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 ثٝ ٘بْ خذا

 ثُزيس سپیذوبمٍ    رسيمٍ ی

bsepidnameh@yahoo.com       

 1366( وبسدا٘ی ػّْٛ اجتٕبػی 1

 1372( وبسؿٙبػی ػّْٛ اجتٕبػی )پظٚٞـٍشی اجتٕبػی( 2

 1378 ( وبسؿٙبػی اسؿذ ػّْٛ اجتٕبػی )جبٔؼٝ ؿٙبػی(3

 1392( دا٘ـجٛی دوتشی جبٔؼٝ ؿٙبػی فشٍٞٙی 4

 سًاثق پژيَطیالف( 
 

 لٍ علمی مقب

 عنوان ردیف

 1391ثٟبس ٚ تبثؼتبٖ  35ٚ  34بسٜ فصّٙبٔٝ فشًٞٙ ایالْ ؿٕ –ٖ ایالْ ثشسػی ٔیضاٖ ػشٔبیٝ ی اجتٕبػی جٛا٘بٖ اػتب 1

  1393ثٟبس ٚ تبثؼتبٖ  31ٚ  33فصّٙبٔٝ فشًٞٙ ایالْ ؿٕبسٜ –ػبختبس اسصؿی دا٘ؾ آٔٛصاٖ )آصٖٔٛ ٘ظشیٝ ی ػبختبس اسصؿی ؿٛاستض(  2

 1389پبییض ٚ صٔؼتبٖ  29ٚ  28فصّٙبٔٝ فشًٞٙ ایالْ ؿٕبسٜ  –ای اص آػٕبٖ لطشٜ  3

 1388ثٟبس ٚ تبثؼتبٖ  23ٚ  22فصّٙبٔٝ فشًٞٙ ایالْ ؿٕبسٜ  –ثشسػی ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت فؼبِیت ٞبی ٞٙشی اػتبٖ  4

 فصّٙبٔٝ ػّٕی ٚ پظٚٞـی سفبٜ اجتٕبػی اػتبٖ ایالْ ٔؼّٕبٖ د ػشٔبیٝ ی اجتٕبػی ثشسػی ٔیضاٖ ٚ اثؼب 5

 
 مقبلٍ علمی کبمل در مجمًعٍ مقبالت َمبیص َبی علمی معتجز

 عنوان ردیف

 1387ٔمبِٝ تأٚیُ جبٔؼٝ ؿٙبختی سصٔٙبٔٝ سػتٓ ٚ اػفٙذیبس ، ٕٞبیؾ ثیٗ إِّّی فشدٚػی ٚ حٕبػٝ ػشایی )وـٛس لضالؼتبٖ(   1

2 
ٔمبِٝ سٚیىشد ؿبػشاٖ ثٝ ػطٛح ٔختّف پذیذٜ ی اجتٕبػی جًٙ ، ٔجٕٛػٝ ٔمبالت ٕٞبیؾ ّٔی ساٟٞبی تشٚیج ٚ ٌؼتشؽ فشًٞٙ 

  1389اػفٙذ  -صذالت ٚ ؿٟبدت دس دا٘ـٍبٟٞب

  1393دی  29 –ذٞب ٔمبِٝ اسائٝ چبسچٛة تئٛسیه ثشای تجییٗ جبٔؼٝ ؿٙبختی وٙؾ ا٘تخبثبتی ، ٕٞبیؾ ّٔی ا٘تخبثبت ٔجّغ ثبیذٞب ٚ ٘جبی 3

4 
 ٔمبِٝ تمبثُ فشًٞٙ ػٕٛٔی ٚ فشًٞٙ ػبصٔب٘ی ٚ تبثیش آٖ ثش ػالٔت ٘ظبْ اداسی، ٕٞبیؾ ّٔی استمبء ػالٔت ٘ظبْ اداسی ثب تبویذ ثش ٘ظبست ٚ

