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 تعاليبسمه

 

 
مشخصاتفردي

 

 صثاغياى                                                ًام پسض: هْسی یذاًَازگي: هقساز جاٍيس ًام ٍ ًام

 صازضُ اظ: هشْس                                                                       2724شواضُ شٌاسٌاهِ: 

 ٍضؼيت تاّل: هتاّل                                                                       21/6/1360تاضيد تَلس: 

  09195090853تلفي ّوطاُ: 

 Email: mejavid@yahoo.com                                           02335255144تلفي هٌعل: 

 1ٍاحس -1پالک -ي پٌجنًثش فطػ -تلَاض شْيس شاّچطاغي )هٌثغ آب( -زاهغاىًشاًي: 
 

 
 سوابقتحصيلي

 

 ظبل دريبفت ًبم هَظعِ رؼتِ تحصيلي هذرن تحصيلي

 -زتيطستاى اهام ضضا )ع( فيعيك ضياضي زيپلن

 هشْس

1377 

حطاضت  -هٌْسسي هكاًيك كاضشٌاسي

 ٍ سياالت

 1384 زاًشگاُ آظاز هشْس

 1387 زاًشگاُ ٌّط تْطاى پژٍّش ٌّط كاضشٌاسي اضشس

 1393 زاًشگاُ ٌّط تْطاى ش ٌّطپژٍّ زكتطی

 

 
 هاوافتخاراتتحصيليموفقيت

 

 1384زستي زض سال   زض آظهَى كاضشٌاسي اضشس پژٍّش ٌّط ٍ صٌايغ 16كسة ضتثِ  -

 زاًشگاُ تْطاى1386-87زض آظهَى زكتطی پژٍّش ٌّط سال  6كسة ضتثِ  -

 ْطاىزاًشگاُ ت1388-89زض آظهَى زكتطی پژٍّش ٌّط سال  13كسة ضتثِ  -

 زاًشگاُ شاّس 1388-89 زض آظهَى زكتطی پژٍّش ٌّط سالضاُ ياتي تِ هصاحثِ  -

 زاًشگاُ ٌّط تْطاى ٍ قثَلي زض ايي آظهَى 1388-89زض آظهَى زكتطی پژٍّش ٌّط سال  2كسة ضتثِ  -
 

 پژوهشي-هايعلميفعاليت

 پایان نامه

زاًشوگاُ ٌّوطت تاتسوتاى    ، «ي، ٌّر، ٍ هخبطت اًعابًي اِ رايبًثبزي »ًاهِ كاضشٌاسي اضشس تا ػٌوَاى   پاياى زفاع اظ -

 اسواػيل تٌي اضزالىت استاز ضاٌّوا: زكتط هحوسضضا حسٌاييت استاز هشاٍض: زكتط 1387

ؼٌبختي هطبلؼبت تطجيمي در حَزُ  تحليل هجبًي ًظري ٍ رٍغ»زفاع اظ ضسالِ زكتطی پژٍّش ٌّط تا ػٌوَاى   -

 از ضاٌّوا: زكتط سؼيس ظاٍيِت استاز هشاٍض: زكتط اسواػيل تٌي اضزالىت است1393ت زاًشگاُ ٌّطت پاييع «ٌّر

 

 پژوهشيطرح 

 1387ٌّطت تْوي  فطٌّگستاى، «راىًوذ ٍ ًوذهبلي در اي» تْيِ ططح پژٍّشي -
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 1387فطٌّگستاى ٌّطت اسفٌس ، «ثٌذر ظيراف» تْيِ ططح پژٍّشي -

 1388آشض  ت فطٌّگستاى ٌّطت«ٌّر ثبؽ در ايراى»تْيِ ططح پژٍّشي  -

  1390ت فطٌّگستاى ٌّطت تيط «ّبي ادثي، حىوي، ٍ ٌّري پصٍّي؛ پصٍّػ خوعِ»تْيِ ططح پژٍّشي  -

 

 

  مقاالت

اي ثِ هثبثاِ   ّبي رايبًِ ثررظي ٍ تحليل ٍضؼيت هَاجِْ ثب ثبزي؛ اي در همبم هتي ٌّري رايبًِ  ثبزي»هقالِ  -

