
یناگرزاب تیریدم  دشرا  یسانشراک 

یبایرازاب تیریدم   : شیارگ

رون مایپ  برغ  نارهت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۹۳ - ۱۳۹۱

۱۶.۱۲ لدعم : 

عیانص یسدنهم  یسانشراک 

یتعنص یژولونکت   : شیارگ

ناهفصا یتعنص  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

یتلود

ناهفصا

۱۳۸۳ - ۱۳۷۹

۱۵.۵۱ لدعم : 

ناریدم هعسوت  یبایزرا و  نوناک  میت  وضع 

ناهفصا یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس 

نمهب ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

روانف یاهدحاو  یزاسدنمناوت  هرادا  سییر 

ناهفصا یتاقیقحت  یملع و  کرهش 

دادرخ ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یدرف هعسوت  راک و  بسک و   ( یبرم ) چوک

سسوم ینابر  یدهمدمحم  رتکد  اب  یراکمه 

نادیو یشزومآ  مرفتلپ 

نارهت

ریت ۱۴۰۱ ید ۱۴۰۰  -

اهدرواتسد فیاظو و 

هورگراک یداصتقا  یلام و  رواد  بایزرا و 

راکو بسک  هعسوت  یاه  حرط  زا  تیامح 

روانف یاهتکرش 

ناهفصا

۱۴۰۱ - ۱۳۹۸

کرهش ینوناق  یاه  تیفرظ  هورگراک  وضع 

تیفاعم نییعت  ناهفصا ( یتاقیقحت  یملع و 

رودص و یسررب   ، رقتسم یاه  تکرش  یتایلام 

تمص و هب  یفرعم   ، یروانفزوجم دیدمت 

( ...و کرمگ 

ناهفصا

زا ۱۳۹۸ یراکمه  زاغآ 

یزاس یراجت  یروانف و  لاقتنا  هرادا  سییر 

ناهفصا یتاقیقحت  یملع و  کرهش 

دادرخ ۱۳۹۹ دادرخ ۱۳۹۷  -

اهدرواتسد فیاظو و 

یتامدقم دشر  زکرم  ریدم 

ناهفصا یتاقیقحت  یملع و  کرهش 

دادرخ ۱۳۹۷ نیدرورف ۱۳۹۴  -

اهدرواتسد فیاظو و 

روانف یاهتکرش  هبحاصم  یبایزرا و  میت  وضع 

ناهفصا یتاقیقحت  یملع و  کرهش 

ناهفصا

۱۳۹۹ - ۱۳۹۶

اهدرواتسد فیاظو و 

ak.gh2006@gmail.com

(+۹۸)۹۱۳۱۰۴۳۳۷۱

ناهفصا

هار هنیمز  رد  هرواشم  یهارمه و  لاس  هقباس 16 

یاهتکرش هب  راک  بسک و  هعسوت  یزادنا و 

ریسم نیا  رد  .مراد  ناینب  شناد  روانف و  ددعتم 

بسک زا 1000  شیب  تسکش  تیقفوم و  دهاش 

براجت مراد  رواب  ما و  هدوب  فلتخم  راک  و 

نیودت .دوب  دهاوخ  هدنیآ  هار  غارچ   ، هتشذگ

بذج  ، یروانف یراذگشزرا   ، راک بسک و  حرط 

، درکلمع یبایزرا   ، تکراشم یاهشور  هیامرس و 

هعسوت  ، یناسنا هیامرس  یاه  یگتسیاش  یبایزرا 

گنیچوک دنیارف  قیرط  زا  ناریدم  درکلمع  یدرف و 

هدنب یراک  یاهتراهم  هقالع و  دروم  یاه  هنیمز  زا 

.تسا

یدرف هعسوت  راک و  بسک و  گنیچوک 

یروانف اه و  تکرش  یراذگشزرا 

ناریدم یگتسیاش  یا  هفرح  یبایزرا 

راک بسک و  لدم  نیودت 

(BP) راک بسک و  حرط  نیودت 

عارتخا یبایزرا 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

یاهنامزاس ناریدم  یمومع  یاه  یگتسیاش  یبایزرا 

یتلود

زا روانف  یاهتکرش  نانکراک  ناریدم و  یزاسدنمناوت 

شزومآ گنیروتنم و  هرواشم ، یاه  همانرب  قیرط 

راک بسک و  یاهتراهم 

هرادا فرط  زا  یعاجرا  تاعارتخا  یرواد  یبایزرا و 

هب یرکف  تیکلام  هرواشم  روشک و  تاعرتخا  تبث 

نیعرتخم

تیفاعم لومشم  یاهتیلاعف  یبایزرا  یسررب و 

ناینب شناد  یاهتکرش  یتایلام 

اقترا راک و  بسک و  یرگ  یبرم  تامدخ  هیارا 

گنیچوک سنزیب  هرود  ناریگارف  هب  یدرف  هعسوت 

