
نارمع یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

یپ کاخ و  شیارگ 

دازآ بونج  نارهت  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۳ - ۱۳۹۱

نارمع یسدنهم  یسانشراک 

یپ کاخ و  شیارگ 

دازآ بونج  نارهت  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۸۹ - ۱۳۸۵

زاس تخاس و  هاگراک  سدنهم 

لیناب نمیا  ینامتخاسو  هار  تکرش  تکرش :

رهم ۱۳۹۴ تشهبیدرا ۱۳۹۲  -

هاگراک تسرپرس 

نایرآ نمیا  ینامتخاسو  هار  تکرش  تکرش :

تشهبیدرا ۱۳۹۲ دادرخ ۱۳۹۰  -

رظان سدنهم 

لاغتشا دوخ 

دادرخ ۱۳۹۰ ریت ۱۳۸۹  -

دکوتا

شناد زا  رتارف  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۲  : خیرات

Tekla Structures

شناد زا  رتارف  هسسوم :

ریت ۱۳۹۲  : خیرات

یاه شور  اب  ییانشآ   ) یدالوف یاه  هزاس  رد  جیار  تالاکشا  عفر  تراظن و  ارجا ، عماج  هرود 

 ( هطوبرم طباوض  اهیراداور و  عیرشت  یتعنص ،

فیرش نارمع  هسسوم :

رویرهش ۱۳۹۲  : خیرات

نآ عفر  یاه  شور  ینتب و  یاه  هزاس  رد  جیار  تالاکشا  تراظن و  ارجا ، عماج  هرود 

فیرش نارمع  هسسوم :

رهم ۱۳۹۲  : خیرات

 ...( کد و لاتم  تیزوپماک ، ، تیمورک  ) تابساحم فقس و  یارجا  یاه  شور 

فیرش نارمع  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۳  : خیرات

IELTS

ایلارتسا ناریا -  هسسوم :

ید ۱۳۹۴  : خیرات

a l i .bagherzadeh@gmai l .com

(+۹۸)۹۱۲۳۰۰۳۰۰۱

۶۶۹۵۱۳۷۲

www.cvbuilder.me

نارهت

AutoCAD MechanicalGeoStudio

ExcelSAP2000FLACETABS

Tekla StructuresSAFE

STAAD.Proهرکاذم لوصا  نایب و  نف 

هژورپ هژورپلرتنک  تیریدم 

یتسرپرس CSiBridgeلوصا 

MATLABCATIA

لیلحت هیزجت و  تردق 

هژورپ یاه  میت  تیریدم  یربهر و 

راک هقباس  لاس  زا 8  شیب  اب  نارمع  سدنهم 

ینامتخاس هژورپ  تیریدم 24  یصصخت و 

درایلیم شزرا 150  هب  ینوکسم  یرادا و 

یربهر یزاس و  میت  رد  دنمناوت   و 

گرزب یراک  یاه  هورگ 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

هدازرقاب رغصا  یلع 

نم هرابرد 

اه تراهم 



نتب زور  یلم  تاقباسم  هرود  نیمراهچ  رد  موس  ماقم  بسک 

رذآ ۱۳۸۸  : خیرات

یمزراوخ هراونشج  نیمتشه  رد  یناتسا  موس  هبتر 

دادرخ ۱۳۹۰  : خیرات

نایرآ فدص  جرب  ینامتخاس  هژورپ  هژورپ : ناونع 

قرش ناریا  سکول  ینامتخاس  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دادرخ ۱۳۹۴  : خیرات

هجدوب اب  عبرم  رتم  تحاسم 10000  هب  فدص  جرب  ینامتخاس  هژورپ  تیریدم  تاحیضوت :

ثعاب هک  ینیمخت  نامز  زا  رتدوز  هام  هژورپ 2  مامتا  لنسرپ و  رفن  درایلیم  و 56   30

.دیدرگ نویلیم   نازیم 520  هب  تکرش  یاه  هنیزه  رد  ییوج  هفرص 

نایناریا جرب  ینامتخاس  هژورپ  هژورپ : ناونع 

قرش ناریا  سکول  ینامتخاس  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دادرم ۱۳۹۶  : خیرات

هجدوب اب  عبرم  رتم  تحاسم 240000  هب  فدص  جرب  ینامتخاس  هژورپ  تیریدم  تاحیضوت :

شهاک هدش و  نییعت  نامز  تدم  رد  هژورپ  مامتا  لنسرپ و  رفن  درایلیم  و 112   88

هژورپ هیلوا  هجدوب  نازیم 10 % هب  اه  هنیزه 

یروبنز هنال  یاهریت  شمخ  رد  یبسن  یبناج  راهم  تاشیامزآ  هلاقم : ناونع 

اکیلیویس رشان :

ید ۱۳۹۲  : خیرات

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

ندرک تبحص  تراهم 

نداد شوگ  تراهم 

یسیلگنا

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

ندرک تبحص  تراهم 

نداد شوگ  تراهم 

یوسنارف

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

ندرک تبحص  تراهم 

نداد شوگ  تراهم 

یناملآ

cvbuilder-me

cvbuilder_me

تاراختفا

اه هژورپ 

تاقیقحت

نابز

یعامتجا هکبش 

https://linkedin.com/in/cvbuilder-me
https://t.me/cvbuilder_me