ت اضزيثْشوت  2ت شوواضُ 17زٍضُ ای ًوايشوي ٍ هَسويقيت   ٌّطّو  -پژٍّشي ٌّطّای ظيثا -ت ًشطيِ ػلوي«آثبر ٌّري

1392 

-ت ًشوطيِ ػلووي  «ّبي تطجيماي ٌّار   فرٌّگي هَضَػبت ٍ آثبر در پصٍّػ-هٌذي اجتوبػي زهيٌِ»هقالِ  -

 1392ت پاييع 3ت شواضُ 18پژٍّشي ٌّطّای ظيثات ٌّطّای تجسويت زٍضُ 

ت «طَى ٍ ارظطَ در حَزُ هطبلؼبت تطجيمي ٌّرّبي ٌّري ثب تىيِ ثر آراي فلعفي افال همبيعِ اثصُ»هقالِ  -

 1391ت پاييع ٍ ظهستاى 10شواضُ ت ّای تجسوي ٍ كاضتطزیًاهِ ٌّط پژٍّشي -ػلوي ًشطيِ

پژٍّشي كيويای  -ت ًشطيِ ػلوي«ثررظي ٍ تحليل رٍاثط دٍجبًجِ هطبلؼبت تطجيمي ٌّر ٍ تبريخ ٌّر»هقالِ  -

 1392ت تْاض 6ٌّطت شواضُ 

ت ًشوطيِ  «ّبي هطبلؼبتي حَزُ پصٍّػ ٌّار  ثر هطبلؼبت تطجيمي ٌّر در همبم يىي از گًَِدرآهذي »هقالِ  -

 1392ت پاييع ٍ ظهستاى 12پژٍّشي ًاهِ ٌّطّای تجسوي ٍ كاضتطزیت شواضُ -ػلوي

ِ ت «هرٍري ثر الْيبت ٍ حىوت اهبًَيل لَيٌبض ٍ آراي ٍي در ثبة ٌّر»هقالِ  - ًاهوِ   پژٍّشوي  -ػلووي  ًشوطي

 .ت هقالِ پصيطفتِ شسُ ٍ زض ًَتت چاج استٍ كاضتطزیّای تجسوي ٌّط

ت ظهسوتاى  1ت ًشطيِ پژٍّشي تْاضستاى ٌّطت شواضُ «هطبلؼبت ثيٌبفرٌّگي ٌّر ٍ پيؽيٌِ تحميمبتي آى»هقالِ  -

1393 

 1387ال چْاضمت ظهستاى پژٍّشي ضازيَ تلَيعيَىت ست ًشطيِ «فلعفِ رظبًِ ٍ فضبي ظبيجر»هقالِ  -

ِ  ،«ؼرح ٍ هرٍري ثر آراي فلعفي اهبًَيل لَيٌابض ؛ ر ٌّريهبديت اث»هقالوِ   - ظيثاشوٌاذتت   پژٍّشوي  ًشوطي

 1390ت پاييع ٍ ظهستاى 23شواضُ 

 1390ت اسفٌس 162ت ًشطيِ ترصصي كتاب هاُ ٌّطت شواضُ «ؼىٌي در ؼرق ًسديه ثبظتبى ؼوبيل»هقالِ  -

ديَيذ ّعوٌذّبلگ ٍ جرجيٌب ثارى   ؛ هرٍري ثر آرايييمبيٍ هطبلؼبت هَظ يپعب اظتؼوبر ليتحل»هقالوِ   -

ًشطيِ ترصصي كتواب  ت «ّبي آى )توبيس، ثبزًوبيي، ٍ ثرداؼت در هَظيمي( در وتبة هَظيمي غرثي ٍ ديگري

 1392ت تيط 178هاُ ٌّطت شواضُ 

ِ «آٍرًاذ  تبهالتي در ثبة اخالليبت ػىبظي هؼبصر؛ تصبٍير ٍحؽت»هقالوِ   - آيٌوِ ذيوالت    ترصصوي  ت هاٌّاهو

 1387ت تيط 8شواضُ 

ت هوطزاز ٍ  9آيٌوِ ذيوالت شوواضُ     ترصصي ت هاٌّاهِ«اجتوبع ًوبيػ در ايراى ٍ راثطِ آى ثب ػبلن ًظريِ»هقالِ  -

