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 ثِ ًبم خذا

 
 ًبم: هيتزا

 طلتًبم خبًَادگي : علَي

 11027052100تلفي: 

 mitra.alavitalab@yahoo.comآدرط الكتزًٍيك: 

 

 

 

 :پيشيىه تحصيلي 

 19عبل داًؾگبُ تْزاى  اس تئبتز تخصصي دكتزي -

 0837گبُ تْزاى ادثيبت ًوبيؾي اس داًؾ كبرؽٌبط ارؽذ -

 0830عيٌوب ثب گزايؼ تذٍيي اس داًؾگبُ ٌّز  كبرؽٌبعي -

 0857ادثيبت اًگليغي اس داًؾگبُ آساد اعالهي ٍاحذ كزج  كبرؽٌبعي -

آهَسؽي فيلوٌبهِ ًَيغي  اعتتبد ًبرتز تاتَايي  در هذرعتِ      ّبي دٍرُ گذراًذى -

 0830 فيلوٌبهِ ًَيغي حَسُ ٌّزي

ي ٍ فيلوٌبهِ ًَيغي در حتَسُ ٌّتزي در   آهَسػ ّبي ًوبيؾٌبهِ ًَيغگذراًذى  -

 0858عبل 
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 : پيشيىه تدريس

 

تذريظ فيلوٌبهِ ًَيغي ٍ تحليل فيلن در ٍاحذ الكتزًٍيكي داًؾگبُ آساد هاطت    -

 كبرؽٌبعي ارؽذ

 تذريظ فيلوٌبهِ ًَيغي در داًؾگبُ علوي كبرثزدي رعبًِ -

گبُ فزٌّگ ٍ تذريظ تحليل فيلن ّبي كالعيك ٍ ًؾبًِ ؽٌبعي عيٌوب در داًؾ -

 ٌّز الجزس

ادثيبت ًوبيؾي در داًؾگبُ تْزاى، پزديظ ٌّزّتبي سيجتب، گتزٍُ    تذريظ درٍط  -

 0831ٌّزّبي ًوبيؾي ٍ هَعياي اس عبل 

 11تذريظ درٍط ادثيبت ًوبيؾي در داًؾگبُ عَرُ اس عبل  -

در داًؾكذُ ٌّز ٍ تلَيشيَى ٍ ٌّزّبي ديجيتبل  تذريظ درٍط ادثيبت ًوبيؾي  -

 بى اس ثذٍ تبعيظداًؾگبُ داهغ

تتب   0891در اًجوي عيٌوبي جتَاى اس   فيلوٌبهِ ًَيغي ٍ عكبعيتذريظ درط  -

0852 

   0857تب  0850در آهَسؽگبّْبي آساد كٌكَر اس  هفبّين ٍ تبريخ عيٌوبتذريظ  -

 كزج تذريظ درٍط عيٌوب ٍ تذٍيي در آهَسؽگبُ عيٌوبيي ّفت ٌّز -

 

 

 : پيشيىه كارهاي اجرايي ي فعاليت هاي هىري

 

 

 (8931)از  عضً شًراي تًليد اوجمه سيىماي جًان استان سمىان -

 0852تب  0851هعبًٍت اًجوي عيٌوبي جَاى كزج اس   -

 11عبل عيوب  8تْيِ كٌٌذُ ثزًبهِ لجبط ايزاًي ؽجكِ  -

 اى كَچك ثِ عفبرػ عيوبي الجزس  تْيِ كٌٌذُ ٍ كبرگزداى ثزًبهِ الجزس ايز -

 12تب  31اس عبل ًبهِ عيوبي الجزس عضَيت در ؽَراي طزح ٍ ثز -

 .0837-0831 تْيِ كٌٌذگي ثزًبهِ دريچِ اي ثِ تئبتز جْبى ، ؽجكِ چْبر عيوب -

 1331" ، شبكه چهار سيما ّبكلفت"تْيِ كٌٌذگي ثزًبهِ تلِ تئبتز داًؾجَيي  -
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  0837ٍ  0831هعبًٍتتت دثيتتز علوتتي ّوتتبيؼ ا تجتتبط در عتتيٌوب ٍ تلَيشيتتَى        -

 ٍ داًؾكذُ رذا ٍ عيوبفزٌّگغتبى ٌّز 

ًَيغٌذگي ، كبرگزداًي ٍ تذٍيي ّفت فيلن كَتتبُ تْيتِ ؽتذُ در داًؾتكذُ عتيٌوب ٍ       -

 0831ؽجكِ دٍ عيوب زٍرػ ، تئبتز، اًجوي عيٌوبي جَاى ، آهَسػ ٍ پ

 ًگبرػ فيلوٌبهِ طٌش چبرعَ ثِ كبرگزداًي احوذرضب هعتوذي ، ؽجكِ يك عيوب -

0851. 

 0852ٍ 0851عيٌوبي جَاى  داٍري جؾٌَارُ ّبي هٌطاِ اي -

 هٌؾي رحٌِ ٍ دعتيبري كبرگزداى  عزيبل ثبثبي خجبلتي ثِ كبرگزداًي ؽبپَر     -

 

 در سهيٌِ عيٌوبٍ پضٍّؼ ًاذ  ة( تزجوِ، 

ثتزاي   13 – 15هذيزيت ٍ عزپزعتي پزٍصُ پضٍّؾي هغبئل هذيزيتي عيٌوبي ايتزاى   -

 هعبًٍت تَععِ فٌبٍري ٍسارت ارؽبد اعالهي  

در حفت  فزٌّتگ    )در حتَسُ فتيلن ٍ تيتبتز(    يي كبركزد ٌّزّبي ًوبيؾيپضٍّؼ تجي -

ثتزاي پضٍّؾتگبُ فزٌّتگ، ٌّتز ٍ      0813ايزاى در فضبي جْتبًي ؽتذى فزٌّتگ عتبل     

 ارتجبطبت

 0810تزجوِ هؾتزک كتبة عيٌوب ٍ ؽْز، اًتؾبرات رٍسًِ  -

 ًگبرػ هابلِ تئبتز تلَيشيًَي در ًظزيِ ٍ عول ثزاي پتبًشدّويي جؾتٌَارُ تئتبتز    -

 داًؾگبّي

س اٍلتيي جؾتٌَارُ   ثب  ا –فيلوٌبهِ ًَيظ ثزگشيذُ ثِ خبطز ًگبرػ فيلوٌبهِ الف  -

 ًوبيي  كبًَى پزٍرػ فكزي كَدكبى ٍ ًَ جَاًبى .ثيي الوللي پَيب


