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 رزومه تفصیلی:
 

 

 

 

 حوزه فعالیت سمت نام شرکت
 عنوان 

ر ویرر ین پق سر
 زای  ر ق قنشر  bpmsلر کقنیز  ی نرر

ر   bizagiفی خن هقرد ر

 د   ربه شرکت   bizagiپروژه ارائه نرم افزار 

  bpm & bpms  شه 

پق سر

رط یع رمن  
ر ویر

 سزن  قمررلر  زای  ر  خیخ ر 

فی خن رهقررکسبرلرکق ،رطی  رر

 عمق ررفی خن ،ربه  درآنهقرلرطی  رر

ر ن رپیقد ر قمرلضعر طح قرلر

 پروژه مديريت فرايندهای کسب وکار

ر  زعح در
  خیر

رپیلژ 

 سزن  قمررلر  زای  ر  خیخ رر 

فی خن رهقررکسبرلرکق ،رطی  رر

 عمق ررفی خن ،ربه  درآنهقرلرطی  رر

ر ن رپیقد ر قمرلضعر طح قرلر

 پروژه مديريت فرايندهای کسب وکار

رسهی نر- پنقر

  ویر
 زای  ر ق قنشر  bpmsلر کقنیز  ی نرر

ر   bizagiفی خن هقرد ر

 د   ربه شرکت   bizagiپروژه ارائه نرم افزار 

  bpm & bpms  شه 

 د   رکق ر

ر شه 

  ویر
 زای  ر ق قنشر  bpmsلر کقنیز  ی نرر

ر   bizagiفی خن هقرد ر

 د   ربه شرکت   bizagiپروژه ارائه نرم افزار 

  bpm & bpms  شه 

ر ویررپال ز نیک
 زای  ر ق قنشر  bpmsلر کقنیز  ی نرر

ر   bizagiفی خن هقرد ر

به شرکت   bizagiپروژه ارائه نرم افزار 

  bpm & bpms پال ز نیک

حیک ر

پقالخشرگقمر

ر یخ ن

ر ویر

 آ  مش،ر سزن  قمررلر  زای  ر

  خیخ رفی خن رهقررکسبرلرکق ،ر

طی  رر عمق ررفی خن ،ربه  درآنهقرلر

طی  ررلضعر طح قرلر  خیخ ر

ر خسکرفی خن هق

 پروژه مديريت فرايندهای کسب وکار
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 حوزه فعالیت سمت نام شرکت
 عنوان 