  1393ثٟٕٗ  25 –پیـٍیشی 

  1391بٖ . ػٙٙذج ٔمبِٝ ػشٔبیٝ ی اجتٕبػی جٛا٘بٖ اػتبٖ ایالْ )ثٝ صٛست پٛػتش( ، ٕٞبیؾ ّٔی آػیت ٞبی پٟٙ 5

6 
ٔمبِٝ ٔـتشن  ثشسػی ٔیضاٖ سیؼه پزیشی التصبدی دس ثیٗ ٚاحذٞبی تِٛیذی ؿٟشػتبٖ ایالْ ٚ ػٛأُ  ٔٛثش ثش آٖ )دس لبِت پٛػتش( 

 )ثتَٛ سػتٕی،ثٟشٚص ػپیذ٘بٔٝ، حؼیٗ ٟٔذی صادٜ، ثٟضاد اٚیؼی( 1389،ٕٞبیؾ ّٔی وبس آفشیٙی ٚ تٛػؼٝ 

 

 

 ٍ مقبالت َمبیص َبی علمی معتجزخالصٍ مقبلٍ علمی در مجمًع

 عنوان ردیف

1 
( 1393تٟبجٓ فشٍٞٙی ٚ تبثیش آٖ ثش أٙیت اجتٕبػی، وتبة چىیذٜ ی ٔمبالت ٕٞبیؾ ّٔی پّیغ، فشًٞٙ، ٘ظٓ ٚ أٙیت )آرس ٔمبِٝ 
 د دسٚیـی، ؿٕؼیٝ تمی ّٔىـبٞی، ثٟشٚص ػپیذ٘بٔٝا،فشص

 ( 1393، وتبة چىیذٜ ی ٔمبالت ٕٞبیؾ ّٔی حبؿیٝ ٘ـیتی، ٘ظٓ  ٚ أٙیت)دی ٔبٜ حبؿیٝ ٘ـیٙی ٚ تبثیش آٖ ثش أٙیت اجتٕبػیٔمبِٝ  2

 1393ٔـىالت اصدٚاج جٛا٘بٖ اػتبٖ، وٍٙشٜ ّٔی آػیت ؿٙبػی خب٘ٛدٜ ، دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـتی  3
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 گشارش َبی علمی طزح َبی پژيَطی ي فىبيری 

 ػٙٛاٖ ٌؼتشٜ سدیف
 ٚضؼیت وٕی ٚ ویفی ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی ٚ وبسوشدٞبی آٖ ثشسػی ٍ٘شؽ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس خصٛف اػتب٘ی 1

 تحّیُ ٔحتٛای جّؼبت پشػؾ ٚ پبػخ ػیبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػتبٖ ایالْ اػتب٘ی 2

 ثشسػی پذیذٜ ی ساثطٝ ٌشایی )پبستی ثبصی( دس اداسات ؿٟش ایالْ اػتب٘ی 3

 ثشسػی پذیذٜ ی دػتفشٚؿی ٚ پیبٔذٞبی آٖ دس ؿٟش ایالْ اػتب٘ی 4

 ثشسػی ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت فؼبِیت ٞبی ٞٙشی دس اػتبٖ ایالْ اػتب٘ی 5

 اطّغ سػب٘ٝ ای اػتبٖ ایالْ اػتب٘ی 6

 ثشسػی ٔالن ٞب ٚ ٔؼیبسٞبی ا٘تخبة ٕ٘بیٙذٌبٖ  ٔجّغ ٟ٘ٓ )ٔطبِؼٝ ٔٛسدی جٛا٘بٖ اػتبٖ ایالْ( اػتب٘ی 7

 1387ثشسػی ٘حٜٛ ی ٌزساٖ اٚلبت فشاغت جٛا٘بٖ اػتبٖ ایالْ  اػتب٘ی 8

 1388ثشسػی ٔیضاٖ آٌبٞی ػیبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػتبٖ ایالْ  اػتب٘ی 9

