
mjparchami8@gmail.com

(+98)9124886500

02144803981

نومیس یناهفصا ،  یفرشا  نارهت ،

مکی هچوک  يروکف ،  خ  راویلوب ، 

دحاو 3 پ 16  یقرش ، 

یسیلگنا

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

يراتفگ تراهم 

يرادینش تراهم 

هژورپ تیریدم  هقباس  راک ،  بسک و  هعسوت  دشرا  سانشراک 

میظنت  ( يراجت و  یندعم  یتعنص  ینارمع  ياه  هزوح  رد  )

یصوصخ و  ینامزاس  ياه  راتخاس  رد  ییارجا  دنیآرف  هدننک 

هب انشآ  اه ،  متسیس  لیلحت  دنیآرف  يارجا  هب  طلسم 

و یناگرزاب  روما  هدننک  ارجا  تایلام ،  و  همیب  ياهراتخاس 

 ، اه تکرش  اه و  نامزاس  يراجت  یمومع ،  طباور  هعسوت 

یمچرپ داوجدمحم 
راک بسک و  هعسوت  سانشراک  عیانص  سدنهم 

1367/10/22 : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : يزابرس تیعضو 

یژولونکت تیریدم  دشرا  یسانشراک 
یتعنص ياهدحاو  هعسوت  تیریدم و  شیارگ :

یمالسا دازآ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

لاس 1397 يدورو 

عیانص یسدنهم  یسانشراک 
اه متسیس  لیلحت  يزیر و  همانرب  شیارگ :

یمالسا دازآ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

1393 - 1386

کیزیف یضایر  ملپید 

ییارجا ریدم 
نایناریا يژرنا  وترپ  تکرش :

ریت 1398 نابآ 1397  -

اهدرواتسد فیاظو و 

یناگرزاب ریدم 
فیرش هاگشناد  سکاب  ناینب  شناد  راک  بسک و  تکرش :

نابآ 1397 زا  يراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

لماع ریدم 
تارف رتسگ  يداه  تکرش :

دادرم 1395 زا  يراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

هژورپ ریدم 
هناماس قیقد  تیاده  تکرش :

تشهبیدرا 1390 - 1392

اهدرواتسد فیاظو و 

هینبا تخاس  رد  ییارجا  ریدم 

هدابآ رالوس  هاگورین  هعسوت  تخاس و  هژورپ 

هناروآون و تالوصحم  ناینب و  شناد  ياه  تکرش  رازاب  هعسوت  قیقحت و  تیلوئسم 

هناروانف

رایرهش يرهش  طخ  يراذگ  هلول  يرافح و  ياه  هژورپ  رد  لماع  ریدم 

یصوصخ شخب  شرافس  هب  یندعم  ياه  هاگتسد  تخاس 

یمیشورتپ یندعم و  تالوصحم  شورف  یناگرزاب 

لوهنم هقلح  دص  تخاس  رفح و  هژورپ 

ژاتنوم شخب  ریدم 

نم هرابرد 

نابز

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 



یبرع

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

يراتفگ تراهم 

يرادینش تراهم 

mohamadjavadparchami

ییارجا ریدم 
مچرپ گنهرف  ملع و  هسسوم :

1389 - 1387

اهدرواتسد فیاظو و 

هژورپ ریدم 
رواخ هلعش  تراپ  تکرش :

1396 - 1395

اهدرواتسد فیاظو و 

msproject رازفا ياه officeمرن  رازفا  مرن 

هرکاذم لوصا  یمومع و  یلامطباور  رازفا  مرن  یشزوما 

تایلام رازفا  مرن 

یزاس لوهنم  هژورپ  رد  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ 
1396 : خیرات

ینییآ رعاش 

نارهت برغ  لامش  یبهذم  تاعامتجا  یرازگرب  لوئسم 

ینیسح نیعبرا  نیرئاز  یامنهار  همانرب  زادرپ  هدیا 
1398 : خیرات

یتاقیقحت ياه  حرط  ینابیتشپ  ییارجا و  تیریدم 

جیسب نامزاس  شرافس  هب  يروهمج  تسایر  تاباختنا  یلیلحت  يرامآ و  هژورپ 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  یهوژپ  نآرق  هژورپ  ترایز ،  جح و  نامزاس  جح ،  هژورپ 

نهدور رایرهش و  يرهش  طخ  هژورپ  رد  لوهنم  هقلح  دص  تخاس 

یعامتجا هکبش 

اه تراهم 

تاراختفا

https://instagram.com/mohamadjavadparchami

