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فؼبلیتْبی تحمیمبتی )(CV
عَاثك تحصیلی

داًؾگبُ هحل تحصیل

دیپلن  -ریبضی فیشیه

دثیزعتبى داًؼ ثجٌَرد

پیؼ داًؾگبّی -ریبضی فیشیه

پیؼ داًؾگبّی اهبم حغي هجتجی

وبرؽٌبعی ارؽذ پیَعتِ هٌْذعی هؼوبری داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ هؾْذ

عَاثك تذریظ
*ػضَ ّیئت ػلوی داًؾگبُ پیبم ًَر ( خزاعبى ؽوبلی -هزوش ثجٌَرد)  -اوٌَى
*هذیزگزٍُ ثخؼ ٌّز ٍهؼوبری داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی
(وبرؽٌبعی پیَعتِ،هٌْذعی هؼوبری ٍؽْزعبسی)
*هذرط داًؾگبُ دٍلتی ثجٌَرد (وبرؽٌبعی پیَعتِ،هٌْذعی هؼوبری ٍ ػوزاى)
*ػضَ ّیبت ػلوی هَعغِ آهَسػ ػبلی اؽزاق ثجٌَرد
*هذرط آهَسؽىذُ ٍداًؾىذُ فٌی ٍحزفِ ای دارالفٌَى ثجٌَرد (داًؾگبُ جبهغ فٌی ٍحزفِ
ای-پغزاى)

*هذرط آهَسؽىذُ ٍداًؾىذُ فٌی ٍحزفِ ای اًمالة اعالهی ثجٌَرد (داًؾگبُ جبهغ فٌی
ٍحزفِ ای-دختزاى)
*هذرط داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ثجٌَرد
*هذرط داًؾگبُ آساد اعالهی هزوش آؽخبًِ
*هذیزگزٍُ هؼوبری آهَسؽىذُ ٍداًؾىذُ فٌی ٍحزفِ ای دارالفٌَى ثجٌَرد (وبرؽٌبعی
ًبپیَعتِ –وبرداًی پیَعتِ)
*هذیزگزٍُ هؼوبری هَعغِ آهَسػ ػبلی اؽزاق ثجٌَرد (وبرؽٌبعی پیَعتِ "هٌْذعی"
ًٍبپیَعتِ –وبرداًی پیَعتِ ٍ ًبپیَعتِ)
*هذرط ارتمبء پبیِ عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى در دٍرُ ثِ وبرگیزی اعتبًذاردّب ,همزرات
هلی ,راٌّوبی عزاحی در هؼوبری
*هذرط ارتمبء پبیِ عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى در دٍرُ هؼوبری پبیذار ٍ رٍؽْبی صزفِ
جَئی در عبختوبى
*هذرط ارتمبء پبیِ عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى در دٍرُ هصبلح ٍفٌبٍری ّبی ًَیي
درصٌؼت عبختوبى
*هذرط دٍرُ آهَسؽی ثب ػٌَاى" پذافٌذ غیز ػبهل در ػلَم هٌْذعی در راعتبی تَعؼِ
پبیذار" در آهَسؽىذُ ٍداًؾىذُ فٌی ٍحزفِ ای اًمالة اعالهی ثجٌَرد (داًؾگبُ جبهغ فٌی
ٍحزفِ ای-دختزاى)
*اعتبد راٌّوب گزٍُ وبرداًی پیَعتِ ًمؾِ وؾی هَعغِ آهَسػ ػبلی اؽزاق ثجٌَرد
*ٌّزآهَس رؽتِ هؼوبری (عزثبس هؼلن) عبسهبى آهَسػ ٍپزٍرػ خزاعبى ؽوبلی ؽْز ثجٌَرد-
ٌّزعتبى ػبرف ثجٌَردی

عَاثك اجزایی
*ػضَ ٍ رئیظ گزٍُ تخصصی هؼوبری عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى اعتبى خزاعبى ؽوبلی
*ػضَ وویتِ فٌی عبسهبى هغىي ٍؽْزعبسی خزاعبى ؽوبلی
*ػضَ وویتِ ارتمبء ویفی عیوب ٍهٌظزؽْزی اعتبى (ادارُ ول راُ ٍؽْزعبسی) خزاعبى ؽوبلی
*وبًذیذای ػضَیت در اًتخبثبت ّیبت هذیزُ عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى اعتبى خزاعبى
ؽوبلی
*رییظ گزٍُ ارتجبط ثب صٌؼت ٍوبرآفزیٌی داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی

