
یصخش یصخش تاعالطا   تاعالطا

 ۱۳۵۱ دلوت : لاس 

درم   : تیسنج

تمدخ  نایاپ  یزابرس : تیعضو 

لهأتم   : لهأت تیعضو 

نارهت   : تنوکس ناتسا 
نوميس يراتس ، هارگرزب  نارهت ،

راويلوب  : سردآ

نمنم یی   هرابرد هرابرد

هدوب و راک  هب  لوغشم  يتيريدم  فلتخم  ياه  تمس  رد  لاس  دودح 25  رد  هدنب  مالس  اب  مرتحم  يامرفراک 
قوقح .ديربب  يپ  نآ  هب  يروضح  رارق  رد  اي  هدومرف و  هظحالم  هموزر  رد  ديناوت  يم  ار  هدنب  ياهيئاناوت  .متسه 

.هميب  فقس  غلبم  هب  تايلام  هميب و  تسيل  ندرک  در  اب  .دشاب  يم  اکيرمآ  رالد  رازه  بناجنيا 3  يتساوخرد 
شمارآ هارمه  هب  ار  امش  تکرش  يا  هظحل  يکباچ  رادياپ ، دمآرد  دينک  يم  تخادرپ  هدنب  هب  هک  يقوقح  ءازا  رد 

.دومن مهاوخ  نازيزع  امش  ميدقت  ار  نارازگ  هيامرس  هريدم و  تئيه  رطاخ 

یلغش یلغش قباوس   قباوس

لماع ريدم  رايتخالا  مات  هدنيامن  هژورپ و  ريدم 
نادابآ يميشورتپ  - نش نافوط  ناريا   

دنفسا ۱۳۷۴ ات  رهم ۱۳۷۲  زا   

تاکرادت دیرخ و  سانشراک 

رخوم رخوم یدالب   یدالب دیرف   دیرف دیس   دیس
ريدم
لماع

petrosazetg@gmail.com  ۰۹۱۲۶۱۸۵۳۰۶ 
اجنیباج قیرط  زا  سامت 

https://jobinja.ir/user/ZD-9772383?el=0


وکپمار تکرش  ماما - ردنب  يميشورتپ   
دنفسا ۱۳۸۰ ات  ریت ۱۳۷۴  زا   

زايتما بحاص  لوئسم و  ريدم 
راهب تاغيلبت  يهگآ و  نوناک   

دنفسا ۱۳۸۴ ات  نیدرورف ۱۳۸۱  زا   

لماع ريدم  رايتخالا  مات  هدنيامن  اه و  هژورپ  ریدم 
رهشهام داليم  ناتسوب   

ید ۱۳۸۵ ات  ریت ۱۳۸۴  زا   

تکرش تاصقانم  هاشنامرک و  ناتسا  يناسرزاگ  رب  تراظن  هژورپ  ريدم 
رهش نازارآرهم   

رذآ ۱۳۸۶ ات  نمهب ۱۳۸۵  زا   

لماع ريدم  ماقم  مئاق 
يژرنا تعنص و  هناماس   

رذآ ۱۳۸۸ ات  ریت ۱۳۸۵  زا   

( شورف اهدادرارق و  رابنا ، ديرخ ، تارادا  تيريدم  ) يناگرزاب ريدم 
هپت تفه  رکشين  تعنص  تشک و   
دنفسا ۱۳۹۴ ات  رویرهش ۱۳۹۴  زا   

.دومنن راک  هب  توعد  ار  يلبق  ناريدم  ديدج  تيريدم  تکرش ، ندش  يصوصخ  اب 

لماع ریدم 
وکاستپ  

الاح ات  نابآ ۱۳۸۶  زا   

 WWW.PETSACO.IR
WWW.SHERKATDARI.IR

هريدم تئيه  سيئر 
نايسراپ راکبآ  ناگدنهدناماس  يعيزوت  ينواعت   

الاح ات  ریت ۱۳۹۸  زا   

دودح 600 اب  نارهت  هگنادراهچ  رد  لماک  يتعنص  کرهش  تخاس  هب  مادقا  تسا  رارق  ينواعت  نيا 
.ديامنب يتعنص  هلوس  دحاو 



اهاه تراهم تراهم

تکرش يتبث  تامدخ  هيلک  هب  طلسم 
تکرش يارب  زوجم  عون  ره  ذخا  هب  طلسم 

تکرش ياه  تخاس  ريز  هداعلا  قوف  يحارط 
تکرش يزادنا  هار  زيهجت و  هب  طلسم 

رتويپماک روما  هب  طلسم 
تکرش يژتارتسا  يحارط  هب  طلسم 

روما تيريدم  يزير و  همانرب  هب  طلسم 
يراد تکرش  هب  طلسم 

يلام روما  هب  یبسن  طلست 
يتايلام روما  هب  یبسن  طلست 

يعامتجا نيمات  روما  هب  یبسن  طلست 
اهدادرارق دقع  يحارط و  هب  یبسن  طلست 

تاديازم تاصقانم و  هب  یبسن  طلست 
اه تکرش  تسيل  رودنو  هب  یبسن  طلست 

يزاسرازاب يبايرازاب و  هب  یبسن  طست 
شورف هب  یبسن  طلست 

صصختم ياهورين  بذج  يئاناوت 
تیریدم یربهر و  یئاناوت 

روشک رازاب  هب  لماک  يئانشآ 
گنيتکرام لاتيجيد  اب  یئانشآ 

هناخراک نودب  ديلوت  تيريدم  هب  طلست 
تالوصحم يوئس  تياس و  يحارط  هب  انشآ 

الاک تاکرادت  ديرخ و  رد  لماک  يئاناوت 
نانکراک شزومآ  اب  لماک  يئانشآ 

تکرش هبناج  همه  هعسوت  رد  رحبتم 
لنسرپ نيرتمک  اب  راک  ماجنا  يئاناوت 

تافيرشت یهافر و  روما  هب  طلسم 
يکناب ياه  همانتنامض  تفايرد  هب  طلسم 

لئاسم لح  تهج  يا  هفرح  زادرپ  هديا 
یراپسنورب شور  هب  راک  ماجنا  هب  طلست 

تاعطق تخاس  سوکعم و  یسدنهم  هب  طلسم 



تاغيلبت پاچ و  اب  بوخ  يئانشآ 

یلیصحت یلیصحت قباوس   قباوس

کيزيف يضاير و 
ناهبهب يرهطم  ناتسريبد   

ات ۱۳۶۹ زا ۱۳۶۵   

رازفا مرن  - رتويپماک
رهشهام يمالسا  دازآ   

ات ۱۳۸۲ زا ۱۳۷۷   

کيژتارتسا تيريدم 
ادرف ناريدم  هناخ   

ات ۱۳۹۶ زا ۱۳۹۴   

طلسم طلسم یاه   یاه نابز نابز

( طسوتم یسیلگنا (

( یدتبم یبرع (

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

ZD-9772383 عجرم : دک 
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ داجیا : خیرات 

نیالنآ هخسن 

https://jobinja.ir/cvr/ZD-9772383
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