
یبرعیسیلگنا

دلوتتیسنج لهاتلاس  یزابرستیعضو  تیعضو 

تمدخدرجم۱۳۶۸درم ناا 

لاغتشا ردتیعضو  راک  یتساوخردهدامآ  قوقح  لقادح 

روشک- یقفاوتلک 

یلیصحت هاگشنادعطقم  هاگشنادعون  یلیصحتمان  هتشر 

رونیسانشراک یرادباسحرسدورمایپ 

Excel - ناشکهک نیون -  نارهم  وله - یرادباسح  یاهرازفا  مرن 
نایلرب رادیپس - 

یقیقح صاخشا  اهتکرش و  هدوزفا  شزرا  یلصف و  تاشرازگ 

یقوقح یقیقح و  صاخشا  یتایلام  همانراهظا  دزمتسدمیظنت و  قوقح و  تسیل  ینوناقمیظنت  رتافد  ریرحت 

ارکا یفطصم  دیس 
یدیس

یرادباسح یسانشراک 
رذآ یبارت  هچوک   - یناخدمحم نابایخ  یدازآ -  نابایخ   - نارهت نارهت  ، نارهت ، ناتسا 
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ها تاعالطا  

یلغش تاعالطا  

یلیصحت تاعالطا  

یجراخ یاه  نابز 

اه تراهم 

زا ۳ e-estekhdam.comهحفص ۱ 
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همیب تسیل  لاسرا  یرادمیظنت و  هاوخنت  یراد و  هنازخ 

ریسکا اوادم  ییوراد  یرسارس  شخ  تکرش 
: یلغش یلامتیعقوم  رادباسح 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۵/۱۱خیرات 

: یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

نادرگتاحیضوت هاوخنت  لرتنک  یکناب و  تاریاغم  عفر  ، یلام یاهدادور  عاونا  یرادباسح  دانسا  رودص 
یرادباسح یاهرازفا  مرن  عاونا  زا  هدافتسا  ییاناوت 

تراجت یعامتجا و  نیمات  راک و  نوناق  یتایلام و  تاررقم  نیناوق و  اب  ییانشآ 
نآ لاسرا  همیب و  تسیل  هیهتو  هطوبرم  دانسا  رودص  دزمتسد و  قوقح و  تابساحم 

تاشرازگ هئارا  یرادباسح و  رد   Excel دربراک اب  ییانشآ 
شورف درخ و  یلصف  شرازگ  لاسرا  هیهت و  هدوزفا و  شزرا  همان  راهظا  میظنت  هیهت و 

درکلمع رب  تایلام  همانراهظا  هیهت  رد  یراکمه  ماد و  تقوم و  یاه  باسح  اب  ییانشآ 
یمیت راک  هیحور  یهورگ و  راک  ماجنا  ییاناوت 

باسح ناموه  یلام  رتفد 
: یلغش تقوتیعقوم  هرا  دنمراک  زومآراک و 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۵/۳خیرات 

: یراکمه مامتا  ۱۳۹۵/۹خیرات 

اهتاحیضوت تکرش  عاونا  یرادباسح  هب  طوبرم  روما  ماجنا 
یلام یاه  تروص  هیهت 

هدش مامت  یاهب  تروص 
اه همانراهظا  یلصف و  تاشرازگ 

یدیلوت یناگرزاب و  رتفد 
: یلغش رادباسحتیعقوم 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۴/۱۱خیرات 

: یراکمه مامتا  ۱۳۹۵/۱۱خیرات 

نایلربتاحیضوت رازفا  مرن  اب  راک 
شورف روتکاف  تبث 

رابنا زا  الاک  جورخ  دورو و 
شورف دانسا  تبث 

اه تراهم 

یراک قباوس  

زا ۳ e-estekhdam.comهحفص ۲ 

...همادا
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یلام یرادباسح  راک  هناار  هفرح  یناگرزاب  یلام و  روما  تراهم  همانیهاوگ  • ( اه شارگ  هیلک ی   ) یرادباسح سانشراک  • 

راک رازاب  یرادباسح  • 

تقو هرا  تقو و  مامت  تروصب  نارهت  رد  یراکمه  هدامآ 

تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

تاحیضوت 

زا ۳ e-estekhdam.comهحفص ۳ 
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