
نیب سردم  رتسَم و  - یدرف هعسوت  یبرم  یگدنز و  یاهتراهم  سردم  - نارنخس

وضع و  چوک  - ناملآ  TUV زا  NLP یمالک یبصع  یزیر  همانرب  نابز  یللملا 

نارهت هاگشناد  زا  یسانشراتفر  سردم  -ICI چوک یناهج  نمجنا  یمسر 

نارنخس

اهدرواتسد فیاظو و 

لماع ریدم 

نامار هسسوم :

تیریدم

( لاغتشا دوخ  ) ینیسح یناگرزاب 

تیریدم

( لاغتشا دوخ  ) ینیسح یرگشدرگ 

سردم

شرورپ شزومآ و  داهن : / نامزاس

اهدرواتسد فیاظو و 

راک بسک و  تیریدم  یرتکد 

راک بسک و  شیارگ :

دازآ دام  یلاع  شزومآ  هسسوم  هاگشناد : / هسسوم

تیریدم دشرا  یسانشراک 

راک بسک و  شیارگ :

دازآ دام  یلاع  شزومآ  هسسوم  هاگشناد : / هسسوم

رتویپماک یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

رازفا مرن  شیارگ :

ناقرز دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

دازآ

Coaching Skills ICI چوک هرود 

ناملآ  ICI چوک یمسر  نمجنا  هسسوم :

Expert چوک یسانشراک  هرود 

Coaching Skills ICI

ناملآ  ICI چوک یمسر  نمجنا  هسسوم :

Advanced چوک هتفرشیپ  هرود 

Coaching Skills ICI

ناملآ  ICI چوک یمسر  نمجنا  هسسوم :

Fundamental چوک یتامدقم  هرود 

Coaching Skills ICI

ناملآ  ICI چوک یمسر  نمجنا  هسسوم :

NLP یمالک یبصع  یزیر  همانرب  یرتسَم 

ناملآ  TUV هسسوم :

NLP یمالک یبصع  یزیر  همانرب  یتامدقم  هرود 

ناتسلگنا  QAL هسسوم :

یسانشراتفر یسردم 

نارهت هاگشناد  هسسوم :

یسنج تالالتخا  نامرد 

یتسیزهب نامزاس  ناتسلگنا و  دروفسکآ  هسسوم :

ناریا

عارتخا تبث 

مولع هاگشناد  ناریا و  تاعارتخا  تبث  هرادا  هسسوم :

یکشزپ

ییوراد ناهایگ  تخانش 

یزرواشک داهج  هسسوم :

ییوراد ناهایگ  یروآرف 

یزرواشک داهج  هسسوم :

ینیسح mohammadhosseini1989@gmaiاضردمحمدیس  l .com 

(+۹۸)۹۱۷۳۰۰۲۹۲۴ 

۰۷۱۳۲۳۰۹۸۳۹ 

www.mrhosseini .com 

نامتخاس هچوک ۳۱- - تشدرصق نابایخ  زاریش ، سراف ،  

نامار هسسوم  - فکمه هقبط  - سای

نارنخس

۱۳۶۸/۴/۱ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

هعسوت ، یگدنز یاه  تراهم  یاه  هزوح  رد  رانیمس  زا ۱۰۰  شیب  یرازگرب 

روشک رسارس  رد  ...و  یسانش  راتفر  ، تیقفوم ، یدرف

هنومن ملعم  هبتر  بسک 







 نم هرابرد 

یلغش قباوس 

یلیصحت قباوس 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 



رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

رازفا مرن  شیارگ :

یعافتناریغ اناداپآ  هاگشناد : / هسسوم

یسانش ناور  یسانشراک 

یمومع شیارگ :

مایپ زاریش  دحاو  رون  مایپ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

رون

A Study On Placement Of Virtual Machines

On Cloud Computing

اکیرمآ هاگشناد  رشان :

رذآ ۱۳۹۴  : خیرات

رترب رگشهوژپ  ماقم  بسک 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

mr.hosseinico









تاقیقحت

تاراختفا

نابز

یعامتجا هکبش 

https://instagram.com/mr.hosseinico