 1389 ثشسػی ٔٛا٘غ اصدٚاج جٛا٘بٖ اػتبٖ ایالْ اػتب٘ی 13

 1389ثشسػی ٔیضاٖ ػشٔبیٝ اجتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػتبٖ ایالْ  اػتب٘ی 11

 1393ثش آٖ  ثشسػی ٔیضاٖ ػشٔبیٝ اجتٕبػی جٛا٘بٖ اػتبٖ ایالْ  ٚ ػٛأُ ٔٛثش اػتب٘ی 12

 1392ؿٙبػبیی ٚ اِٚٛیت ثٙذی آػیت ٞبی فشًٞٙ دیٙی  اػتب٘ی 13

 آػیت ؿٙبػی فشًٞٙ دیٙی اػتبٖ ایالْ اػتب٘ی 14

 1393ثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ  اػتبٖ ایالْ  ٔجبص ٚ غیش ٔجبصٔصشف وبالٞبی فشٍٞٙی ثشسػی ٚضؼیت  اػتب٘ی 15

 اػتب٘ی 16
 یٚسٚد، وبالٞب ی)ٔطبِؼة ٔجبد   شاٖیا یاػالٔ یجٕٟٛس ٝیجًٙ ٘شْ ػّ ی دؿٕٗ دس ججٟٝ هیسصذ تٟبجٕبت اػتشاتظ

 1393  (الْیدس ػطح وـٛس. ٔٛسد ٔطبِؼٝ: ؿٟش ا   یخبسج یا ٚ سػب٘ٝ یفشٍٞٙ یٔصشف وبالٞب یٕبیٚاسد ؿذٜ ٚ ػ

 ػُّ ٌشایؾ جٛا٘بٖ اػتبٖ ایالْ ثٝ سفتبس خـٛ٘ت آٔیض  اػتب٘ی 17

 

 1393ش دفبع ٔمذع٘ظش ػٙجی وٍٙشٜ ػشاػشی ؿؼ ّٔی 18

 1393٘ظش ػٙجی جـٙٛاسٜ ی ثیٗ إِّّی ؿؼش فجش  ّٔی 19

 
 ارسیبثی ي وظبرت طزح َبی پژيَطی ي فىبيری

 عنوان ردیف

 ٔیضاٖ آٌبٞی جٛا٘بٖ اػتبٖ ایالْ اص احىبْ ٔزٞجی 1

 ػُّ ٚ ػٛأُ اػتیبد دس ثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػتبٖ ایالْ 2

 ىشد تـىُ ٞبی دا٘ؾ آٔٛصیٔیضاٖ سضبیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص ػّٕ 3

 ٔیضاٖ ٌشایؾ فشٍٞٙیبٖ اػتبٖ ایالْ ثٝ فؼبِیت ٞبی پظٚٞـی 4

 ثشسػی ػّؼٝ ٔشاتت اسصؿی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔمطغ ٔتٛػطٝ اػتبٖ ایالْ 5

 ثشسػی ٘ظبْ ٞٛیت یبثی جٛا٘بٖ اػتبٖ ایالْ 6

 بزرسی میشان سزمایٍ ی اجتماعی در بیه معلمیه استان ایالم 7

 مًمی در مًرد حفظ ي تقًیت ريحیٍ ایثارگزی ي اوتظار آوان اس ایثارگزانوظزسىجی ع 8

 عًامل مؤثز در جذب داوش آمًسان بٍ وماس 9
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 ارسیبثی ي وظبرت طزح َبی پژيَطی ي فىبيریادامٍ 
 عنوان ردیف

 میشان آگاَی ي پایبىدی مزدم استان ایالم بٍ فزیضٍ ی امز بٍ معزيف ي وُی اس مىکز 13

 وشاع در استان ایالم ي تأثیز آن بز امىیت اجتماعیعلل  11

 بزرسی عًامل مًثز بز وشاط جًاوان استان ایالم 12

 ی امز بٍ معزيف ي وُی اس مىکز در استان ایالم بزرسی فزیضٍ 13

 رصد جزیان َای تاثیز گذار فزَىگی در استان ایالم 14

 یوقش سپاٌ امیز المًمىیه )ع( در تحقق ديلت اسالم 15

 