*هؼبًٍت ؽْزعبسی هٌغمِ یه ؽْزداری ثجٌَرد
*هؼبًٍت فٌی ٍػوزاًی هٌغمِ یه ؽْزداری ثجٌَرد
*هغئَل دفتز فٌی ؽْزداری ثجٌَرد
*هذیز پزٍصُ هٌغمِ ًوًَِ گزدؽگزی ثؼ لبرداػ ثجٌَرد
*هغئَل اهَر هغبلؼبت ٍعزاحی هؼوبری دفتز فٌی ؽْزداری ثجٌَرد
*دارای پزٍاًِ اؽتغبل ثِ وبر هٌْذعی (ؽخص حمیمی ) پبیِ یه { صالحیت عزاحی ًٍظبرت
ٍاجزا ٍآهَسػ اس ٍسارت راُ ٍؽْزعبسی}
*آسهًَگز رؽتِ ًمؾِ وؾی هؼوبری هغبثمبت ػلوی ٍػولی ٌّزجَیبى ٌّزعتبًْبی فٌی ٍحزفِ
ای عبسهبى آهَسػ ٍپزٍرػ اعتبى خزاعبى ؽوبلی
* ًبظز هؼوبری پزٍصُ ّبی ػوزاًی ؽْزداری ثجٌَرد
*ًبظز هؼوبری ٍػضَ وویتِ فٌی آهَسؽىذُ در عغح اعتبى خزاعبى ؽوبلی ( داًؾىذُ
دارالفٌَى ثجٌَرد)
*ػضَ وویتِ فٌی ٍثزًبهِ ریشی ؽْزداری ثجٌَرد
*ػضَ وویتِ فٌی حَسُ هؼبًٍت فٌی ٍػوزاًی ؽْزداری ثجٌَرد
*ػضَ وویتِ ًظبرت پزٍصُ ّبی ؽْزداری ثجٌَرد
*ػضَ وویتِ ارسیبثی حَسُ هؼبًٍت فٌی ٍػوزاًی ؽْزداری ثجٌَرد (تؼییي هؾبٍراى)
*دارای هجَس تبعیظ ٍاحذ فٌی هٌْذعی در سهیٌِ صٌبیغ هبؽیي آالت ٍ تجْیشات راُ
ٍعبختوبى (راُ-عبختوبى-راُ آّي) اس ٍسارت صٌؼت ٍهؼذى ٍتجبرت
*دارای پزٍاًِ فٌی هٌْذعی در سهیٌِ تخصصی صٌبیغ هبؽیي آالت ٍ تجْیشات راُ ٍعبختوبى
(وذ آیغیه  ) 71242244 :اس ٍسارت صٌؼت ٍهؼذى ٍتجبرت
*دارای پزٍاًِ فٌی هٌْذعی درسهیٌِ تخصصی عزاحی صٌؼتی(وذ آیغیه  ) 71244444 :اس
ٍسارت صٌؼت ٍهؼذى ٍتجبرت
*دارای پزٍاًِ فٌی هٌْذعی درسهیٌِ تخصصی عیغتوْبی هذیزیت ٍ ثْجَد ویفیت(وذ آیغیه :
 ) 71244444اس ٍسارت صٌؼت ٍهؼذى ٍتجبرت
*ًبظز ٍثبسدیذ وٌٌذُ هزاوش دٍرُ ّبی وبرآهَسی در داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی -هزوش
ثجٌَرد
*ًبظز ٍثبسدیذ وٌٌذُ هزاوش دٍرُ ّبی وبرآهَسی عغح ؽْز ثجٌَرد (ادارُ آهَسػ ٍپزٍرػ

ثجٌَرد)
*ًبظز ٍثبسدیذ وٌٌذُ هزاوش دٍرُ ّبی وبرآهَسی در هَعغِ آهَسػ ػبلی اؽزاق ثجٌَرد
*ًبظز ٍثبسدیذ وٌٌذُ هزاوش دٍرُ ّبی وبرآهَسی در آهَسؽىذُ ٍداًؾىذُ دارالفٌَى ثجٌَرد
*ػضَ هجوغ ثغیج اعبتیذ اعتبى خزاعبى ؽوبلی
*ػضَ ثغیج اعبتیذ آهَسؽىذُ فٌی ٍحزفِ ای پغزاى دارالفٌَى ثجٌَرد
*ػضَ ثغیج اعبتیذ داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی
*هغئَل فزٌّگی ٍرٍاثظ ػوَهی ثغیج اعبتیذ داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی -ثجٌَرد
*هغئَل ًیزٍی اًغبًی ثغیج اعبتیذ داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی  -ثجٌَرد
*آرؽیتىت ٍ" عزاح هؼوبری دفتزهٌْذعی عزاحی عبختوبى ؽوبرُ " 5
*آرؽیتىت ٍ" هغئَل دفتز هٌْذعی عزاحی عبختوبى ؽوبرُ  ( "85ثب هجَسرعوی
اسٍسارت راُ ٍؽْزعبسی)
*عزاح هؼوبری عبختوبى هَعغِ آهَسػ ػبلی غیزدٍلتی حىیوبى ثجٌَرد ٍ هزوش اهَسػ فٌی
ٍحزفِ ای خَاّزاى ثجٌَرد ٍؽْزداری هٌغمِ دٍ ثجٌَرد ٍعبیز هجتوغ ّبی آهَسؽی
ٍهغىًَی ٍاداری ٍتجبری ٍ .....
*عزاح هؼوبری رایگبى ٍ ػبم الوٌفؼِ عبختوبى هغبجذ اس جولِ والًتز ثجٌَرد – رٍعتبی
والة – رٍعتبی ؽْزآثبد وزد ٍ....................
فؼبلیتْبی تحمیمبتی

