
یجرف باهش 

.متسه یژولویبویدار  دشرا  یسانشراک  یژولویدار و  یسانشراک  هتخومآ  شناد  لاس 1372 و  دلوتم  یجرف  باهش 
هتیمک وضع  نینچمه  مدومن . تبث  ار  معارتخا  یکشزپ  هزوح  رد  لاس  نیمه  رد  مدش ، دشرا  یسانشراک  نومزآ  رد  یروشک  مود  هبتر  بسک  هب  قفوم  لاس 1396  رد 

 . متسه ییوترپ  تظافح  یلوکلوم و  یلولس و  هزوح  هب  دنمقالع  . متسه ناگبخن  یلم  داینب  وضع  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ناشخرد  دادعتسا 

اه تراهم  

یراک قباوس 

یژولویدار سانشراک  یژولویدار  کینیلک 
نارهت ناریا ،

نونک ات  رهم ۱۳۹۶ 

یژولویدار سانشراک  یتعیرش  ناتسرامیب 
نارهت ناریا ،

نونک ات 

رگشهوژپ
یور رب  ییوترپ  تظافح  تارثا  یزونگامراف و  هنیمز  رد  شهوژپ  ماجنا  لاح  رد 

.میتسه نوخ  تیسوفنل  یاه  لولس 

ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد 
نارهت ناریا ،

نونک ات 

یژولویدار سانشراک  رهم  ناتسرامیب 
ریالم ناریا ،

رویرهش ۱۳۹۶ ات  ریت ۱۳۹۴ 

یلیصحت قباوس 

ییوترپ تظافح  یژولویبویدار و  دشرا  یسانشراک  ناریا  یکشزپ  مولع 
نونک ات  رهم ۱۳۹۶ 

یژولویدار یسانشراک  نادمه  یکشزپ  مولع 
دادرخ ۱۳۹۶ ات  رهم ۱۳۹۲ 



عارتخا یزادرپ  هدیا 
    

عارتخا تبث 
    

یسیلگنا نابز 
    

تنرتنیا رتویپماک و  اب  ییانشآ 
    

تسوراه یلولس و  تشک 
    

یسیون لازوپورپ 
    

یسیون هلاقم 
    

یلوکلوم یلولس و  یاه  کینکت 
    





https://atbox.io/4246391655251
https://atbox.io/4246391655251


اهدرواتسد

یکشزپ هزوح  رد  عارتخا  تبث  یهاوگ 
لاس 1396 رد  روشک  کالما  یمسر  نامزاس  زا 

همانیهاوگ 

ناگبخن یلم  داینب  وضع 
نونکات لاس 1396  زا 

همانیهاوگ 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  ناشخرد  دادعتسا  هتیمک  وضع 
نونکات لاس 1396  زا 

همانیهاوگ 

یروشک مود  هبتر 
1396 لاس تشادهب  ترازو  دشرا  یسانشراک  نومزآ  زا 

هزیاج 

سامت تاعالطا 

نارهت ناریا ، تنوکس  لحم 

shahabfaraji@yahoo.com
لیمیا 

لیابوم 09198401107





رویرهش ۱۳۹۷ یناسرزورب ۱۴  نیرخآ 

mailto:shahabfaraji@yahoo.com
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