
یصخش یصخش تاعالطا   تاعالطا

 ۱۳۷۲ دلوت : لاس 

درم   : تیسنج

فاعم  یزابرس : تیعضو 

لهأتم   : لهأت تیعضو 

نارهت   : تنوکس ناتسا 

نارهت  : سردآ

نمنم یی   هرابرد هرابرد

قفوم دایز و  یاه  راک  هنومن  سرپدرو +  اب  تیاس  یحارط  رد  صصختم 
فلتخم یاه  تکرش  رد  کیفارگ  دشرا  صصختم 

بو اوتحم  دیلوت  هنیمز  رد  رایسب  هبرجت  وئس و  صصختم 
ماهراک هنومن  متشاد و  رمتسم  تیلاعف  کیفارگ  بو و  هصرع  رد  یا  هفرح  نامزمه و  تروص  هب  لاس 1390  زا 

.تسا دوجوم  مدوخ  تیاسبو  رد 

یلغش یلغش قباوس   قباوس

تسیفارگ تیاس و  حارط 
لاوس یا  تیاس  بو   

دادرخ ۱۳۹۴ ات  دادرخ ۱۳۹۰  زا   

تیاس یحارط  نابیتشپ و 
بایداتسا تیاس  بو   

یبارت یبارت داجس   داجس
سانشراک تسیفارگ و  حارط ،

اوتحم
sajadtorabi10@gmail.com  ۰۹۱۰۵۲۳۴۹۵۰ 

اجنیباج قیرط  زا  سامت 

https://jobinja.ir/user/sajadtorabiir?el=0


دادرخ ۱۳۹۵ ات  نابآ ۱۳۹۴  زا   

هدنهد هعسوت  تسیفارگ و  حارط و 
جرک رگید -  یهاگن  یتغیلبت  نوناک   

تشهبیدرا ۱۳۹۴ ات  تشهبیدرا ۱۳۹۳  زا   

هدنهد هعسوت  تسیفارگ و  حارط و 
جرک شقن -  مره  یتاغیلبت  نوناک   

ریت ۱۳۹۲ ات  ریت ۱۳۹۱  زا   

هدنهد هعسوت  تسیفارگ و  حارط ،
( سکاژآ  ) یعاس شواک  دنژآ   

نیدرورف ۱۳۹۷ ات  نیدرورف ۱۳۹۶  زا   

دشرا ریدم 
ونیبو گنیتکرام  لاتیجید   

الاح ات  نیدرورف ۱۳۹۷  زا   

ار یددعتم  یاه  هعومجم  اب  یراکمه  راختفا  ونیبو )  ) مدوخ یصخش  دنرب  اب  نونک  ات  لاس 1397  زا 
اه و راک  هنومن  هک  یزاس  هنیهب  وئس و  بو و  یحارط  هنیمز  رد  کیفارگ و  هنیمز  رد  مه  .ما  هتشاد 

.دشاب یم  دوجوم  ونیبو  تیاس  رد  مه  مدوخ و  یصخش  تیاس  رد  مه  اه  تیلاعف  زیر 
sajadtorabi.ir یصخش : تیاس 

wbino.com ونیبو : تیاس 

اهاه تراهم تراهم

سرپدرو
تیاس یحارط 

روتنملا صصختم 
وئس صصختم 

تسیفارگ
روشورب گولاتاک و  یحارط 

بو یاوتحم  دیلوت 

یلیصحت یلیصحت قباوس   قباوس



یناگرزاب تیریدم 
جرک رون  مایپ  هاگشناد   

ات ۱۳۹۲ زا ۱۳۸۸   

کینورتکلا تراجت 
جرک رون  مایپ  هاگشناد   

ات ۱۳۹۴ زا ۱۳۹۲   

طلسم طلسم یاه   یاه نابز نابز

( طسوتم یسیلگنا (

JobinjaJobinja اجنیباج |  |  اجنیباج
یمادختسا رازبا  نیرت  هفرص هب نیرت و  عیرس

BM-2369554 عجرم : دک 
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ داجیا : خیرات 

نیالنآ هخسن 

https://jobinja.ir/cvr/BM-2369554
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