تالیفات (مقاله،کتاب وطرح پژوهشی ):
* .1عزاحی لغت ؽْزی (هجوَػِ تجبری،فزٌّگی،تفزیحی) هٌغمِ آسادؽْز هؾْذ،پبیبى
ًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ هؼوبری ٍؽْزعبسی،داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ هؾْذ1881/
* .1تبلیف وتبة "اصَل ٍهجبًی تزعین فٌی ٍ ًمؾِ وؾی "/اًتؾبرات ؽبهلَ1891/
* .8تذٍیي ٍتبلیف وتبة "هؼوبری خزاعبى ؽوبلی" ثِ ػٌَاى ػضَ ّیبت تحزیزیِ
ٍرئیظ گزٍُ تخصصی هؼوبری عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى خزاعبى ؽوبلی
/اًتؾبرات ؽبهلَ1891/
* .4هجزی عزح تحمیمبتی (پضٍّؾی) ثب ػٌَاى " آهَسػ هؼوبری ،هؼوبری آهَسؽی " ثب
داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی

ُ *هجزی عزح تحمیمبتی (پضٍّؾی) ثب ػٌَاى " عٌجؼ عغح عزهبیِ اجتوبػی در عجش.5
هیذاى ثجٌَرد " ثب داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی
 *هجزی عزح تحمیمبتی(پضٍّؾی) ثب ػٌَاى " عٌجؼ ویفیت هحیظ ؽْزی جْت.6
حضَر پذیزی گزٍّْبی آعیت پذیز جبهؼِ " ثب هزوش پضٍّؼ ّبی ؽَرای اعالهی
ؽْز ثجٌَرد
" Studying Geomorphological In Locating ثب ػٌَاىISI ِ *پذیزػ همبل.7
And Distribution Of Rural Settlements By Hierarchical Analysis
International Journal Of Biologi ِثِ صَرت چبح درهجلSystem "
,Pharmacy,And Allied Sciences (IJBPAS)
" Study of contemporary urban theories and ثب ػٌَاىISI ِ *پذیزػ همبل.8
ثِ صَرت چبحancient architecture in sustainable development"
International Journal Of Biologi ,Pharmacy,And Allied ِدرهجل
Sciences (IJBPAS)
" From Architecture to Land Preparation ثب ػٌَاىISI ِ *پذیزػ همبل.9
(review of land preparation tools in architectures and
International Journal Of Biologi ِثِ صَرت چبح درهجلurbanism)"
,Pharmacy,And Allied Sciences (IJBPAS)
" Zoning Phenomena and Geo-Tourism ثب ػٌَاىISI ِ *پذیزػ همبل.11
Attractions in Coastal Cities Using the GIS Technique_ A Case
ِثِ صَرت چبح درهجلStudy of Noashahr and Chalous Cities "
Current World Environment
، *پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" ارسیبثی ٍ ثزرعی خیبثبى ؽْزی ثب تبویذ ثز تَعؼِ پبیذار.11
ًوًَِ هَردی ثلَار عجبد ؽْز هؾْذ" در ًؾزیِ ػلوی تخصصی پبیب ؽْز
 *پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" عزاحی فضبی ؽْزی پیبدُ هحَر ثب تبویذ ثزویفیت.11
 ًوًَِ هَردی هحَر عزؽَر" در ًؾزیِ ػلوی تخصصی پبیب ؽْز، عزسًذگی

* .18پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"هیبدیي ؽْزی ،فضبّبیی جْت افشایؼ عغح عزهبیِ
اجتوبػی در ثغتز ؽْزّبی هؼبصزً-وًَِ هَردی عجشُ هیذاى ثجٌَرد" در ًؾزیِ
ػلوی-پضٍّؾی هؼوبری ٍ ؽْزعبسی ایزاى
* .14پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"آهَسػ هؼوبری،هؼوبری آهَسؽی" در دٍهبٌّبهِ
تخصصی،پضٍّؾی عبختوبى عجش
* .15پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" عٌجؼ عغح عزهبیِ اجتوبػی در هیبدیي ؽْزیً،وًَِ
هَردی عجشُ هیذاى ثجٌَرد" در فصلٌبهِ تخصصی
عزاعزی(ػلوی،پضٍّؾی،آهَسؽی،اعالع رعبًی) ػصز پبیذار
* .16پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" ًَر در هؼوبری داخلی " درعَهیي وٌفزاًظ ثیي الوللی
پضٍّؼ در هٌْذعی ػلَم ٍ تىٌَلَصی-ثبتَهی-گزجغتبى-ارائِ ثِ صَرت ؽفبّی
* .17پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" ًمؼ دوَراعیَى داخلی ٍاحذ ّبی هغىًَی در رٍاًؾٌبعی
افزاد" درعَهیي وٌفزاًظ ثیي الوللی ػلَم ٍ هٌْذعی-اعتبًجَل-تزویِ -ارائِ ثِ
صَرت درج در هجوَػِ همبالت
* .18پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى " ثزرعی ؽبخص تَعؼِ پبیذار در ؽْز فبرٍج ٍ ًمؼ آى در
تَعؼِ پبیذار ؽْز"دٍهیي ّوبیؼ ثیي الوللی هؼوبری،ػوزاى ٍ ؽْزعبسی در آغبس
ّشارُ عَم،ارائِ ثِ صَرت درج در هجوَػِ همبالت
* .19پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى " ثزرعی ػَاهل هَحز در عزسًذگی هیبدیي ؽْز"دٍهیي
ّوبیؼ ثیي الوللی هؼوبری،ػوزاى ٍ ؽْزعبسی در آغبس ّشارُ عَم،ارائِ ثِ صَرت
درج در هجوَػِ همبالت
* .11پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى "تبحیز پیبدُ راُ ثز افشایؼ تؼبهالت اجتوبػی در فضبی
ؽْزی" در دٍهیي ّوبیؼ ثیي الوللی ٍ چْبرهیي ّوبیؼ هلی
هؼوبری،هزهت،ؽْزعبسی ٍ هحیظ سیغت پبیذار