 1387شْطيَض 

پژٍّشي ضازيَ تلَيعيَىت شواضُ ٍيژُ فلسوفِ  ت ًشطيِ )تطجوِ( «فلعفِ رظبًِ ٍ آهَزغ در ػصر ايٌترًت»هقالِ  -

 1386ضساًِت سال سَمت تْاض 

 1387سال چْاضمت ظهستاى ژٍّشي ضازيَ تلَيعيَىت )تطجوِ(ت ًشطيِ پ «ي جذيذ ٍ فرٌّگ ثصريفٌبٍر»هقالِ  -

 1387ت تيط 8آيٌِ ذيالت شواضُ  ترصصي هاٌّاهِت )تطجوِ( «لَيٌبض ٍ اخالليبت تصَيرپردازي»هقالِ  -
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اسوفٌس   23ت 86شوواضُ   )تطجوِ(ت ضٍظًاهِ تْطاى اهطٍظت صفحِ اًسيشِت «حيبت فىري ٍ آثبر شاى ثَدريبر» هقالِ  -

1385 

-9ّوای   ت ضٍظًاهِ تْطاى اهطٍظت صفحِ اًسيشوِت شوواضُ  )تطجوِ( «ّبيي درثبرُ رظبًِ ديجيتبل گَيِ گسيي»هقالِ  -

  1386 هطزاز 14ٍ  13ت 198

 

 همایش

ووايش  ت ّ«ّاب در هطبلؼابت ٌّاري    ّبي ًظري تابريخي ٍ وبرثعات آى   رٍيىردّب ٍ چبرچَة»هقالِ  اضايِ -

 1392آشض  فطٌّگستاى ٌّطت ًگاضی ٌّط ايطاىت تاضيد شٌاسي آسية

وايش آهوَظ   ت چكيسُ هقالِ زض ّ«جبيگبُ هطبلؼبت تطجيمي ٌّر در ًظبم آهَزغ ػبلي ٌّر در ايراى»هقالِ  -

هجوَػِ چىياذُ هماب ت اٍلايي ّوابيػ هلاي      »پصيطفتِ شسُت ٍ زض كتواب   ت زض زاًشگاُ ٌّط تْطاىتػالي ٌّط

 چاج ضسيسُ است.ت تِ «آهَزغ ػبلي ٌّر

 ًشسوت تِ ػٌَاى سورٌطاى هوسػَ زض    «ٍالؼيت ٍ ظبيِ آى؛ هرٍري ثر فلعفِ ٌّر اهبًَيل لَيٌبض» هقالِاضايِ  -

 1385ّفتِ پژٍّش زض زاًشگاُ ٌّطت آشض 

 

 داوری مقاالت

 1394شْطيَض  -ًاهِ ترصصي ازتيات ًوايشي ٍ ٌّطّای تجسوي زاًشگاُ زاهغاى زاٍضی يك ػٌَاى هقالِ زض فصل -

 

 گفت و گو

ت فطٌّگسوتاى ٌّوطت   «گفت ٍ گَ ثب اظتبد دوتر هحوذ هْذي ّراتي در ثبة ٌّرّبي صٌبػي ػصار لبجابر  » -

 1388ت ذطزاز 4هاٌّاهِ ذثطی گطزّوايي هكتة قاجاضت شواضُ 

ت فطٌّگسوتاى ٌّوطت هاٌّاهوِ    «گفت ٍ گَ ثب خبًن دوتر زّرُ رٍح فر در ثبة ٌّر پبرچِ ثبفي ػصار لبجابر  » -

 1388ت تيط 5گطزّوايي هكتة قاجاضت شواضُ ذثطی 

گفت ٍ گَ ثب ػلي رضب لبظن خبى، دثير ػلوي ّوبيػ فيلن گردّوابيي هىتات لبجابر، در ثابة فايلن      » -

 1388ت هطزاز 6 ذثطی گطزّوايي هكتة قاجاضت شواضُت فطٌّگستاى ٌّطت هاٌّاهِ «لبجبر

ضگساشت ًين قطى فؼاليت سيٌوايي ٍ ػلووي زاضيوَ    ًاهِ تع )تطجوِ(ت ٍيژُ «ٍگَيي ثب داريَغ هْرجَيي گفت» -

