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ها تاعالطا   

دلوتتیسنج لهاتلاس  یزابرستیعضو  تیعضو 

تمدخلهاتم۱۳۶۶درم ناا 

یلغش تاعالطا   

لاغتشا ردتیعضو  راک  یتساوخردهدامآ  قوقح  لقادح 

مدرگیم یراک  رتهب  طارش  لابند  هب  متسه و  راک  هب  راوجمهلوغشم  یاه  ناتسا دوخ و  لارناتسا   ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

یلیصحت تاعالطا   

یلیصحت عطقم  هاگشنادنیرخآ  هاگشنادعون  یلیصحتمان  لدعمشارگهتشر 

یسیلگنانادمهدازآیسانشراک تایبدا  ۱۸٫۱۴یمجرتمنابز و 

یجراخ یاه  نابز  

یسیلگنا

اه تراهم  

طبترم یاهراک  شورفتنرتنا و  نیبیبارازاب و  شورف  یناگرزاب و 
تادراو و هزوح  رد  للملا 

تارداص

نیب یناگرزاب  تابتاکم 
تادراو و هزوح  رد  یللملا 

تارداص

باتک همجرت 
اه و هلجم  , تالاقم , اه

اه و هنیمز  رد  اه  لانروژ 
فلتخم یاهدلیف 

یسراف و هب  یسیلگنا  همجرت 
هب یسیلگنا  هب  یسراف 

نامزمه تروص 

رتویپماک اب  راک  تراهم 
(ICDL)

تاراختفا زیاوج و  اه ،  همانیهاوگ  کرادم ،  

ICDL رتویپماک ملپید  • IELTS Academic 6.5 • 
یتنرتنا یاه  تراهم  یسون و  گالبو  یاه  هرود  قیقحت • شور  یرظن و  ینابم  یاه  هرود  • 

T.T.C -Teacher Training Course یجراخ • یناگرزاب  تابتاکم  یاه  هرود  • 
نارهت تریدم  هاگشناد  للملا  نیب  یناگرزاب  تریدم و  یاه  هرود  هرکاذم • یبارازاب و  شورف و  یاه  هرود  • 



یراک قباوس   

رتسگ ایمیک  تکرش 
: یلغش مجرتمتیعقوم 

: راک هب  عورش  ۱۳۸۹/۲خیرات 
: یراکمه مامتا  ۱۳۹۱/۳خیرات 

.مدوبتاحیضوت راکب  لوغشم  ییاذغ  داوم  تارداص  تادراو و  هنیمز  رد  للملا  نیب  یناگرزاب  هزوح ی  رد  مجرتم  ناونع  هب 

وناس رواشم  نیسدنهم  تکرش 
: یلغش مجرتمتیعقوم 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۱/۵خیرات 
: یراکمه مامتا  ۱۳۹۲/۲خیرات 

. تاحیضوت مدوب راک  هب  لوغشم  یناگرزاب  یرادا و  فلتخم  یاه  هزوح  رد  مجرتم  ناونع  هب 

یا هژورپ  مجرتم  ناونع  هب 
: یلغش یسیلگناتیعقوم  مجرتم 

: راک هب  عورش  ۱۳۸۹/۱خیرات 
: یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

یناگرزاب وتاحیضوت هلمج  زا  فلتخم  یاهدلیف  اه و  هزوح  رد  نامزمه  مجرتم  ناونع  هب  نینچ  مه  سکعلاب و  یسراف و  هب  یسیلگنا  یبتک  مجرتم  ناونع  هب 
.ما هدوب  راک  هب  لوغشم  یداصتقا 

نامتفگ ریفس  هسسوم 
: یلغش نابزتیعقوم  سردم  مجرتم و 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۲/۳خیرات 
: یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

.مشابتاحیضوت یم  راک  هب  لوغشم  یسیلگنا  نابز  سردم  ققحم و  مجرتم و  ناونع  هب 

تاحیضوت  

.مشابیم یراک  فلتخم  یاه  هنیمز  رد  تفرشیپ  یارب  ییالاب  راکتش  هزیگنا و  یاراد.مشابیم  راک  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 
الاک و تارداص  تادراو و  یللملا و  نیب  یناگرزاب  تابتاکم  یاه  هنیمز  رد  نینچمه  هدوب و  یفاک  تراهم  یاراد  یسیلگنا  نابز  سردت  همجرت و  نوچمه  ییاهراک  هنیمز  رد 

.مشابیم ییاه  تراهم  یاراد  یرادا  یراجت و  یاه  همجرت  نینچ  مه  دادرارق و  دقع  تخادرپ و  هوحن  تامدخ و 
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