رف س ن
  خیر

رپیلژ 

 آ  مش،رفیهنگر قمر،ر  زای  رbpmر

ر   bizagiلر کقنیز  ی نرفی خن هقرد ر

به شرکت   bizagiه نرم افزار پروژه ارائ

  bpm & bpms ف س ن

رکق خقرپحیمی
  خیر

رپیلژ 

 آ  مش،رفیهنگر قمر،ر  زای  رbpmر

ر   bizagiلر کقنیز  ی نرفی خن هقرد ر

به شرکت   bizagiپروژه ارائه نرم افزار 

  bpm & bpms کق خقرپحیمی

لیزخنگر

رس س

  خیر

رپیلژ 

 آ  مش،رفیهنگر قمر،ر  زای  رbpmر

ر   bizagiلر کقنیز  ی نرفی خن هقرد ر
به شرکت   bizagiپروژه ارائه نرم افزار 

  bpm & bpms لیزخنگرس س

پگق ر

رخ م زقن

  خیر

رپیلژ 

 آ  مش،رفیهنگر قمر،ر  زای  رbpmر

ر   bizagiلر کقنیز  ی نرفی خن هقرد ر
پگق ربه شرکت   bizagiپروژه ارائه نرم افزار 

  bpm & bpms خ م زقن

حیک ر

ر لی ف خن

  خیر

رپیلژ 

 آ  مش،رفیهنگر قمر،ر  زای  رbpmر

ر   bizagiلر کقنیز  ی نرفی خن هقرد ر
به شرکت   bizagiپروژه ارائه نرم افزار 

  bpm & bpms  لی ف خن

پق کر

فنقل رر

رپیدخس

ر شقل 

 خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق ر  

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شر

سند تحلیل و طراحی ،رفی خن 

 -(bpmsسازی در  جهت پیاده

BPM- BPMN 0.2-APQCر

استقرار مديريت فرايند و مستندسازی 

 آن

حیک ر

پقالخشرگقمر

ر خالد

ر ویر

 آ  مش،ر سزن  قمررلر  زای  ر

  خیخ رفی خن رهقررکسبرلرکق ،ر

طی  رر عمق ررفی خن ،ربه  درآنهقرلر

طی  ررلضعر طح قرلر  خیخ ر

ر خسکرفی خن هق

 پروژه مديريت فرايندهای کسب وکار

گسزیشر

 نیژسر

رپق ق گقد

  خیر

رپیلژ 

 زای  ر عمق ررفی خن هقرد ر  
PROCESSMAKER 

 فق  رر قمرررلر خوقدرسا خ رحمسر 

 س قلربشر کزی رد خیکز  ر  

 سی ی رفی خن هق 

  ر خوقدر ازنر  خیخ رفی خن

پروژه سیستم سازی فرايندهای و 

در ProcessMakerاستقرار پالگین ها 

  پاسارگاد یانرژ گسترش
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 حوزه فعالیت سمت نام شرکت
 عنوان 

 هن  ینر

ر شقل 
ر شقل 

 خنرحیک رد رگذحزشر مرل ژنرپقخینر 

زفقد ر ررنم درکشرسیر خنرنیدر فز  ر  

   bizagiیخنرنساشرطررمی  د دررآخ

برای آنها بدون محدوديت 

رکاربران  نصب و راه اندازی شد.

به يک شرکت   bizagiپروژه ارائه نرم افزار 

 bpmsمهندسین مشاور

ربیمشرآ  قن
  خیر

رپیلژ 

 آ  مش،رفیهنگر قمر،ر  زای  رbpmر

ر   bizagiد ررلر کقنیز  ی نرفی خن هق

پروژه سیستم سازی فرايندهای آن 

  bpm & bpmsای  بیمهشرکت 

 یکزر ح ر

ره  ف ق

  خیر

رپیلژ 

 سححیلرلرطی  ررلرس لی رنیدر فز  ربیرر

رbpmبسزیر
 ها استقرار شرکتافزار پذيرش و  نرم

حهید  رر

ر  ی خشر ه  م
ر شقل 

 خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق ر  

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شر

رBPM- BPMN 0.2-APQC -فی خن (

استقرار مديريت فرايند و مستندسازی 

 آن

هح خنگر

رخگقنش
ر شقل 

 خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق ر  

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شر

رBPM- BPMN 0.2-APQC -فی خن (

استقرار مديريت فرايند و مستندسازی 

 آن

پقالخشگق ر

 یخ نرلر

رمش 

ر شقل 
 لسقمررفی خن هقرلرس لخنر  

رحنق نق شرهیرفی خن 

مدلسازی فرايندها طی قرارداد 

 اينترشیپ

پق کرعح رلر

فنقل رر

ر   س

  خیر

رپیلژ 

 سححیلرلرطی  ررلرس لی رنیدر فز  ربیرر

رbpmبسزیر

 ها استقرار شرکت افزار نرم

ر شقل رفنرنییل

 خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق ر  

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شر

 BPM- BPMN - قمر(رفی خن ،رپیقد 

0.2-APQCر

استقرار واحد مديريت فرايند و سیستم 

 & bpm  نیرو سازی فرايندهای شرکت فن

bpms 
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 حوزه فعالیت سمت نام شرکت
 عنوان 