 1392هْطجَيي )ػضَ پيَستِ فطٌّگستاى ٌّط(ت هْط 

 12ت 85-6)تطجوِ(ت ضٍظًاهِ تْطاى اهطٍظت صفحِ اًسيشِت شواضُ ّای  «گفت ٍ گَي پير ثَرديَ ٍ گًَتر گراض» -

  1385اسفٌس  13ٍ 

ضٍظًاهِ )تطجوِ(ت  «اهبًَيل لَيٌبض ثب ريچبرد ورًيگفت ٍ گَي تريي راثطِ اًعبى ثب ّعتي؛  زهبى، ػويك» -

 1386فطٍضزيي  28تْطاى اهطٍظت صفحِ اًسيشِت 

 

 متفرقه

ضٍظًاهِ تْوطاى   صفحِ اًسيشِ زض «ثبة ارتجبطبت ٍ اطالػبت تأهالتي در»سٌسگي ستَى ّفتگي ضاُ اًساظی ٍ ًَي -

 1386آتاى تا تْوي ت اهطٍظ

 1388 تا تيط اظ اضزيثْشت -لبجبر ر ٍ فرٌّگ دٍرٌُّ هبٌّبهِ خجري گردّوبييسطزتيط  -

هؼرفي رؼتِ داًؽگبّي پصٍّػ ٌّر در همطغ وبرؼٌبظي ارؼذ ٍ ثررظاي پيؽايٌِ ٍ چگاًَگي اراياِ      -

 1389پاييع  -ت فطٌّگستاى ٌّطّبي هؼتجر دًيب ّبي ًظري ٌّر در داًؽگبُ رؼتِ
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 1391تيط  -ستاى ٌّطت فطٌّگٌّري اظتبى اردثيل-طرح جبهغ فرٌّگيتْيِ ٍ تسٍيي  -

زض فطٌّگسوتاى ٌّوطت    «احَال ٍ آثبر هحوذػلي ثيبثبًي، هؼوبر ظٌتي»ّوكاضی زض تْيِ ٍ تَليس فيلن پژٍّشي  -

 1391تاتستاى 

توا زی   1391تيوط   -ت فطٌّگستاى ٌّوط ّبي ٌّري ّب ٍ فؼبليت ثٌذي ًَيي رؼتِ طرح جبهغ دظتِهشاضكت زض  -

1391 

ُ  اًذيؽي طرح اٍليِ ّنتْيِ ٍ تسٍيي  - ت ّابي تخصصاي هطبلؼابت تطجيماي ٌّار      اي ٍ ًؽعات  ّابي دٍر

 1393اضزيثْشت  -فطٌّگستاى ٌّط

 تاكٌَى 1394اظ فطٍضزيي  -فصلٌبهِ پصٍّؽي ادثيبت ًوبيؽي ٍ ٌّرّبي تجعوي اجطاييهسيط  -

 تاكٌَى 1394اظ اضزيثْشت  -فصلٌبهِ پصٍّؽي ادثيبت ًوبيؽي ٍ ٌّرّبي تجعويػضَ ّيات تحطيطيِ  -

 
هايآموزشيفعاليت

 تاكٌَى 1393-94سال زٍم سال تحصيلي  اظ ًين -داًؽىذُ ٌّر داًؽگبُ داهغبىػضَ ّيات ػلوي  -

سوابق تدریس

سوال   ًوين  -)ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسي اضشس ضشتِ پژٍّش ٌّط زض زاًشگاُ ٌّط تْوطاى  «ظويٌبر»تسضيس زضس  -

 1392-93اٍل سال تحصيلي 

 -ّوای ٌّوط زض زاًشوگاُ ٌّوط تْوطاى      )ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسي ضشتِ «1اظالهي  ٌّر ٍ توذى»تسضيس زضس  -

 1389-90سال زٍم سال تحصيلي  ًين

 -ّوای ٌّوط زض زاًشوگاُ ٌّوط تْوطاى      )ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسي ضشتِ «2ٌّر ٍ توذى اظالهي »تسضيس زضس  -

  1389-90سال زٍم سال تحصيلي  ًين

 -ّوای ٌّوط زض زاًشوگاُ ٌّوط تْوطاى      )ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسي ضشتِ «2 ٌّر ٍ توذى اظالهي»تسضيس زضس  -