* .11پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى "هذیزیت ثحزاى در فضبی ؽْزی ثب رٍیىزد پذافٌذ غیز
ػبهل" در دٍهیي ّوبیؼ ثیي الوللی ٍ چْبرهیي ّوبیؼ هلی
هؼوبری،هزهت،ؽْزعبسی ٍ هحیظ سیغت پبیذار
* .11پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى "هىبًیبثی هٌغك جزم خیش در حبؽیِ ؽْز ثجٌَرد ثب رٍػ
"AHPدر دٍهیي ّوبیؼ ثیي الوللی ٍ چْبرهیي ّوبیؼ هلی
هؼوبری،هزهت،ؽْزعبسی ٍ هحیظ سیغت پبیذار
* .18پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى "عیغتن عبخت اثٌیِ  :پزی فبثزیىِ ثب ؽجىِ هذٍالر پالًی" در
اٍلیي ّوبیؼ هلی اًذیؾِ ّب ٍفي آٍری ّبی ًَ در هؼوبری در ؽْز تجزیش ،ارائِ ثِ
صَرت پَعتز
* .14پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" لغت ؽْزی (حلمِ گوؾذُ والى ؽْز ّبی اهزٍسی)" در
اٍلیي ّوبیؼ هلی اًذیؾِ ّب ٍفي آٍری ّبی ًَ در هؼوبری در ؽْز تجزیش ،ارائِ ثِ
صَرت چبح در هجوَػِ همبالت
* .15پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" فضبی ؽْزی ،ػزصِ ؽىل گیزی عزهبیِ اجتوبػی،ثب تبویذ
ثز هَلفِ ّبی ؽْزعبسی اعالهی"در ّوبیؼ ثیي الوللی ًیبرػ ؽْز پبیب در ؽْز تْزاى
،ارائِ ثِ صَرت چبح در هجوَػِ همبالت ٍ پَعتز
* .16پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" اصَل هؼوبری ثَهی در اللین عزد ٍوَّغتبًی ثب رٍیىزد
هؼوبری پبیذار ً ،وًَِ هَردی ؽْز ثجٌَرد " در ّوبیؼ هلی هؼوبری ٍؽْزعبسی
ثَهی ایزاى  ،ارائِ ثِ صَرت چبح در هجوَػِ همبالت
* .17پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"ثزرعی پذافٌذ غیز ػبهل در ؽْزّبی خالق ثب رٍیىزد تَعؼِ
پبیذار" در اٍلیي وٌفزاًظ هلی هٌْذعی ػوزاى ٍ تَعؼِ پبیذار در ؽْز تْزاى،ارائِ ثِ
صَرت چبح در هجوَػِ همبالت
* .18پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" تىٌَلَصی هؼوبری" دٍهیي وٌگزُ ػلوی پضٍّؾی افك ّبی
ًَیي در حَسُ هٌْذعی ػوزاى ،هؼوبری ،فزٌّگ ٍ هذیزیت ؽْزی ایزاى  ،ارائِ ثِ
صَرت پَعتز