 ملرلرنالر

بینر لمححرر

ر  ینرسی بی

ر شقل 

 ررکسبرلرکق ر  خیخ رفی خن هق

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شر

ر قمر(رفی خن ،رپیقد 

پروژه سیستم سازی فرايندهای شرکت 
bpm & bpms  

صنقخعر

غذ خرر

ر  پین 

ر ح رلرس  عشرکسبرلرکق  ر شقل 
در سطوح مختلف  مشاوره مديريتپروژه 

 کسب و کار توسعهجهت مورد نیاز 

 وم عشر

رپقال چش
رکق  ح رلرس  عشرکسبرلر ر شقل 

در سطوح مختلف  مشاوره مديريتپروژه 

 کسب و کار توسعهجهت مورد نیاز 

ر شقل ر قهقنرآ  د

 خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق ر  

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شر

ر قمر(رفی خن ،رپیقد 

پروژه سیستم سازی فرايندهای شرکت 

  bpm & bpms ماهان آراد 

ر شقل رالفق  

 کق ر  خیخ رفی خن هقررکسبرلر

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شر

ر قمر(رفی خن ،رپیقد 

پروژه سیستم سازی فرايندهای شرکت 

  bpm & bpms الفارر

ر شقل رفنرنییل

 خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق ر  

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شر

ر قمر(رفی خن ،رپیقد 

پروژه سیستم سازی فرايندهای شرکت 

 bpm & bpms  نیرو فن

ر شقل رآخین

 خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق ر  

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شر

فی خن ،رعق ضشرخقبررلرپیشنهقدربه  در

رلر...ر(

پروژه مديريت فرايندهای کسب و کار 

 درسازمان عمران و مهندسی شهرداری

طح عرخکزقر

 ق قنشر

ر)طیس(

  خیرسی ر

سححیلرلر

رطی  ر

 نقظیربیر جی ررپیلژ ر  خیخ ر

فی خن هقررکسبرلرکق رد رخکرر مر

ر قم قنربنقد رلرد خقن  رل   هقرر

 بی  ررلرسححیلرفی خن هقر مرجمحشر

فی خن ر د   رلج هقتر قم قنربنقدر لر

پروژه مديريت فرايندهای کسب و کار 

 سازمان بنادر و دريانوردی

 

 وجوه اداره شدهپروژه سامانه 
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 حوزه فعالیت سمت نام شرکت
 عنوان 

رBPMN 0.2-APQC  د خقن  در

ر
افزار نگهداری و  پروژه استقرار نرم

 تعمیرات در سرم سازی رازی

 

پروژه تدوين آيین نامه انضباط بخشی 

 تردد وسايل نقلیه موتوری سازمان بنادر

هح خنگر

سوق تر

ر لمقسر  ین

  خیر

هقرر یسز 

رهقر لش

د رر  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق -

)  زای  ،رهقررسقبعشرهح خنگرلرحیک 

نظق ت،ر  مخقبر،رآ  مشرسئ  ررلر

رBPM- BPMN 0.2-APQC -کق گقهر(

خکپق چشر قمرر نقبعرد رهح خنگرلر-

رهقررسقبعشحیک 

 سزن  ترر/ربقمنگیرس لخن-

ر،رآخینرنق ش،رفید،ر...ر(د ز   لعمل)

بی  ررلر صالرر قخزق هقرر قم قنرر-

رهقرسقبعشهح خنگرلرحیک 

هقرلر لشهقرلردبییرکمیسی نر یسز -
IT 

پروژه استقرار مديريت فرايندهای کسب 

 و کار در هلدينگ تجارت الماس مبین

ر  قرسوق ت
 شقل رلر

ر  مخقق

ر  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شرفی خن ،ر

رطی  ررحقخص(

پروژه مديريت فرايندهای کسب و کار در 

 رسا تجارت

س  عشر

رعمی نر هقد

نقظیرلر

ر  مخقق

ر  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شرفی خن ،ر

رطی  ررحقخص(

پروژه مديريت فرايندهای کسب و کار در 

 توسعه عمران رهاد

ر زی 
نقظیرلر

ر  مخقق

ر  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شرفی خن ،ر

و کار در  پروژه مديريت فرايندهای کسب

 مترا
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 حوزه فعالیت سمت نام شرکت
 عنوان 