 1392-93سال اٍل سال تحصيلي  ًين

ت تْوطاى  ّای ٌّط زض زاًشگاُ ػلن ٍ فطٌّو   )ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسي ضشتِ «تبريخ ٌّر ايراى»تسضيس زضس  -

 1390-91سال اٍل سال تحصيلي  ًين -زاًشكسُ ٌّط

ِ    )ًظوطی(  «ظبزهبى ٍ هذيريت در آهَزغ ٍ پرٍرغ»تسضيس زضس  - ط زض ّوای ٌّو   زض هقطوغ كاضشٌاسوي ضشوت

سوال زٍم سوال تحصويلي     ًوين  -1389-90سال زٍم سال تحصويلي   ًين -ت زاًشكسُ ٌّطتْطاى زاًشگاُ ػلن ٍ فطٌّ 

91-1390 

ٍ ّای ٌّط زض  )ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسي ضشتِ «اصَل فلعفِ آهَزغ ٍ پرٍرغ»تسضيس زضس  -  زاًشگاُ ػلون 

 1390-91سال تحصيلي  سال اٍل ًين -ت زاًشكسُ ٌّطتْطاى فطٌّ 

ِ  «تبريخ ًمبؼي ايراى»تسضيس زضس  -  ّوای ٌّوط زض زاًشوگاُ ػلون ٍ فطٌّو       )ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسي ضشوت

 1390-91سال زٍم سال تحصيلي  ًين -ت زاًشكسُ ٌّطتْطاى

ِ   )ًظط «2آؼٌبيي ثب ٌّر در تبريخ»تسضيس زضس  - ّوای ٌّوط زض زاًشوگاُ ػلون ٍ      ی( زض هقطوغ كاضشٌاسوي ضشوت

 1391-92سال تحصيلي  اٍلسال  ًين -فطٌّ  تْطاىت زاًشكسُ ٌّط

)ًظوطی ٍ ػولوي( زض هقطوغ     «ّاب  ّابي درظاي ٍ رٍغ تاذريط آى    تحليل هحتَاي وتبة»توسضيس زضس   - 

   1391-92سال اٍل سال تحصيلي  نًي -ّای ٌّط زض زاًشگاُ ػلن ٍ فطٌّ  تْطاىت زاًشكسُ ٌّط كاضشٌاسي ضشتِ

)ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسوي ضشوتِ ازتيوات ًوايشوي زض زاًشوگاُ       «2ادثيبت ًوبيؽي در ؼرق »تسضيس زضس  -

 1393-94سال اٍل سال تحصيلي  ًين -زاهغاىت زاًشكسُ ٌّط

زاًشوگاُ  )ًظوطی( زض هقطوغ كاضشٌاسوي ضشوتِ ازتيوات ًوايشوي زض        «1ًمذ در ادثيبت ًوبيؽي »توسضيس زضس   -

 1393-94سال اٍل سال تحصيلي  ًين -زاهغاىت زاًشكسُ ٌّط
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زض زاًشگاُ تلَيعيَى ٍ ٌّطّای زيجيتال   غ كاضشٌاسي ضشتِط)ًظطی( زض هق «درن ٍ ثيبى ثصري»تسضيس زضس  -

 1394-95سال اٍل سال تحصيلي  ًين -1393-94سال اٍل سال تحصيلي  ًين -زاهغاىت زاًشكسُ ٌّط

)ًظوطی( زض هقطوغ كاضشٌاسوي ضشوتِ ازتيوات ًوايشوي زض زاًشوگاُ         «2ذ در ادثيبت ًوبيؽي ًم»تسضيس زضس  -

 1393-94سال زٍم سال تحصيلي  ًين -زاهغاىت زاًشكسُ ٌّط

تلَيعيَى ٍ ٌّطّوای زيجيتوال زض زاًشوگاُ      )ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسي ضشتِ «ارتجبطبت ثصري»تسضيس زضس  -

 1393-94سال تحصيلي سال زٍم  ًين -زاهغاىت زاًشكسُ ٌّط

تلَيعيَى ٍ ٌّطّای زيجيتوال زض    )ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسي ضشتِ «هجبًي تجليغبت تلَيسيًَي»تسضيس زضس  -

 1393-94سال زٍم سال تحصيلي  ًين -زاًشگاُ زاهغاىت زاًشكسُ ٌّط

ِ   «ّبي تلَيسيًَي ؼٌبظي ثرًبهِ گًَِ»تسضيس زضس  - عيوَى ٍ ٌّطّوای   تلَي  )ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسوي ضشوت