* .19پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" ًمؼ هزاوش تحمیمبتی هؼوبری ٍ ارتجبط ایي هزاوش ثب
داًؾىذُ ّبی هؼوبری در احیبء اصل هحزهیت" دٍهیي وٌگزُ ػلوی پضٍّؾی افك
ّبی ًَیي در حَسُ هٌْذعی ػوزاى ،هؼوبری ،فزٌّگ ٍ هذیزیت ؽْزی ایزاى  ،ارائِ
ثِ صَرت پَعتز ٍ چبح در هجوَػِ همبالت
* .81پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"ثزرعی هىبًیبثی ؽْزن ّبی صٌؼتی ثب تَجِ ثِ ػَاهل
جغزافیبیی در راعتبی تَعؼِ پبیذار ؽْزی (ًوًَِ هَردی :ؽْزن ّبی صٌؼتی
ؽْزعتبى ثجٌَرد)" در اٍلیي وٌفزاًظ هلی هٌْذعی ػوزاى ٍ تَعؼِ پبیذار در ؽْز
تْزاى،ارائِ ثِ صَرت ارائِ ؽفبّی
* .81پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى "ؽْز ،پیبدُ ،اهٌیت" در ّفتویي ّوبیؼ هلی ّفتِ پضٍّؼ در
ؽْز اصفْبى ،ارائِ ثِ صَرت پَعتز
* .81پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"ثزرعی اعتمزار ؽْزن ّبی الوبری در راعتبی اعتفبدُ ثْیٌِ
اس اًزصی ّبی تجذیذ پذیز (ًوًَِ هَردی  :ؽْزن ّبی الوبری ؽْز ثجٌَرد)" در
اٍلیي وٌفزاًظ ثیي الوللی هٌْذعی هحیظ سیغت ارائِ ثِ صَرت ارائِ ؽفبّی ٍچبح
در هجوَػِ همبالت ػلوی-پضٍّؾی
* .88پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"تحلیلی ثز هىبًیبثی ؽْزوْبی هغىًَی ؽْز ثجٌَردثب تَجِ ثِ
هؼیبرّبی جغزافیبیی (ثب رٍیىزد پذافٌذ غیز ػبهل ) ٍاًزصیْبی
تجذیذپذیز،تَعظ ")(AHPدر اٍلیي وٌفزاًظ ثیي الوللی هٌْذعی هحیظ سیغت ارائِ
ثِ صَرت ارائِ ؽفبّی ٍچبح در هجوَػِ همبالت ػلوی-پضٍّؾی
* .84پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"عزاحی هؼوبری آپبرتوبى هغىًَی ٍفك ضَاثظ عزح تفصیلی
ؽْز ثجٌَرد" در دٍهیي ّوبیؼ هلی پضٍّؼ ّبی وبرثزدی در جغزافیب ٍگزدؽگزی
ارائِ ثِ صَرت عخٌزاًی
* .85پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"گغتزػ خبًِ دٍم در تَعؼِ رٍعتبئی-هغبلؼِ هَردی
رٍعتبی افزاختِ" در دٍهیي ّوبیؼ هلی پضٍّؼ ّبی وبرثزدی در جغزافیب
ٍگزدؽگزی ارائِ ثِ صَرت پَعتز

* .86پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"تؼییي عغح ثزخَرداری دّغتبى االداؽ ؽْزعتبى ثجٌَرد ثب
اعتفبدُ اس تىٌیه ّبی ثزًبهِ ریشی" در دٍهیي ّوبیؼ هلی پضٍّؼ ّبی وبرثزدی در
جغزافیب ٍگزدؽگزی ارائِ ثِ صَرت پَعتز
* .87پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"هىبى یبثی ایغتگبُ ّبی آتؼ ًؾبًی ثب اعتفبدُ اس هذل AHP
هغبلؼِ هَردی ؽْز ؽیزاس" دردٍهیي ّوبیؼ هلی پضٍّؼ ّبی وبرثزدی در هٌْذعی
ػوزاى-هؼوبری ٍ هذیزیت ؽْزی ارائِ ثِ صَرت عخٌزاًی
* .88پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"هغلَثیت در هحیظ آهَسؽی عبختِ ؽذُ (همبیغِ¬ی هَردی:
هذرعِ¬ی راٌّوبیی ًزجظ ثجٌَرد ثب هذرعِ راٌّوبیی هغْزی ثجٌَرد)" دردٍهیي
ّوبیؼ هلی پضٍّؼ ّبی وبرثزدی در هٌْذعی ػوزاى-هؼوبری ٍ هذیزیت ؽْزی ثِ
صَرت پَعتز
* .89پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"هیشاى دعتزعی خذهبت ٍاهىبًبت ؽْزی ثز وبّؼ تزافیه
ؽْز ثجٌَرد" دردٍهیي وٌفزاًظ هلی هؼوبری ٍ هٌظز ؽْزی پبیذار
* .41پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"ًمؼ گزدؽگزی رٍعتبئی در تَعؼِ التصبد رٍعتبّب ثب
اعتفبدُ اس تىٌیه SOWT-هحذٍدُ هَرد هغبلؼِ :رٍعتبی جبهخبًِ" دروٌفزاًظ ثیي
الوللی دعتبٍرد ّبی ًَیي در هٌْذعی ػوزاى،هؼوبری،هحیظ سیغت ٍهذیزیت ؽْزی
ثِ ارائِ ثِ صَرت عخٌزاًی
* .41پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"هىبًیبثی پبرن ثب رٍػ تحلیل علغلِ هزاتجی ٍ تىٌیه–GIS
ًوًَِ هَردی :ؽْز عبری" دروٌفزاًظ ثیي الوللی دعتبٍرد ّبی ًَیي در هٌْذعی
ػوزاى،هؼوبری،هحیظ سیغت ٍهذیزیت ؽْزی ثِ ارائِ ثِ صَرت عخٌزاًی
* .41پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"ثزرعی ػَاهل هَحز ثز تَعؼِ صٌؼت گزدؽگزی در
ؽْزعتبى عبری ثب تىٌیه " sowtدروٌفزاًظ ثیي الوللی دعتبٍرد ّبی ًَیي در
هٌْذعی ػوزاى،هؼوبری،هحیظ سیغت ٍهذیزیت ؽْزی ثِ ارائِ ثِ صَرت عخٌزاًی
* .48پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"تَعؼِ پبیذارؽْزی ثب تبویذثزهؾبروت هزدهی در ثْغبسی
ًٍَعبسی ثبفتْبی فزعَدُ ؽْزی" دروٌفزاًظ ثیي الوللی دعتبٍرد ّبی ًَیي در