رطی  ررحقخص(

نمقد قم ر

رجن ق
ر  مخقق

ر  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شرفی خن ،ر

رطی  ررحقخص(

پروژه مديريت فرايندهای کسب و کار در 

 نماد سازه جنوب

رصنقخعرفحزر
نقظیرلر

ر  مخقق

ر  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شرفی خن ،ر

رررحقخص(طی  

پروژه مديريت فرايندهای کسب و کار در 

 صنايع فلزی ايران

همکق  نر

ر هپ خقن
ر  مخقق

ر  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

)حنق قخر،ر  لسقمر،رحنق نق شرفی خن ،ر

رطی  ررحقخص(

پروژه مديريت فرايندهای کسب و کار در 

 همکاران رهپويان

پقخقنشرهقرر

د د ر رر

رن خن

 فی خن هقررکسبرلرکق   خیخ ر   خیرسی 
پروژه با متد مبتنی بر مديريت 02حدودا 

 فرايندها

پقخقنشرهقرر

د د ر رر

رن خن

  خیر

 پیلژ ر
خکرر مرر سححیلرلر یسزمرر قمر

 فی خن هقررکالنر مز قدر

پروژه پنجره واحد زمین و سامانه 

 استعالمات دولت

 قم قنر    ر

ر   ضر

  خیر

پیلژ رلر

رکق حنقس

رکسبرلرکق ر  خیخ رفی خن هقر

)حنق قخر،ر  لسقمر،رسححیلرلرطی  رر

  هکق رحنق نق شرفی خن هقررلضعر

ر  ج د(

پروژه مديريت فرايندهای کسب و کار در 

 سازمان امور اراضی

 قم قنر

رجنگلرهق

  خیر

پیلژ رلر

رکق حنقس

ر  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

)حنق قخر،ر  لسقمر،رسححیلرلرطی  رر

ررلضعر  هکق رحنق نق شرفی خن هق

ر  ج د(

پروژه مديريت فرايندهای کسب و کار در 

 سازمان جنگلها

 قم قنر   رلر

حهی قمرر

  خیر

پیلژ رلر

ر  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

)حنق قخر،ر  لسقمر،رسححیلرلرطی  رر

پروژه مديريت فرايندهای کسب و کار در 

 شهرسازیراه و 
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 حوزه فعالیت سمت نام شرکت
 عنوان 

  هکق رحنق نق شرفی خن هقررلضعررکق حنقسرسهی ن

ر  ج د(

حهید  رر

ر یکزررکیج

  خیر

پیلژ رلر

رکق حنقس

ر  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

)حنق قخر،ر  لسقمر،رسححیلرلرطی  رر

  هکق رحنق نق شرفی خن هقررلضعر

ر  ج د(

پروژه مديريت فرايندهای کسب و کار در 

 شهرداری کرج

کمیزشرفیهنگرر

لر ل بطر

عم  ررللح ر

 بسیج

   خیخ ر  زی سژخک  شقل 

کمیته پروژه برنامه ريزی استراتژيک در 

 فرهنگی و روابط عمومی ووشو بسیج

پاشر

    الن
ر قلر سزن  قمررلر  زای  رفی خن هقرر  شقل 

مستندسازی و استقرار فرايندهای پروژه 

 مالی

ر  زای  ر  خیخ رپیکی ربن رر شقل رصنقخعردفقع
 مديريت پیکره بندیپروژه 

پقخقنشرهقرر

د د ر رر

رن خن

رکق حنقس
سوزخشرلرسححیلرلر سزن  قمرر

رفی خن هقررکسبرلرکق 

- 
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 سال برگزاری محل برگزاری نام دوره نقش