هام تدم 6  هب  نادیو  هعومجم 

، یراذگ هیامرس  دعتسم  یاه  حرط  یسررب  یبایزرا و 

راک بسک و  هعسوت  تکراشم و  یروانف ، یراذگشزرا 

شزومآ روانف - ددعتم  یاهتکرش  هبحاصم  یبایزرا و 

یزادنا و هار  تهج  یراک  یاه  میت  هب  هرواشم  و 

راک بسک و  هعسوت 

تکرش رب 600  غلاب  هبحاصم  یبایزرا و 

یمساق ربکا 

یدرف هعسوت  ( Coach  ) چوک راک و  بسک و  رواشم 

۱۳۶۱/۲/۲ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

هموزر هصالخ 

اه تراهم 



يس  (B-B) هبناجود تاركاذم  هورگراک  لوئسم 

ملع و ياهكراپ  يناهج  سنارفنك  نيمجنپ  و 

لاس 2018 رد  يروآون  قطانم  يروانف و 

ناهفصا یتاقیقحت  یملع و  کرهش 

ناهفصا

۱۳۹۷ - ۱۳۹۷

هورگراک یروانف و  شهوژپ و  هورگراک  وضع 

ناهفصا یرادناتسا   ICT

ناهفصا

۱۳۹۱ - ۱۳۸۹

بذج یزاس و  یراجت  هورگراک  وضع 

، مولع ترازو  هناروانف  یاهحرط  یراذگ  هیامرس 

یروانف تاقیقحت و 

نارهت

۱۳۹۸ - ۱۳۹۷

هیامرس تارکاذم  یگنهامه  هورگراک  لوئسم 

ییاهب خیش  یلم  هراونشج  یراذگ 

ناهفصا یتاقیقحت  یملع و  کرهش 

ناهفصا

۱۳۹۸ - ۱۳۹۴

هراونشج تاعارتخا  یبایزرا  هورگراک  وضع 

ناگبخن یلم  داینب  ییافوکش  یرواون و 

نارهت

۱۳۹۱ - ۱۳۹۰

شخب راک و  بسک و  شخب  رواد  بایزرا و 

ییاهب خیش  یلم  هراونشج  نانیرفآ  نف 

ناهفصا

۱۳۹۰ - ۱۳۸۸

تعنص اب  طابترا  سانشراک 

ناهفصا یتاقیقحت  یملع و  کرهش 

نیدرورف ۱۳۹۴ ید ۱۳۸۵  -

اهدرواتسد فیاظو و 

بسک تیریدم  یاه  هنیمز  رد  تعاس  رب 700  غلاب  یشزومآ  یاهاگراک  اه و  هرود  رد  تکرش 

یبایرازاب یزاس و  یراجت   ، یدرف هعسوت  راکو و  بسک  گنیچوک   ، درکلمع یبایزرا   ، راک و 

نونف لوصا و   ، ریذپرطخ راذگ  هیامرس  بذج  یلام و  نیمات   ، اهتکرش یراذگشزرا   ، یروانف

لاقتنا  ، یرکف تیکلام  قوقح   ، یناسنا عبانم  تیریدم  میهافم   ، ینیرفآراک میهافم   ، هرکاذم

اه حرط  یلام  یبایزرا   ، یروانف

( ناهفصا یتعنص  هاگشناد  یکینورتکلا  شزومآ  زکرم  یبایرازاب ( لوصا  هرود 

۱۴۰۰

ناریدم و یصصخت  ناوت  ءاقترا  هژیو   ( گنیروتنم یربهار ( همانرب  یزاس  هدایپ  هرود 

روشک یروانف  ملع و  یاه  کراپ  دشر و  زکارم  ناسانشراک 

۱۳۹۹

یتعنص یهاگشناد  داهج  رد  شهوژپ  هتفه  تبسانم  هب  یزاس  یراجت  یشزومآ  هرود 

ناهفصا

۱۳۹۷

ناریا یروانف  تیریدم  نمجنا  یارب  یروانف  یراذگشزرا  هرود 

۱۳۹۲

(BP) راک بسک و  حرط  نیودت  هرود 

۱۴۰۱ ، ۱۳۹۶ ، ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۴ ، ۱۳۹۲

زیربت یروانف  کراپ   - یروانف یراذگشزرا  هرود  یرازگرب 

۱۳۹۳

ناهفصا رد  لسکا  هدنهدباتش  یاه  پاتراتسا  هب  یلام  شخب  نیودت  هرواشم  گنیروتنم و 

۱۳۹۵-۱۳۹۶

comfar رازفا مرن  اب  یلام  حرط  نیودت 

لسکا رازفا  مرن 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

a.ghasemi9312

روانف یاهتکرش  یاهدرواتسد  تالوصحم و  یبایرازاب 

یصوصخ و یاهنامزاس  عیانص و  اب  طابترا  قیرط  زا 

یتلود

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

شزومآ سیردت و  قباوس 

نابز

یعامتجا هکبش 

https://instagram.com/a.ghasemi9312