 

 تبلیف یب تصىیف کتبة

 عنوان ردیف

 1388ٚیشٌَٛ ) ٔجٕٛػٝ ٔمبالت اجتٕبػی فشٍٞٙی( ، ایالْ: ثشي آریٗ،  1

 1393چشخؾ ایذئِٛٛطی) ٔجٕٛػٝ ٔمبالت اجتٕبػی فشٍٞٙی( ، ایالْ: ثشي آریٗ،  2

 1386(، تٟشاٖ: ثٙیبد حفظ آثبس،دفبع ٔمذع اص صٔیٗ ثبساٖ )ٔجٕٛػٝ ؿؼش 3

 1393ٔبٜ  ػشٌشداٖ) ٔجٕٛػٝ غضَ(، ٔـٟذ: ؿبّٔٛ، ٚ ػـك ایٗ 4

 1393(، تٟشاٖ: آساْ دَ، ٔزٞجی ػمیك ٚ اسغٛاٖ )ٔجٕٛػٝ ؿؼش 5

 ای )ٌشدآٚسی ٚ تذٚیٗ: ٔجٕٛػٝ ؿؼش فشٍٞٙیبٖ اػتبٖ( صجح ٘مشٜ 6

 صٔضٔٝ ٔحجت )ٌشدآٚسی ٚ تذٚیٗ ٔجٕٛػٝ خبطشات دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػتبٖ ایالْ دس پبع داؿت ٔمبْ ٔؼّٓ ( 7

 چبِؾ ٞب ٚ پٛیؾ ٞب )ٔجٕٛػٝ ٔمبالت ٔؼبئُ اجتٕبػی ٚ جٛا٘بٖ اػتبٖ ایالْ( ٌشدآٚسی ٚ تذٚیٗ  8

 صیش چبح (ٗیٚ تذٚ ی)ٌشدآٚس  الْیا یؿؼش فبسػ یّی٘مذ تحّ -ٍ٘بٜ ٘ٛ  9

 

 
 پژيَطی -يیزایص علمی / کتبة ي وطزیٍ علمی

 عنوان ردیف

 1385، وبٔشاٖ ٔحٕذ سحیٕی، ایالْ: ثٙیبد حفظ آثبس  ٚ حفظ ٚ پبػذاؿت آٖایالْ طی دٚساٖ دفبع ٔمذع ٘مؾ ػـبیش اػتبٖ   1

 1391ایالْ ػشصٔیٗ طّٛع خٛسؿیذ، ِیب حیذسیبٖ، تٟشاٖ: وّٟش، 2

 
 تزجمٍ کتبة 

 عنوان ردیف

 ی()تشجٕٝ اص فبسػی ثٝ ػشث 1389ٌضیٗ )ٔجٕٛػٝ ػىغ ٞبی دٚساٖ آٚاسٌی ٔشدْ اػتبٖ ایالْ( تٟشاٖ: ػپیذٜ ثبٚاساٖ،  1

 (ػشثی ثٝ فبسػی)تشجٕٝ اص حٙجشٜ ٞبی ثیذاسی )ٔجٕٛػٝ ؿؼش پبیذاسی ؿبػشاٖ ػشة(، تٟشاٖ: سٚایت فتح  2
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 یئت علمی َمبیص َبَعضًیت در  دايری ي

 عنوان ردیف

 1393دی  25 –داٚس ٕٞبیؾ ّٔی استمبء ٘ظبْ ػالٔت اداسی ثب تبویذ ثش ٘ظبست ٚ پیـٍیشی  1