هٌْذعی ػوزاى،هؼوبری،هحیظ سیغت ٍهذیزیت ؽْزی ثِ ارائِ ثِ صَرت چبح در
هجوَػِ همبالت
* .44پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى "ثزرعی راّجزد ّبی ارتمبء ویفیت هحالت (ًوًَِ هَردی
هحلِ ثزق ثجٌَرد)" در وٌفزاًظ هلی هؼوبری اعالهی  ،هیزاث ؽْزی ٍ تَعؼِ پبیذار
* .45پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى "ارسیبثی ویفیبت هحیغی ثب تَجِ ثِ تَعؼِ هحالت
عٌتی( ًTNDوًَِ هَردی هحلِ هفخن) "در وٌفزاًظ هلی هؼوبری اعالهی  ،هیزاث
ؽْزی ٍ تَعؼِ پبیذار
* .46پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى "ارسیبثی ویفیت هحالت هغىًَی ؽْز(ًوًَِ هَردی هحلِ
هلىؼ) "در وٌفزاًظ هلی هؼوبری اعالهی  ،هیزاث ؽْزی ٍ تَعؼِ پبیذار
* .47پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" ارسیبثی هؼبیت ٍهشایبی احذاث سیزگذر ػبثز پیبدُ ثِ جبی
پلْبی رٍگذر" در اٍلیي وٌفزاًظ ثیي الوللی ٍ عَهیي وٌفزاًظ هلی هؼوبری ٍ هٌظز
ؽْزی پبیذار
* .48پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" احذاث هغیزّبی ٍیضُ دٍچزخِ در هؼبثز ؽْزی،جْت تحمك
اّذاف تَعؼِ پبیذار " در اٍلیي وٌفزاًظ ثیي الوللی ٍ عَهیي وٌفزاًظ هلی هؼوبری
ٍ هٌظز ؽْزی پبیذار
* .49پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" ًمؼ هٌظز در ؽىل گیزی عزهبیِ اجتوبػی (ًوًَِ هَردی
ثجٌَرد)" در اٍلیي وٌفزاًظ ثیي الوللی ٍ عَهیي وٌفزاًظ هلی هؼوبری ٍ هٌظز
ؽْزی پبیذار
* .51پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" تبحیز ویفیبت هحیغی در پیؾگیزی اس جزم ٍ ایجبد اهٌیت "
در اٍلیي وٌفزاًظ ثیي الوللی ٍ عَهیي وٌفزاًظ هلی هؼوبری ٍ هٌظز ؽْزی پبیذار
* .51پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" ؽْز یبری،الگَی جذیذ اس هؾبروت ؽْزًٍذی(ًوًَِ هَردی
ؽْز ؽیزٍاى) " دراٍلیي وٌفزاًظ هلی ؽْزعبسی ،هؼوبری،ػوزاى ٍهحیظ سیغت

* .51پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" راّىبر ّبی تمَیت عزهبیِ اجتوبػی ثِ ٍاعغِ هؾبروت
ؽْزًٍذاى در هذیزیت ؽْزی " در اٍلیي وٌفزاًظ ثیي الوللی ٍ عَهیي وٌفزاًظ هلی
هؼوبری ٍ هٌظز ؽْزی پبیذار
* .58پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" هىبًیبثی پبیبًِ ّبی هغبفزثزی ثزٍى ؽْزی ثجٌَرد ثب اعتفبدُ
اس رٍػ تحلیل علغلِ هزاتجی "  AHP-GISدر ّوبیؼ ثیي الوللی هؼوبری ٍ
ؽْزعبسی َّیت گزا
* .54پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" هىبًیبثی ایغتگبّْبی اهذاد ًٍجبت ؽْز ثجٌَرد ثب اعتفبدُ اس
رٍػ تحلیل علغلِ هزاتجی "  AHP-GISدر ّوبیؼ ثیي الوللی هؼوبری ٍ ؽْزعبسی
َّیت گزا
* .55پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" هالحظبت پذافٌذ غیز ػبهل در عزاحی ؽْزی ثب رٍیىزد
آهبیؼ عزسهیي " در ّوبیؼ عزاعزی فٌبٍری ٍ تىٌَلَصی در هٌْذعی ػوزاى ،
هؼوبری ،ثزق ٍ هىبًیه
* .56پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" هالحظبت پذافٌذ غیز ػبهل در عزاحی ؽْزی ثب رٍیىزد
آهبیؼ عزسهیي" در ّوبیؼ
* .57پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" ؽْز یبری،الگَی جذیذی اس هؾبروت ؽْزًٍذی" در
ّوبیؼ
* .58پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" ًمؼ ثبسی در هحَعِ هْذ وَدن ثز رفتبر خاللبًِ وَدن"
در ّوبیؼ
* .59پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" گزدؽگزی پبیذار در اعتبى خزاعبى ؽوبلی ٍ ارتجبط آى ثب
هؼوبری " در ّوبیؼ
* .61پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى" ًمؼ ثلٌذ هزتجِ عبسی در تَعؼِ پبیذار ؽْزی ،هغبلؼِ
هَردی ؽْز اعفزایي " در ّوبیؼ
* .61پذیزػ همبلِ ثب ػٌَاى"ثزرعی ظزفیت وبرآفزیٌی در گزدؽگزی (هغبلؼِ هَردی :
اعتبى خزاعبى ؽوبلی " در ّوبیؼ

