
مادختسا ناریا  طسوت  هدش  هتخاس 

سابع مان :

1367/04/26 دلوت : خیرات 

سراف ناتسا :

زاریش رهش :

تشدورم هاگشناد : لحم 

یلام - یناگرزاب تیریدم  هتشر : مان 

16.15 لدعم :

یکشزپریغ تیفاعم  هفیظو : ماظن  تیعضو 

رایزاب یگداوناخ : مان 

لهاتم لهات : تیعضو 

سراف تاقیقحت  مولع و  هاگشناد : مان 

دشرا یسانشراک  یلیصحت : كردم  نیرخآ 

1395 كردم : ذخا  لاس 

09173249792 لیابوم :

07142530606 تباث : نفلت 

bazyaromid@gmail.com لیمیا :

رایزاب سابع  يراک  هموزر 

قداص ، ندوب مظنم  سانش و  تقو  ، بسانم یعامتجا  طباور  ، یمیت راک  هیحور  ، ندش ییاهن  ات  روما  یریگیپ  ، تیلوئسم لوبق  ، نسحا وحن  هب  هلوحم  فیاظو  ماجنا  دهعت و  بناجنیا :  یاه  یگژیو  هلمج  زا  تیقفوم و  زمر 
زا یرو  هرهب  رثکادح  یریگ  هرهب   ، ینابیتشپ دـیرخ و  - یلام - یرادا - یناگرزاب روما  رد  هبرجت  بسک  راتخاس ، یژولونکت و  تفرـشیپ  زا  یـشان  تارغت  هب  تبـسن  یریذـپ  فاطعنا  بسانم ، یلخاد  تیریدـم  راک ، رد  ندوب 

.دشاب یم  نآ و ....  ندمآرد  ارجا  هلحرم  هب  لنسرپ و  دادعتسا  ییافوکش  هب  کمک  عبانم ، لقادح 

مدرگ یم  راک  لابند  هب  متسین و  راک  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

تیلاعف هقباس 

تکرش تکرش مان   لغشمان لغش تمس /  /  هقباستمس هقباس تدم   عورشتدم عورش خیرات   نایاپخیرات نایاپ خیرات   لحمخیرات قوقحلحم قوقح نیرخآ   کرتنیرخآ کرت تلع   تلع

کیرتکلاورتپ یژرنا  دیرخهعسوت  - رابنا یلام و  دشرا  لاسسانشراک  دادرارقهیولسعنیدرورف 1399دادرخ 31396  مامتا 

ریناشم کیرتکلاورتپ و  دیرختکراشم  - رابنا یلام و  روما  لاستسرپرس  هژورپهیولسعتشهبیدرا 1396تشهبیدرا 41392 دادرارق  مامتا 

لایرتمزیررد رابنا  یرادا و  هامدنمراک  رتهبهیولسعدنفسا 1391رویرهش 71391 یراک  طیارش 

سراپ ورین  حتف  رابنانیسدنهم  یرادا و  هامدنمراک  یراکهیولسعدنفسا 1390رهم 61390 دادرارق  نایاپ 

یجراخ یاه  نابز  رد  تراهم 

نابز نابز مان   طلستمان طلست نازیم   کردمنازیم کردم ذخا   ذخا لحم   لحم

.طسوتمیسیلگنا

رتویپماک یاه  تراهم 

همانرب همانرب مان   طلستمان طلست نازیم   کردمنازیم کردم ذخا   ذخا لحم   لحم

متسیس نیهب  يرادا  یلام  رازفا  تمدخیلاعمرن  نیح  شزومآ 

ICDL رتویپماک هناگتفه  )بوخیاهتراهم  ناشیدناون  ) نارهت ینف  عمتجم 

یصصخت یملع -  یاه  همانیهاوگ 

کردم کردم عون   ذخاعون ذخا لاس   ذخالاس ذخا لحم   لحم

همان تشدورم1395نایاپ  دازآ  هاگشناد 

https://iranestekhdam.ir

	رزومه کاری عباس بازیار