 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق     س

BPMN 0.2-APQCر،bpms 
 99آبان ر خی نمق  ر

 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق     س

BPMN 0.2-APQCر،bpms 

رسنظی ر ای  تر–بق   در

رلر  س قطقتر  خ خر
 99آبان 

 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق     س

BPMN 0.2-APQCر،bpms 
 99 مهرر خی نسلر- مقسکر

 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق     س

BPMN 0.2-APQCر،bpms 
 99شهريور رصنقخعرل قر خی ن

 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق     س

BPMN 0.2-APQCر،bpms 
 99مرداد ر مقسک

 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق     س

BPMN 0.2-APQCر،bpmsر
 99شهريور رخ  جشرن یید نشگق ر

 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق     س

BPMN 0.2-APQCر،ProcessMaker 

ر-جهقنر  خی

رپژلهشک  ره  ف ق

ارديبهشت  99

 ماه

    س
 APQCبه  درفی خن هقرلر

- BPM- BPMN 0.2-APQCر،BPMS 

 قم قنر  خیخ ر

رصنعزر
99 

ر   س
 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

BPMN 0.2-APQCر،ProcessMaker 
 بهمن ماه 99رخقنشرصنقخع

 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق     س

BPMN 0.2-APQCر،ProcessMaker 

ر-جهقنر  خی

رپژلهشک  ره  ف ق
 بهمن ماه 99

    س
 APQCبه  درفی خن هقرلر

- BPM- BPMN 0.2-APQCر،BPMS 

 قم قنر  خیخ ر

رصنعزر
99 

 -BPM -کق   خیخ رفی خن هقررکسبرلر    س

BPMN 0.2-APQCر،ProcessMaker 

ر-جهقنر  خی

رپژلهشک  ره  ف ق
 مهرماه  99
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 سال برگزاری محل برگزاری نام دوره نقش

 99ربیمشرآ  قنرکق گق رطی  رر عمق ررفی خن هقرربیمشرآ  قن    س

 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق     س

BPMN 0.2-APQCر،ProcessMaker 
 99رپق کرفنقل ررپیدخس

ر   س
 -BPM -کق   خیخ رفی خن هقررکسبرلر

BPMN 0.2-APQCر،ProcessMaker 
 خرداد ماه 99رخقنشرصنقخع

ر   س
 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

BPMN 0.2-APQCر
 99رحهید  رر  ی خشر ه  م

ر   س
 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

BPMN 0.2-APQCر
 99ر شه .رهح خنگرخگقنش

ر   س
 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

BPMN 0.2-APQCر

هح خنگر- قنق

ر قخزمقنر
99 

 99رلبینق ربینق شر خزرر  زی سژخکرچقبکرلر یخعر   س

رسوزخشرلرسححیلرفی خن هقررکسبرلرکق ر   س
 قم قنربنقد رلر

رد خقن  در
99 

 99رلبینق رسوزخشرلرسححیلرفی خن هقررکسبرلرکق رهمکق 

ر   س
ربنچر ق کر مرکسبرلکق هقرر  فدرلرناشرآن

رد ر  خیخ رفی خن 
 99رلبینق 

  خیرپیلژ رلر

ر   س

 حسشر لخ  دهقررکسبرلکق ر)د ر لخ  درحق لر

.رس لخنر ظهق نق شر0.ر ص لر سقب   ر،ر8:ر

.ر4.ر ص لر  خیخ رلر    ر د  ر،ر6 قلیقسر،ر

.رطیررکسبرلکق ر5بقم  خقبررلرفیلشربیقر  ق،ر

ر.ر...(ر2 ص لرلرفن نر ذ کی ،رر.ر3،ر-   سر–

عح رلرفنقل ررپق کر

ر   س
99 

 99رد نشک  رحیخعزررفی خن ر خ  رسقرکق آفیخنرره حمن ر انی ن

 99رلبینق رگق هقررکحی ر  زای  ر  خیخ رفی خن ؛ررهمکق 
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 سال برگزاری محل برگزاری نام دوره نقش