 1393-94سال زٍم سال تحصيلي  ًين -زيجيتال زض زاًشگاُ زاهغاىت زاًشكسُ ٌّط

)ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسي ضشتِ ازتيوات ًوايشوي زض زاًشوگاُ     «رٍغ تحميك ٍ تذٍيي پرٍشُ»تسضيس زضس  -

 1394-95سال اٍل سال تحصيلي  ًين -زاهغاىت زاًشكسُ ٌّط

)ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسي ضشوتِ ازتيوات ًوايشوي زض زاًشوگاُ زاهغواىت       «ترزثبى تخصصي تئب»تسضيس زضس  -

  1394-95سال اٍل سال تحصيلي  ًين -زاًشكسُ ٌّط

تلَيعيَى ٍ ٌّطّای زيجيتال زض زاًشگاُ زاهغاىت   )ًظطی( زض هقطغ كاضشٌاسي ضشتِ «فلعفِ ٌّر»تسضيس زضس  -

 1394-95سال اٍل سال تحصيلي  ًين -زاًشكسُ ٌّط

ػلن ٍ فطٌّ  تطای زاًشوجَياى   زاًشگاُ آهَظشْای ترصصي )ًظطی( زض هطكع «ًمذ ادثي ٍ ٌّري»تسضيس زضس  -

 1391تاتستاى  -ّای ٌّط هقطغ كاضشٌاسي ضشتِ

زاًشوگاُ جواهغ    هقطغ كاضشٌاسي ضشتِ صوٌايغ زسوتي زض   زض )ًظطی( «اًعبى، طجيؼت، طراحي» زضستسضيس  -

 1387-88سال زٍم سال تحصيلي  ًين -طاىتْصٌايغ زستي كاضتطزی هطكع  -ػلوي

 -زاًشگاُ جواهغ ػلووي   زض اهَض فطٌّگي ضشتِ كاضزاًيهقطغ  زض)ًظطی ٍ ػولي(  «ؼٌبظي رظبًِ»زضس تسضيس  -

 1387-88سال زٍم سال تحصيلي  ًين -ىشْطزاضی تْطاساظهاى فطٌّگي ٌّطی كاضتطزی هطكع 

زض كالسوْای آهوازگي    «تبريخ ٌّر ايراى»ٍ  «جْبى ٌرتبريخ ّ» ت«2ٍ  1ظير ٌّر در تبريخ »توسضيس زضٍس   -

 كٌكَض كاضشٌاسي ٌّط زض آهَظشگاُ ػلوي آظاز پسطاًِ هٌشَض زاًش كطج

 

 

 

 و مشاورهراهنمایي 

كاضتطزی هطكع صٌايغ زستي تْطاىت تحت  -ًاهِ كاضزاًي ًقاشي ايطاًي زض زاًشگاُ جاهغ ػلوي پاياى ػولي ضاٌّوايي -

 1387-1388ت ًيوسال زٍم سال تحصيلي «اظالهي -ايراًي يثراّين )ع( در ًگبرگرٍير حضرت ابتص»ػٌَاى 

كاضتطزی هطكع صٌايغ زستي تْطاىت   -زاًشگاُ جاهغ ػلوي ًاهِ كاضزاًي ًقاشي ايطاًي زض پاياى ًظطی ضاٌّوايي -

  1387-1388ت ًيوسال زٍم سال تحصيلي «ًگبرگري در فرغ» تحت ػٌَاى 

كاضتطزی هطكع صٌايغ زستي  -ًاهِ كاضزاًي ًقاشي ايطاًي زض زاًشگاُ جاهغ ػلوي پاياى ًظطی/ػولي ضاٌّوايي -

 1387-1388ت ًيوسال زٍم سال تحصيلي «ًمَغ ؼبّبًِ ًمبؼي ػصر لبجبر»تْطاىت تحت ػٌَاى 

ىت تحت كاضتطزی هطكع صٌايغ زستي تْطا -ًاهِ كاضزاًي ًقاشي ايطاًي زض زاًشگاُ جاهغ ػلوي پاياى ًظطی ضاٌّوايي -