ًَ* .61یغٌذُ همبالت تخصصی در خجز ًبهِ داخلی هفخن عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى
خزاعبى ؽوبلی اسجولِ:
- .68تؾزیح ضَاثظ عزح تفصیلی ثجٌَرد( -لغوت اٍلً-حَُ هحبعجِ عغح اؽغبل
)ؽوبرُ  41ثْوي1889
- .64تؾزیح ضَاثظ عزح تفصیلی ثجٌَرد (-لغوت دٍمً-حَُ هحبعجِ عغح اؽغبل81
درصذ )ؽوبرُ  41خزداد 91
- .65تؾزیح ضَاثظ عزح تفصیلی ثجٌَرد -لغوت عَمً-حَُ هحبعجِ تجبری خزد در
وبرثزی هختلظ ( هغىًَی -تجبری ) ؽوبرُ 44
ً- .66وَد گیبُ در عزح ًوب ثب رٍیىزد سیغت هحیغی ؽوبرُ --ؽْزیَر هبُ91
ًَ* .67یغٌذُ همبالت تخصصی هؼوبری ٍ ًمذ هغبئل هؼوبری ٍؽْزعبسی در رٍسًبهِ
خزاعبى ؽوبلی اس جولِ:
ً- .68زدُ –حصبر یب سیجبئی رٍس ًبهِ خزاعبى ؽوبلی رٍس چْبر ؽٌجِ هَرخ 1885/6/1
- .69ون تَجْی ثِ هؼوبری اصیل اعالهی ایزاًی درعبخت ٍعبس ّبی ؽْزی رٍس ًبهِ
خزاعبى ؽوبلی رٍس یه ؽٌجِ هَرخ 1886/11/81
- .71تٌْب دٍ پل ػبثز پیبدُ در هزوش اعتبى  -رٍس ًبهِ خزاعبى ؽوبلی رٍس عِ ؽٌجِ هَرخ
1886/11/16
- .71عبخت ٍعبس در ًجَد آسهبیؼ هىبًیه خبن  -رٍس ًبهِ خزاعبى ؽوبلی رٍس ؽٌجِ
هَرخ 1886/11/17
- .71اًتمبد هزدم اس هجلوبى ؽْزی ثجٌَرد  -رٍس ًبهِ خزاعبى ؽوبلی رٍس عِ ؽٌجِ هَرخ
1887/7/8
- .78ثؼ لبرداػ ثب لذهتی 111عبلِ درهؼزض ًبثَدی  -رٍس ًبهِ خزاعبى ؽوبلی رٍس
دٍؽٌجِ هَرخ 1888/9/18
- .74وبؽی وبری ٌّزی دیز پب ٍهبًذگبر  -رٍس ًبهِ خزاعبى ؽوبلی رٍس یىؾٌجِ هَرخ
1888/4/18

ٍ- .75لتی پل ّبی َّائی رًگ ػبثزاى پیبدُ را ًوی ثیٌٌذ  -رٍس ًبهِ خزاعبى ؽوبلی رٍس
عِ ؽٌجِ هَرخ 1888/1/11
ً- .76مبیص ؽْز عبسی هزوش اعتبى در عبیِ درختبى ٍ فضبی عجش پٌْبى هبًذُ اعت -
رٍس ًبهِ خزاعبى ؽوبلی رٍس یىؾٌجِ هَرخ 1889/8/81
- .77هؼوبری هذارط ،اصلی وِ فزاهَػ ؽذُ اعت  -رٍس ًبهِ خزاعبى ؽوبلی رٍس
پٌجؾٌجِ هَرخ 1889/7/18
- .78آالچیك ّبی ( اٍی ) تزووي -رٍس ًبهِ خزاعبى ؽوبلی رٍس دٍ ؽٌجِ
هَرخ1889/9/19