رهمقخشرپقملرکسبرلرکق ر انی ن
بقه ربسقمخ رلرجهقنر

ر  خی
99 

    س
 99ر وقمرر یسز ر قمررفی خن هقرر نقبعر نسقنر

    س
 99رلبینق رفی خن هقرر نقبعر نسقنرلبینق رطی  رر

    س
 99رلبینق رلبینق ر  بطشر  خیخ رفی خن رلر خزل

    س
 99ر وقمرر یسز ر قمررد رکسبرلکق 

ر   س
 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

BPMN 0.2-APQCر

هح خنگرسوق تر

ر لمقسر  ین
99 

ر   س
 -BPM -  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق 

BPMN 0.2-APQCر

حیک رفنقل  نر

رپیشا  ن
99 

 99ر وقمرر  خیخ رفی خن هقررکسبرلرکق ر   س

ر   س
حیک رر81بی ررر5Sنظقدرآ   زگرر حیطرکق ر

رد رخکر مینق 

رسوق تر هح خنگ

ر لمقسر  ین
99 

ر   س
ر ربی ر رکق  رل رکسب رفی خن هقر ر81  خیخ 

رحیک رد رخکر مینق 

رسوق تر هح خنگ

ر لمقسر  ین
99 

 99رصنقخعردفقعر  زی سژخک  خیخ رر   س

 99رصنقخعردفقعرپیلژ آ  محرر  خیخ رر   س

 90ر قم قنرصنقخعردفقعر  خیخ رپیکی ربن رر   س

رخ د لخررلم  تر   خیخ رپیکی ربن رر   س گیل 

ردفقع
99 

ر   س
   خیخ رپیکی ربن ر

 99رصنقخعردفقع

رهمکق 
   خیخ ر خسک

 99ر قم قنرصنقخعردفقع
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 سال برگزاری محل برگزاری نام دوره نقش

رهمکق 

   خیخ ر خسک
شرآ  محرر   س

سحایاقسررصنقخعر

ردفقعرر

90 

رهمکق 
   خیخ ر خسک

 90ر قم قنر نیژررهقررن 

رهمکق 

رآ  محرررمبقنر  لسقمرر یسزمر    سش

رصنقخعر سحایاقسر

ردفقعر

90 

 

 کتب و مقاالت:

 سال موضوع نقش رديف

9 
   لف

 99 مديريت فرايند برای مديرانکتاب 

0 
   لف

 99 پاردايم آموزش کاربردی ويژوالکتاب 

9 
   لف

EBOOK99رنکزشر  خیخ رفی خن هقررکسبرلکق ر99ر 

9 
   لف

 99 کتاب تجزيه و تحلیل فرايندها

9 
   لف

 99 و مديريت فرايند 0299ورژن  9229کتاب رابطه ايزو 

 99رRay Dalioکزققر ص لرکق رلرمن گررر زیج  9

 APQC  99کتاب توسعه و مديريت کسب و کار مبتنی بر ر  لف 9

 99ربهزیخنرل شر  لسقمررفی خن ر)سیجمش(رEBOOKر زیج  9

 99 کتاب نقشه راه مديريت فرايندهای کسب و کار ر  لف 9

ر  لف 92
 اقلشرعحمررپژلهشرربقرعن  نربی  رر  بطشر ه یرر  ه یرربیرن آل رربقر

رسأکی ربیر لخکیدر  س قطقترح کشر ر
99 
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 کتب و مقاالت:

 سال موضوع نقش رديف

ر  لف 99
کزققربقرعن  نر  خیخ رپیکی ربن ر)د ر قلر صالررپسر مردل  رر

رنهقخر(
90-99 

رهمکق  90
کزققربقرعن  نر  خیخ ر خسکرد ردفقسیرطی  ر)د ر قلر صالررپسر مر

رد ل ررنهقخر(
90-99 

 سیجمشرچن خنرعن  نر اقلشعن  نر اقلشر  خیخ رفی خن رد ر قخ رلرر022س لخنربیشر مر ...

 

 سوابق پژوهشی:

 سال موضوع نقش نام موسسه رديف

 دانشگاه زنجان 9

ثبت اختراع با عنوان جعبه دنده دور  مخترع

متغیر بدون استفاده از مواد انعطاف 

 پذير

99 

0 
   سشرآ  محررسحایاقسررصنقخعر

ردفقعر

  خیر

رپیلژ 

 90-99ر  خیخ رپیکی ربن ر

9 
   سشرآ  محررسحایاقسررصنقخعر

 دفقعر
همکق رد ر

رپیلژ 

 90-99ر  خیخ ر خسک

9 
   سشرآ  محررسحایاقسررصنقخعر

 دفقعر
همکق رد ر

رپیلژ 

 90-99رمبقنر  لسقمرر یسزمر

9 
   سشرآ  محررسحایاقسررصنقخعر

 دفقعر
 99-90ر  خیخ ر  ه یدررهمکق 

 