 1387-1388ت ًيوسال زٍم سال تحصيلي «يهؼوبري در ًگبرگري ايراً»ػٌَاى 

 پبيگبُ فرٍغ ٍ هؼرفي صٌبيغ دظتي ايراى )آراًيه(هشاٍض ٌّطی  -
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 تاكٌَى 1393اظ آتاى  -اًجوي ػلوي تلَيسيَى ٍ ٌّرّبي ديجيتبل داًؽگبُ داهغبىاستاز هشاٍض  -

 تاكٌَى 1393تْوي  -ىؼَراي پصٍّؽي داًؽگبُ داهغبػضَيت زض  -

 تاكٌَى 1393اسفٌس  -ؼَراي آهَزؼي داًؽىذُ ٌّر داًؽگبُ داهغبىػضَيت زض  -

 تاكٌَى 1393اسفٌس  -وبرگرٍُ تَظؼِ داًؽىذُ ٌّر داًؽگبُ داهغبىػضَيت زض  -

 تاكٌَى 1393اسفٌس  -وبرگرٍُ هٌتخت داًؽىذُ ٌّر داًؽگبُ داهغبىػضَيت زض  -

 1394آتاى ٍ آشض  -َرض هذير ػبلوي ٍ ثبًَ، داًؽگبُ داهغبىوويتِ هٌتخت ثػضَيت زض  -


 )با حفظ ترتيب زماني( هاياجراييفعاليت

 زاًشگاُ آظاز اسالهي ٍاحس هشْس تِ هست سِ سوال  «ادثيبت ًوبيؽي»ٍ  «فيلن ٍ ػىط»ّای  كاًَى ػضَيت زض -

 1382تا  1379اظ 

 1392تا هْط  1387اظ آتاى  -ّبي راّجردي فرٌّگعتبى ٌّر ادارُ پصٍّػكاضشٌاس  -

 1393تْوي  تا 1392اظ هْط  -ّبي پصٍّؽي فرٌّگعتبى ٌّر ادارُ گرٍُكاضشٌاس  -

 زض فطٌّگستاى ٌّط ايراى ثبًه جبهغ اطالػبتي ٌّرهٌذاى هؼبصرتْيِ  -

 ّبي ّفتن، ّؽتن ٍ ًْن گردّوبيي هىتت ؼيراز )ٌّر، ادة ٍ اًذيؽِ ظذُ اجطايي -ػلوي ًوايٌسُ زتيطذاًِ -

 1387 آشضهاُ -زض استاى فاضس ّجري لوري(

 زض فطٌّگستاى ٌّط ًوذ ٍ ًوذهبلي در ايراى اي هٌطمِ ّوبيػ زتيط -

 زض فطٌّگستاى ٌّط ّوبيػ هلي ثٌذر ظيراف زتيط -

  زض فطٌّگستاى ٌّط ؼْر ظَختِ ٌّر ٍ فرٌّگ الوللي ّوبيػ ثيي زتيط -

 1388شْطيَض ٍ هْط  -ظپبُ يسد ،بتوياهلل خ آيت پبدگبى آهَزؼيضاتط سياسي گطزاى زض  -

 1388آتاى ٍ آشض  -ّبي از يبد رفتِ ٌّر ايراى دٍهيي گردّوبيي گٌجيٌِّوكاضی زض اهَض اجطايي  -

توا   1391اظ ذوطزاز   -1390تا تيط  1388اظ آشض  -فضبّبي هجبزي هؼبًٍت پصٍّؽي فرٌّگعتبى ٌّرهسيطيت  -

 1391هطزاز 

 1388 -طٌّگستاى ٌّطزض ف بؽ در ايراىٌّر ث الوللي ّوبيػ ثييزتيط  -

 -فطٌّگستاى ٌّوط  ّوايش سيٌوای قاجاض( زض )تطگعاضی پيش ّبي گردّوبيي هىتت لبجبر ّوبيػ پيػهسٍَل  -

 1389تا فطٍضزيي  1388اظ آشض 

 1389آشض ٍ زی  -ّبي وليِ ٍاحذّبي ظبزهبًي فرٌّگعتبى ٌّر ؼرح ٍظبيف ٍ ثرًبهِتسٍيي ٍ تٌظين  -

توطای زاًشوگاُ پيوام ًوَضت      پصٍّػ ٌّر ( وبرؼٌبظي ارؼذ2) زثبى تخصصيليس هحتَای ػلوي كتاب تْيِ ٍ تَ -

