاب یریذپ  تیلوئسم 
نامز تیریدم  ییاناوت 

یهدزاب رثکادح  تراظن  لقادح 

یلیصحت یلیصحت قباوس   قباوس



رتویپماک
دازآ هاگشناد   

ات ۱۳۹۶ زا ۱۳۹۰   

طلسم طلسم یاه   یاه نابز نابز

( یردام نابز  یسراف (

( یا هفرح یسیلگنا (

JobinjaJobinja اجنیباج |  |  اجنیباج
یمادختسا رازبا  نیرت  هفرص هب نیرت و  عیرس

SC-9843766 عجرم : دک 
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ داجیا : خیرات 

نیالنآ هخسن 

https://jobinja.ir/cvr/SC-9843766
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