
طبترم لئاسم  هیلک  یسررب  عماج  هرود  ) جلاک ایمیک  هرود 

( اهراک بسک و  هب 

فیرش یتعنص  هاگشناد  هدنهد  باتش  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۹

یسیون دادرارق  عماج  هرود 

نارهت یرسارس  هاگشناد  هدنهد  باتش  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۹

تحت اهراک  بسک و  فلتخم  داعبا  یسررب  عماج  هرود 

ید ۲۰۱۹ لاگل  ناونع 

نارهت سردم  تیبرت  هاگشناد  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۸

اهراک بسک و  یقوقح  یاه  شلاچ  یسررب 

زاریش هاگشناد  موتنآوک  هدنهد  باتش  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۸

و لاعف  رد  یقوقح  رواشم  و  یرتسگداد  کی  هیاپ  لیکو 

هقباس اب  اهراک  و  بسک  و  یراجت  روما  هزوح  رد  صصختم 

ناتسا یراجت  یاه  هعومجم  و  تکرش  ، گنیدله رد  تیلاعف 

متسیسوکا اب  موادم  یراکمه  هقباس  یاراد  نینچمه  .سراف 

یاه هدنهد  باتش  هلمج  زا  ناتسا  ینیرفآراک  ددعتم  یاه 

، سراف ناتسا  یروانف  و  ملع  کراپ  زاریش ، هاگشناد  رد  رقتسم 

.یپاتراتسا ددعتم  یاه  میت  یروآون و  هناخراک 

هعومجم یقوقح  ریدم 

یرامیب صیخشت  یاه  تیک  دیلوت  تکرش 

زاریش سراف ،

ید ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

تکرش یقوقح  ریدم 

هزوح رد  سراف  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  رد  رقتسم  تکرش 

زاگ تفن و 

زاریش سراف ،

نمهب ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

یقوقح ریدم 

زاریش رد  یقوقح  هسسوم 

زاریش سراف ،

رهم ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

قاتا یونعم  یرکف و  تیکلام  هتیمک  یراختفا  وضع 

زاریش یناگرزاب 

زاریش یناگرزاب  قاتا 

زاریش سراف ،

ید ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

هدوتس : ۱۳۷۳/۱۰/۲۵ارهز  دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

رواشم یرتسگداد و  کی  هیاپ  لیکو 

یقوقح

n.setoode1995@gmail.com 

(+۹۸)۹۱۷۳۸۷۸۱۶۴ 

زاریش سراف ،  

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

اه تراهم 

یرتویپماک یاه  متسیس 

نم هرابرد 

یلغش قباوس 











ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

zahra setoude09173878164

setoode_zahra

قوقح یسانشراک 

یتلود زاریش  یرسارس  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

زاریش سراف ،

۱۳۹۶ - ۱۳۹۲

۱۵ لدعم : 

قوقح دشرا  یسانشراک 

للملا نیب  قوقح  شیارگ :

یتلود زاریش  یرسارس  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

زاریش سراف ،

۱۴۰۰ - ۱۳۹۸

۱۸ لدعم : 

اهراک بسک و  یقوقح  لئاسم  یسررب  هاگراک 

هاگشناد ینیرفآ  راک  یروآون و  زکرم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

زاریش

دادرم ۱۴۰۰

ما هتشاد  روضح  هاگراک  نیا  رد  سردم  ناونع  هب 

اهراک بسک و  ینیرفآراک و  هسردم 

زاریش هاگشناد  یرکف  تیکلام  زکرم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رویرهش ۱۴۰۰

ما هتشاد  روضح  هاگراک  نیا  رد  سردم  ناونع  هب 

نابز

یعامتجا هکبش 

یلیصحت قباوس 

اه هژورپ 









https://linkedin.com/in/zahra%20setoude
https://wa.me/09173878164
https://instagram.com/setoode_zahra