 یبة ٕٞبیؾ ّٔی : ص٘بٖ ٚ چبِؾ ٞبی پیؾ سٚ ثب ٍ٘بٜ ٚیظٜ ثٝ اػتبٖ ایالْػضٛ وٕیتٝ ػّٕی ٚ اسص 2

 1393دی  29ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی ٚ اسصیبة ٕٞبیؾ ّٔی: ا٘تخبثبت ٔجّغ، ثبیذٞب ٚ ٘جبیذٞب  3

 1388ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی ٚ اسصیبة ٕٞبیؾ ّٔی: خٛدوـی )ػُّ، پیبٔذٞب ٚ ساٞىبسٞب( 4

 )وبٖ٘ٛ پشٚسؽ فىشی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ( 1389ّٔی: ػفش ثٝ فضب ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی ٚ اسصیبة ٕٞبیؾ  5

 1389وـٛسی )وبٖ٘ٛ پشٚسؽ فىشی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ(  2داٚس ؿـٕیٗ دٚسٜ ی ػشاػشی ٔمبِٝ ٘ٛیؼی ٔٙطمٝ  6

  ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی ٚ داٚس ) اسصیبة ٔمبالت(  ػٕیٙبس ثشسػی ٔٛا٘غ فشٍٞٙی تٛػؼٝ ثب ٍ٘بٜ ٚیظٜ ثٝ اػتبٖ ایالْ 7

 ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی ٚ داٚس ) اسصیبة ٔمبالت( جـٙٛاسٜ ٔٙطمٝ ای سػب٘ٝ ٚ ٔطجٛػبت دفبع ٔمذع  8

 ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی ٚ داٚس ) اسصیبة ٔمبالت( جـٙٛاسٜ الٛاْ ٚ ٔزاٞت دس آییٙٝ ٔطجٛػبت ٔحّی 9

 1384ػّٕی ٚ داٚس ) اسصیبة ٔمبالت( ا٘تخبة آثبس ثشتش ٕٞبیؾ أٙیت اجتٕبػی   ػضٛ وٕیتٝ 13

 1389ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی ٚ داٚس ) اسصیبة ٔمبالت( ٕٞبیؾ ٔٙطمٝ ای پیـٍیشی اص  اػتیبد  11

 دثیش ػّٕی دٚٔیٗ جـٙٛاسٜ ؿؼش اػتب٘ی دفبع ٔمذع   12

 ٕیٗ جـٙٛاسٜ ؿؼش اػتب٘ی دفبع ٔمذعػّٕی پٙجدثیش  13

 کمیتٍ علمی کىگزٌ ضعز مقبيمت ثیه الملل اسالمیعضً  14

 6831ایالم  -  کىگزٌ ی سزاسزی ضعز دفبع مقذسضبوشدَمیه داير  15

 6831 اصفُبن  –داير مسبثقبت سزاسزی ضعز داوص آمًسی  16

 6836اريمیٍ   –داير جطىًارٌ سزاسزی ضعز سًرٌ جًان  17

 6836 یبسًج  –داير مسبثقبت سزاسزی ضعز داوص آمًسی  18

   6833داير مسبثقبت سزاسزی ضعز ثسیج  63
 6833وبظز کطًری ضطمیه جطىًارٌ  استبوی ضعز ثسیج  23

 6838وبظز  کطًری جطىًارٌ ثیه المللی ضعز فجز در استبن  21

 1391اثش جٟبٍ٘یش إِبػی ٚ جٕبَ ؿٛسجٝ( ٕٙبٔٝ س٘ج ٚ ػشٔؼتی )وٕیتٝ ثشسػی فیّػضٛ  22

 1391ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی ٘ىٛ داؿت ص٘ذٜ یبد ِٚی ٔحٕذ أیذی  23

 1391« وتبة ایالْ»ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی ٚ فٙی جـٙٛاسٜ ّٔی  24