 1390تاتستاى 

 1390ت ظهستاى ريسي تَظؼِ ثراي هؼبًٍت پصٍّؽي فرٌّگعتبى ٌّر طرح جبهغ ثرًبهِتْيِ ٍ تسٍيي  -

ٍّؽاگراى ٌّار هؼبصار    ّبي هعتٌذ ٌّرهٌذاى ٍ پص طرح جبهغ تْيِ ثبًه اطالػبت ٍ دادُتْيِ ٍ تسٍيي  -

 1391تيط  -ت فطٌّگستاى ٌّطايراى

زض هؼاًٍت پژٍّشوي فطٌّگسوتاى    ّبي پصٍّؽي ّب، ٍ وبرگبُ ّب، ًؽعت اًذيؽي ّن جبهغطرح تْيِ ٍ تسٍيي  -

 1391هطزاز  -ٌّط

ًگبري ٌّر در  ؼٌبظي ٍضؼيت تبريخ ّب ٍ رٍيىردّبي تبريخ ٌّر؛ آظيت اًذيؽي هَضَػي ًظريِ ّنزتيوط   -

 1392تا هطزاز  اضزيثْشت -فطٌّگستاى ٌّط )تْيِ ططح اٍليِ ٍ فطاذَاى(ت ايراى

 تاكٌَى 1393اسفٌس  -وبرگرٍُ تَظؼِ داًؽىذُ ٌّر داًؽگبُ داهغبىزتيط  -

 تاكٌَى 1393اسفٌس  -وبرگرٍُ هٌتخت داًؽىذُ ٌّر داًؽگبُ داهغبىزتيط  -
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 1394تيط  -1331-8 ٌّر داًؽگبُ داهغبىظبلِ داًؽىذُ  ثرًبهِ تَظؼِ پٌجهشاضكت زض تْيِ ٍ تسٍيي  -


 هايخارجهآشناييبازبان

 10زض آظهَى ظتاى ػوَهي زاًشگاُ تْطاى هَضخ  20اظ هجوَع  05/18اذص ًوطُ  :سيآشٌايي كاهل تا ظتاى اًگلي -

 1388اضزيثْشت  10زض آظهَى ظتاى ػوَهي زاًشگاُ تْطاى هَضخ  100اظ هجوَع  70ًوطُ ؛ اذص 1385اسفٌس 


 هايتخصصيآموزش

( ٍ  Distance Learningت آهَظ  اظ ضاُ زٍض )( E-Learningي كاهل تا هثاحث آهَظ  هجاظی )آشٌاي -

   Onlineآهَظ  

 (ICDLّای  )هْاضت كاهپيَتط ٍ ايٌتطًتي كاهل تا آشٌاي -

ذى ّبي رؼذ ٍ ؼاىَفبيي ػلان در لارٍى اٍلياِ توا      ثررظي ريؽِ»كاضگاُ آهَظشوي   ساػت 10 شطكت زض -

 1393سطشتت زاًشگاُ زاهغاىت تْوي  ت هسضس: زكتط ايطج ًيك«ّبي ثؼذ اظالهي ٍ ػلل روَد آى در لرى

ت هوسضس:  «ثررظي راّىبرّبي ػولي ايجبد اًگياسغ در داًؽاجَيبى  »كاضگاُ آهَظشي  ساػت 10 شطكت زض -

  1394زكتط هحوس ضتيؼيت زاًشگاُ زاهغاىت فطٍضزيي 

ت هوسضس: هٌْوسس هطتضوي    «طراحي ٍ ايجبد صفحبت خابًگي اظابتيذ  »شوي  ساػت كاضگاُ آهَظ 2شطكت زض  -

 1394تَكليت زاًشگاُ زاهغاىت اضزيثْشت 

ت زاًشوگاُ  «ثٌيابى  ّبي داًاػ  آٍري ٍ ؼروت آؼٌبيي ثب پبرن ػلن ٍ في»ساػت كاضگاُ آهَظشي  2شطكت زض  -

 1394زاهغاىت اضزيثْشت 

 1394ت زاًشگاُ زاهغاىت شْطيَض «ذريطالگَّبي ًَيي ت»ساػت كاضگاُ آهَظشي  10شطكت زض  -


