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 ایّب دردضان :  ٌام و ٌام داٌّادگی 

 1370 / 24/03: جاریخ جّند 

 ىجرد : اصکٍان                                                      وضػیث جاُم : ىحم جّند 

  ىّارد داص–ىػافیث : وضػیث ٌظام وظیفَ 

 فرزٌد جاٌتاز :  در صّرت داصحً  ىػافیث ، غهث را ذکر کٍید

 7439355817 کد پسحی – دُسحان کال – اصکٍان – الىرد –فارس : ىحم سکٌّث فػهی

  09178480913:  جهفً ُيراه 

 AYOUB70AD@GMAIL.COM: ایيیم 

 

 سّاةق جحصیهی

 از سال جا سال صِر جحصیم/ آىّزصگاه ىحم  رصحَ و گرایش جحصیهی ىلطع جحصیهی

  1391 جا 1387 داجو انٍتیا صِر اُم  غهّم اٌساٌی  دیپهو

    کارداٌی

    کارصٍاسی

    کارصٍاسی ارصد

    دکحری

 

 سّاةق کاری     

 سازىان/ صرکث 
ىدت فػانیث 

 (ىاه)
 سيث صغهی

آدریً حلّق دریافحی 

 (جّىان)

  راٌٍده ىیٍی ةّس 1 پحروصیيی کاویان 

  راٌٍده ىیٍی ةّس 4 پحروصیيی ةّصِر 

  افسر ایيٍی 3 ٌياساز کارا پارس

  افسر ایيٍی 8 جّسػَ اٌرژی ىِر ارد
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 ٌدارد : (سال و ىاه)کهیَ سّاةق ةیيَ 

 

 دوره ُای آىّزصی       

 ٌدارم/ىدرک دارم سازىان ةرگزاری دوره/ىحم (روز/ساغث)ىدت زىان  غٍّان دوره

آصٍایی ةا دسحّر انػيم کار در 

 ارجفاع
 دارم فٍی و حرفَ ای الىرد   ساغث10

آصٍایی ةا دسحّر انػيم ایيٍی 

 ةرق 
 دارم فٍی و حرفَ ای الىرد   ساغث10

آصٍایی ةا دسحّر انػيم ایيٍی 

 ةرش کاری و جّش کاری
 دارم فٍی و حرفَ ای الىرد   ساغث10

 دارم فٍی و حرفَ ای الىرد   ساغث10 آصٍایی ةا كّاٌیً ایيٍی

 دارم فٍی و حرفَ ای الىرد   ساغث10 آصٍایی ةا ایيٍی فضای ةسحَ

 

 ىِارت ُا        

 

 

 زةان دارجَ     

 

 

 

 ىحم فراگیری  غهيی/ ججرةی  ىِارت
ىدرک 

 ٌدارم/دارم

 ىیزان جسهط 

 غانی/ ىحّسط

ICDL ىحّسط دارد آىّزصگاه ةرُان اصکٍان ججرةی و غيهی 

     

     

     

     

 درک ىطهب دّاٌدن ٌّصحً ىکانيَ ٌّع زةان

 ىحّسط غانی غانی ىحّسط اٌگهیسی 
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 در صّرت غالكَ ةَ سّاالت زیر پاسخ دُید

 پٍج سال آیٍده، صيا از نحاظ صغهی کجا ُسحید؟ -1

 ٌلطَ كّت صيا چیسث؟ -2

 ٌلطَ ضػف صيا چیسث؟ -3

 دوسث دارید ةَ چَ کاری ىضغّل صّید؟ -4

 چَ فػانیث ُایی را در زىان آزاد دّد اٌجام ىی دُید؟ -5