 1383دثیش ؿٛسای فیّٓ اػتبٖ  25

 1392دثیش ٕٞبیؾ ٘مذ تحّیّی ؿؼش ایالْ )ٍ٘بٜ ٘ٛ(  26

 1393داٚس ثخؾ ػّٕی دٚٔیٗ جـٙٛاسٜ ٚ ٕ٘بیـٍبٜ فشٍٞٙی ٚ اجتٕبػی دا٘ـٍبٜ پبن  27

 93ایالْ  آرس   -ج دس آٖ داٚس ٔمبالت ٕٞبیؾ التصبد ٔمبٚٔتی ٚ ٘مؾ ثؼی 28
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 سًاثق آمًسضیة( 

 

 

 افتخبرات علمی

 عنوان ردیف

 (1393٘خجٝ ی فشٍٞٙی دیبس وٟٗ ) 1

 (1379) ستجٝ ی اَٚ فبسؽ اِتحصیالٖ دٚسٜ ی وبسؿٙبػی اسؿذ 2

 

 

 رتجٍ َبی علمی ي اخذ جبیشٌ اس جطىًارٌ َب یب المپیبدَبی معتجز

 عنوان گستره ردیف

 ( 1393پظٚٞـٍش ثشتش ٚصاست آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ) ملی 1

 )ثخؾ ٔمبالت( 1387ؿؼش اجتٕبػی ّٔی وٍٙشٜ  ثشٌضیذٜ٘فش  ملی 2

 

  (1377پظٚٞؾ ٞبی فشٍٞٙی اػتبٖ ) پظٚٞـٍش ثشتش اػتب٘ی 3

 (1382)پظٚٞـٍش ٕ٘ٛ٘ٝ اػتبٖ  اػتب٘ی 4

 (1388پظٚٞـٍش ثشتش اػتبٖ ) اػتب٘ی 5

 (1389 -اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتبٖ ایالْ اػتبٖ )ثشتش ٔجشی طشح پظٚٞـی  اػتب٘ی 6

 (1393 -ایالْ  اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتبٖپظٚٞـٍش ثشتش اػتبٖ ) اػتب٘ی 7

    (1393 -اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتبٖ ایالْ ٔجشی پظٚٞؾ ثشتش فشٍٞٙی اػتبٖ ) اػتب٘ی 8

 (1393 -اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتبٖ ایالْ ٘بظش طشح پظٚٞـی ثشتش اػتبٖ ) اػتب٘ی 9

 (1393 –پظٚٞـٍش ثشتش اػتبٖ )اػتب٘ذاسی  اػتب٘ی 13

 (1393ؼیج اػبتیذ اػتبٖ )پظٚٞـٍش ثشتش ث اػتب٘ی 11

 (1391پظٚٞـٍش ثشتش چٟبسٔیٗ جـٙٛاسٜ  جٟبدٌشاٖ ػّٓ ٚ فٙبٚسی ) اػتب٘ی 12

 (1388ستجٝ اَٚ ٔؼبثمٝ وتبثخٛا٘ی حٛصٜ ٞبی جبٔؼٝ ؿٙبػی اػتبٖ ) اػتب٘ی 13

 

 سًاثق تذریس در داوطگبٌ

 نیم سال سابقه تدریس به نام دانشگاه ردیف

 13 دا٘ـٍبٜ ایالْ 1

 22 ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ ایالْدا٘ 2

 16   ٔشوض ایالْ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس 3

 23 پشدیغ دا٘ـٍبٞی أبْ جؼفش صبدق )ع( 4

 23 پشدیغ دا٘ـٍبٞی ؿٟیذ ٔذسع 5

  ػبػت 143 ٔشوض آٔٛصؽ ٔذیشیت دِٚتی ایالْ 6

 ٘یٕؼبَ 2 (دسع ٔتذِٚٛطِی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ لشآ٘ی )ٔمطغ وبسؿٙبػی اسؿذ 7
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 پبیبن وبمٍ تحصیلی  ي اقذام پژيَی َذایت

