
ارس هگید  حالف  ناهیک 
یرادا یلام و  ریدم 

kf_sm87@yahoo.com : لیمیا

۰۹۱۲۸۷۷۱۳۷۷ : لیابوم

۰۹۱۹۱۴۱۳۷۹۳ : نفلت

یرادباسح %100لوصا 

پاچ یاه  هاگتسد  ریاس  اب  %60راک 

یزادرپ هدیا  %80تیقالخ و 

یمومع %80طباور 

یبایرازاب %100لوصا 

یدوجوم لرتنک  رابنا و  %80تیریدم 

(Accounting  ) %100یرادباسح

هرکاذم لوصا  نایب و  %80نف 

هرکاذم لوصا  هب  %100طلسم 

یا هفرح  %100هدنشورف 

ندناوخ     تراهم 

نتشون     تراهم 

ندرک تبحص      تراهم 

نداد شوگ      تراهم 

یسیلگنا

تشهبیدرا ۱۳۹۶

زا شیباب  یتایلام  مرج  یصصخت  رانیمس  هدننک  رازگرب 

هدننک تکرش   300

و یرادا  و  یلام  کچوک  و  گرزب  یاه  هعومجم  تیریدم  ییاناوت  اب  و  یرادا  و  یلام  ریدم 

طباور نایب و  تردق  یسرباسح و  یرادباسح و  راک  هب  دنم  هقالع  دادعتسااب و  یتیریدم - 

زا 14 شیب  اب  و  یتیریدم  یلام و  یهدشرازگ  یصصخت و  راک  رد  دنمناوت  بوخ و  یمومع 

طبترم یراک  هقباس  لاس 

لاس ۱۳۹۴ یدورو 

یرادباسح دشرا  یسانشراک 

یرادباسح شیارگ 

ناجنز یمالسا  دازآ  هاگشناد : / هسسوم

رویرهش ۱۳۹۳ نیدرورف ۱۳۸۴  -

یلام ریدم 

زارت نیهب  تکرش :

نیدرورف ۱۳۹۲ زا  یراکمه  زاغآ 

دشرا سرباسح 

شور ایرآ  یسرباسح  هسسوم :

ریت ۱۳۹۳ دادرخ ۱۳۸۸  -

یرادباسح سیئر 

ناروآ نف  اشوک  رتسگ - دالوف  تکرش :

رویرهش ۱۳۹۶

نیمات همیب  میقتسم و  یاهتایلام  هدیزگ 

یعامتجا

نواعت قاتا  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۶

یتایلام مرج  یصصخت  رانیمس 

هدننک رازگرب  حالف  ناهیک  زارت -  نیهب  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۶

تورث قلخ  تصرف و  فشک 

یناگرزاب قاتا  هسسوم :

ددجم یبایرازاب  - re-marketing

یتعنص تیریدم  نامزاس  هسسوم :

اه تراهم 

نابز

تاراختفا

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 



هدننکتشهبیدرا ۱۳۹۶ تکرش   300

نابآ ۱۳۹۲

یتعنص تیریدم  نامزاس  هسسوم :

رذآ ۱۳۹۶

هناروانف یاهزاین  ییاسانش  یاه  شور 

یهاگشناد داهج  هسسوم :

رذآ ۱۳۹۶

یعامتجا نیمات  همیب  یدیلک  تاکن 

سردم حالف  ناهیک  یناگرزاب -  قاتا  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۷

ییالط ناریدم 

تعنص نارگ  لیلحت  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۶

نآ داعبا  یدنورهش و  یرادباسح  همان : نایاپ  ناونع 

تاقیقحت


