
یبوقعی انیس 
رتویپماک نیسنکت 

رهشلگ جرک  ، زربلا ، ناتسا  

y.sina79@yahoo.com ۰۹۳۵۶۵۶۵۸۱۲ 

هیاپ تاعالطا 
درجم لهات : تیعضو   /  ۱۳۷۹ دلوت : لاس   / اقآ  تیسنج :

یلیصحت تاعالطا  

کیرتکلاویب یکشزپ  یسدنهم  یسانشراک 

یجراخ یاه  نابز 

طسوتمیسیلگنا

اه تراهم 

یا هفرح رتویپماک اب  یاراک  هفرح تنرتنیا

یا هفرح زودنیو یابصن  هفرح بو یاوتحم  دیلوت 

یا هفرح لیابوم اب  یاراک  هفرح یعامتجا یاه  هکبش 

هتفرشیپ ICDLهتفرشیپ تفاسورکیام سیفآ 

هتفرشیپ یسرپدرو تیاس  هتفرشیپیحارط  سرپدرو

هتفرشیپ هتفرشیپوئس پیات

هتفرشیپ رتویپماک هتفرشیپتاریمعت  رتویپماک رازفا  تخس 

هتفرشیپ یرتویپماک یاهرازفا  مرن  طسوتمینابیتشپ  کیفارگ یحارط 

زا ۲ e-estekhdam.comهحفص ۱ 
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یراک قباوس  

رتویپماک سردم  زربلا  - هنایار  ناروانف  ات ۴-۱۳۹۹هاگشزومآ  زا ۱۳۹۷-۴ 
 ... رتویپماک و تاعطق  اقترا  رتویپماک ، زیهجت  ریمعت و  ، ICDL رتویپماک ، ینابم  هتشر  رد  سیردت  لاس   2

رتویپماک نیسنکت  پاش  - ات ۶-۱۴۰۰ثکم  زا ۱۳۹۹-۴ 
رتویپماک نیسنکت  اه ، متسیس  زیهجت  ریمعت و  تیاس ، نابیتشپ  ناونع  هب  تیلاعف 

رتویپماک نیسنکت  عماج  - هافر  ناغمرا  یکشزپ  یسدنهم  نونکاتکرش  ات  زا ۱۴۰۰-۷ 
یکشزپ یسدنهم  هتشر  یزومآراک  یکیفارگ و  حارط  تیاس ، حارط  رتویپماک ، نیسنکت  ناونع  هب  تیلاعف 

رتویپماک سردم  یودهم  - نونکاهاگشزومآ  ات  زا ۱۴۰۰-۱۰ 
یسرپدرو تیاس  یحارط  یاه ICDL و  هتشر  رد  رتویپماک  سردم  ناونع  هب  تیلاعف 

رتویپماک سردم  نارهوگ  - نونکاهاگشزومآ  ات  زا ۱۴۰۱-۲ 
یسرپدرو تیاس  یحارط  یاه ICDL و  هتشر  رد  رتویپماک  سردم  ناونع  هب  تیلاعف 

تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

ICDL
ورشیپ ناروانف  مایپ 

رد ۱۳۹۲-۷ رودص 

http://www.eduiran.ir/

هنایار ژاتنوم  لبمسا و 
روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس 

ات ۱۴۰۳-۱۰ زا ۱۳۹۸-۱۰  رابتعا 

http://azmoon.portaltvto.com/

تاحیضوت 

دای مدب  ماجنا  ای  منیبب  رابکی  ور  مشابن  دـلب  یژولونکت  زا  هک  ییازیچ  .مدـش  گرزب  یژولونکت  رتویپماک و  اب  یکدوک  زا  ابیرقت 
.مراد لوبق  یلیخ  هنیمز  نیا  یوت  ور  مییاناوت  دادعتسا و  .مریگیم 

یوجشناد مه  رـضاح  لاح  رد  .مدرک  لیـصحت  مدش و  لوبق  یتلود  هنومن  سرادم  رد  ور  ناتـسریبد  مه  ییامنهار و  هرود  مه 
.متسه کیرتکلاویب  شیارگ  یکشزپ ، یسدنهم 

.مراد هقالع  یکشزپ  یسدنهم  ینعی  میلیصحت  هتشر  یژولونکت و  یوت  شناد  شیازفا  هب  یلیخ 
هدـنزاون مدـید و  یـصخش  عاـفد  هرود  مدرک ، راـک  ودـناوکت  یرتویپماـک ، ثحاـبم  یوت  مییاـناوت  میلیـصحت و  هتـشر  زا  یادـج 

.متسه مه  راتیگ 
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