 تعداد پایان نامه هدایت شده رشته مقطع دانشگاه ردیف

 پبیبٖ ٘بٔٝ  133 ػّْٛ اجتٕبػی وبسؿٙبػی  دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٔشوض ایالْ 1

 الذاْ پظٚٞی 123 ٔطبِؼبت اجتٕبػی وبسؿٙبػی ٔشوض آٔٛصؽ ػبِی فشٍٞٙیبٖ ایالْ 2

 

 

 

 مذیزیت گزيٌ

 عنوان ردیف

  1379ٔذیش ٌشٜٚ ٔشدْ ؿٙبػی دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ ایالْ  1

 ایالْ دا٘ـٍبٜ فشٍٞٙیبٖٔطبِؼبت اجتٕبػی  ٌشٜٚ ٔذیش  2

 

 

 

 

 ضزکت در کبرگبَُبی آمًسضی تخصصی

 سال اجرا تعدادساعت عنوان ردیف

 1378 48 آٔبس وبسثشدی 1

 1383 123 تشثیت پظٚٞـٍشاٖ آٔٛصؿی 2

 24 1382  (ICT)وبسثشد فٙبٚسی اطالػبت  3

 26 1383 (Word)ٚاطٜ پشداصٞب  4

 1383 8 اػتفبدٜ اص وبٔپیٛتش ٚ ٔذیشیت فبیُ ٞب 5

 12 1383 (Internet)اطالػبت ٚ استجبطبت  6

 26 1384 (Excel)صفحٝ ٌؼتشدٜ ٞب  7

 23 1384 (Power Point)اسائٝ اطالػبت ثٝ صٛست وبٔپیٛتشی  8

 1384 24 الذاْ پظٚٞی 9

 1388 4 پظٚٞـی -ٔجب٘ی ٍ٘بسؽ ٔمبالت ػّٕی  13

 Endnot 2 1389ثب ٘شْ افضاس آؿٙبیی  11

 1393 3 ٔمبِٝ ٘ٛیؼی 12

 1391 3 آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاس ِیضسَ 13
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  ثزگشاری کبرگبَُبی تخصصی

 عنوان ردیف

 SPSS 1393ثشٌضاسی دٚسٜ ی  1

 1393ثشٌضاسی وبسٌبٜ تخصصی ادثیبت ٔؼبصش  2

 1393ثشٌضاسی وبسٌبٜ آٔٛصؿی پشػـٍشاٖ  3

 صؿی تىٙیه ٞبی پشػـٍشیثشٌضاسی وبسٌبٜ آٔٛ 4

 ثشٌضاسی وبسٌبٜ آٔٛصؿی پشٚپٛصاَ ٘ٛیؼی 5

 ثشٌضاسی وبسٌبٜ آٔٛصؿی سٚؽ تحمیك 6

 ثشٌضاسی وبسٌبٜ آٔٛصؿی ٔؼبِٝ یبثی اجتٕبػی 7

 1391اسٚٔیٝ ٔشداد  –ثشٌضاسی وبسٌبٜ تشجٕٝ دس دٕٞیٗ جـٙٛاسٜ ػشاػشی جٛاٖ ػٛسٜ  8

 1391اسٚٔیٝ ٔشداد  –ٕٞیٗ جـٙٛاسٜ ػشاػشی جٛاٖ ػٛسٜ ثشٌضاسی وبسٌبٜ تشجٕٝ ٚ ؿؼش دس یبصد 9

 

 

 

 

 سًاثق فزَىگیج( 
 کست افتخبرات فزَىگی ي یب اجتمبعی

 عنوان گستره ردیف

 ؿٟشٚ٘ذ ٕ٘ٛ٘ٝ ػطح ّٔی  ّٔی 1

 1378وبسٔٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ ػطح ّٔی  ّٔی 2

 1371اَٚ ؿؼش دا٘ـجٛیبٖ ػشاػش وـٛس  ٔمبْ ّٔی 3

 1388ؿؼش پشػؾ ٟٔش  یػشاػشوٍٙشٜ اَٚ  ٔمبْ ّٔی 4

 1389ٔمبْ اَٚ وٍٙشٜ ػشاػشی ؿؼش ػبؿٛسا  ّٔی 5

 ٔمبْ اَٚ وٍٙشٜ ػشاػشی ؿؼش ػالْ ثش خٛسؿیذ ّٔی 6

 1393ٔمبْ اَٚ وٍٙشٜ ػشاػشی ؿؼش دس طٛاف حشیٓ ؿٟبدت  ّٔی 8

 1387وٍٙشٜ ػشاػشی ؿؼش ثش آػتبٖ جب٘بٖ  اَٚستجٝ  ّٔی 9

 1393پشػؾ ٟٔش  ٔمبْ اَٚ وٍٙشٜ ػشاػشی ؿؼش ّٔی 13

 1389ٔمبْ دْٚ وٍٙشٜ ػشاػشی ؿؼش پشػؾ ٟٔش  ّٔی 12

 1388ٔمبْ ػْٛ وٍٙشٜ ػشاػشی ؿؼش پشػؾ ٟٔش  ّٔی 13

 1388ٔمبْ اَٚ وٍٙشٜ ٔٙطمٝ ای ؿؼش ػبؿٛسایی ٘بِٝ ٞبی فشات  ٔٙطمٝ ای 14

 1382ٔمبْ دْٚ وٍٙشٜ ٔٙطمٝ ای ؿؼش تٛحیذی  ٔٙطمٝ ای 15
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 ب ي یب ديرٌ َبی آمًسضی در حًسٌ فزَىگی ي اجتمبعیضزکت در کبرگبٌ َ

 سال اجرا تعدادساعت عنوان ردیف

 1378 ػبػت 36 تشثیت ٔذسع ثشای ٚاحذٞبی پشٚسؿی  1

 1379 ػبػت 12 ػبػت 12ٌشدٕٞبیی ٔؼئٛالٖ پشٚسؿی وـٛس  2

 1382 ػبػت 24 ػبػت  24تفىش ػیؼتٕی ٚ ٔذیشیت ٔـبسوتی  3

 1382 33 سٚخٛا٘ی لشآٖ وشیٓ 4

 1382 32 ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی فؼبِیت ٞبی دا٘ؾ آٔٛصی 5

 1382 18 ٔجب٘ی ٚ ٔجبدی آؿٙبیی ثب لشآٖ 6

 1384 16 آؿٙبیی ثب تفؼیش ػٛسٜ ی یبػیٗ 7

 1384 16 سٚاٖ خٛا٘ی ٚ تجٛیذ لشآٖ وشیٓ 8

 1385 33 ػیشٜ ی پیبٔجش اػظٓ )ف( 9

 1393 ػبػت  23 ٔذیشیت فشٍٞٙی جبٔؼٝ ایٕب٘ی ٔـؼش   13

 1392 53 طشح ضیبفت ا٘ذیـٝ اػبتیذ دا٘ـٍبٜ 11

 1392 16 طشح ضیبفت ا٘ذیـٝ اػبتیذ دا٘ـٍبٜ 11

 1391  فشٔب٘ذٞبٖ  جًٙ ٘شْ )ٔـٟذ( 12

 1392  ٔجب٘ی جًٙ ٘شْ )ایالْ ( 13

 

 

 سًاثق اجزایی

 مدت همکاری عنوان ردیف

 ػبَ   4 ٞبی ادثی اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتبٖ ایالْ وبسؿٙبع وتبة ٚ فؼبِیت 1

 ػبَ 2 وبسؿٙبع ٔؼئَٛ فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتبٖ ایالْ 2

 ػبَ 2 سئیغ ٌشٜٚ پشٚسؿی اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتبٖ ایالْ 3

 ػبَ 4 سئیغ ػبصٔبٖ دا٘ؾ أٛصی اػتبٖ ایالْ 4

 

 