سوابق پژوهشی :
 .79داٍرهمبالت ػلوی-پضٍّؾی"دٍهیي ّوبیؼ ثیي الوللی هؼوبری،ػوزاى ٍ ؽْزعبسی
در آغبس ّشارُ عَم"
* .81داٍرهمبالت ػلوی-پضٍّؾی"اٍلیي وٌفزاًظ ثیي الوللی ؽْزعبسی ٍهذیزیت ٍ
تَعؼِ ؽْزی"
* .81داٍرهمبالت ػلوی-پضٍّؾی"اٍلیي وٌفزاًظ ثیي الوللی وبرآفزیٌی ،خاللیت ٍ
ًَآٍری"
* .81داٍرهمبالت ػلوی-پضٍّؾی"اٍلیي وٌگزُ ػلوی پضٍّؾی افك ّبی ًَیي در حَسُ
هٌْذعی ػوزاى ،هؼوبری ،فزٌّگ ٍ هذیزیت ؽْزی ایزاى"
* .88داٍرهمبالت ػلوی-پضٍّؾی"دٍهیي وٌگزُ ػلوی پضٍّؾی افك ّبی ًَیي در حَسُ
هٌْذعی ػوزاى ،هؼوبری ،فزٌّگ ٍ هذیزیت ؽْزی ایزاى"
* .84داٍرهمبالت ػلوی-پضٍّؾی"عَهیي وٌگزُ ػلوی پضٍّؾی افك ّبی ًَیي در حَسُ
هٌْذعی ػوزاى ،هؼوبری ،فزٌّگ ٍ هذیزیت ؽْزی ایزاى"
* .85داٍرهمبالت ػلوی-پضٍّؾی"چْبرهیي وٌگزُ ػلوی پضٍّؾی افك ّبی ًَیي در
حَسُ هٌْذعی ػوزاى ،هؼوبری ،فزٌّگ ٍ هذیزیت ؽْزی ایزاى"

* .86ػضَ وویتِ ػلوی"اٍلیي جؾٌَارُ وبرآفزیٌبى ثزتز داًؾگبّی ٍدّویي جؾٌَارُ
وبرآفزیٌبى ثزتز اعتبى خزاعبى ؽوبلی " ثب ّوىبری داًؾگبُ آساد اعالهی ثجٌَرد-
ادارُ ول تؼبٍى وبر ٍرفبُ اجتوبػی اعتبى خزاعبى ؽوبلی
* .87ػضَ حمَلی ؽَرای پضٍّؾی داًؾگبُ پیبم ًَر اعتبى خزاعبى ؽوبلی
ً* .88وبیٌذُ داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی در وبرگزٍُ ّن اًذیؾی ٍراّجزدی،وبرثزدی
تَعؼِ داًؾگبّْب ٍادارُ ول راُ ٍؽْزعبسی اعتبى خزاعبى ؽوبلی
ً* .89وبیٌذُ داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی در وویتِ آهَسػ ٍپضٍّؼ،وبرگزٍُ اؽتغبل
اعتبى خزاعبى ؽوبلی
ً* .91وبیٌذُ داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی دروبرگزٍُ هیزاث فزٌّگی،صٌبیغ دعتی ٍ
گزدؽگزی اعتبى خزاعبى ؽوبلی
* .91ػضَ وویتِ پضٍّؾی آهَسؽىذُ ٍ داًؾىذُ فٌی ٍحزفِ ای دارالفٌَى ثجٌَرد
* .91ػضَ وویتِ پضٍّؾی هَعغِ آهَسػ ػبلی اؽزاق ثجٌَرد
ً* .98وبیٌذُ ؽْزداری ثجٌَرد در وویتِ پضٍّؾی اعتبًذاری خزاعبى ؽوبلی (هذیز ول
اهَر اجتوبػی اًتخبثبت ؽَراّبی خزاعبى ؽوبلی)
* .94ػضَ عتبد فزایٌذ ارسؽیبثی اس پیؾزفت تحصیلی آهَسؽىذُ ٍ داًؾىذُ فٌی ٍحزفِ
ای دارالفٌَى ثجٌَرد
* .95ػضَ عتبد سیجب عبسی ؽْز ثجٌَرد
* .96عزاحی ٍ راُ اًذاسی وبرگبُ ٍاحذ پضٍّؾی-آرؽیَ ٍهزوش اعٌبد ثخؼ ٌّز ٍهؼوبری
داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی
* .97عزاحی ٍ راُ اًذاسی وبرگبُ هصبلح ٍعبخت ثخؼ ٌّز ٍهؼوبری داًؾگبُ پیبم ًَر
خزاعبى ؽوبلی
* .98اعتبد راٌّوب "پبیبى ًبهِ ّبی وبرؽٌبعی پیَعتِ ًٍبپیَعتِ هؼوبری" هَعغِ
آهَسػ ػبلی اؽزاق ثجٌَرد

* .99اعتبد راٌّوب "پبیبى ًبهِ ّبی وبرؽٌبعی ًبپیَعتِ هؼوبری "داًؾىذُ فٌی ٍحزفِ ای
دارالفٌَى ثجٌَرد
.111

*هغئَل وبرآفزیٌی داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی

.111

*ػضَ ؽَرای وبرآفزیٌی داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی

.111

*ػضَ ؽَرای آسهبیؾگبُ ّبی اعتبى -داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی

.118

*ػضَ وویتِ فٌی تجْیشات آسهبیؾگبّی ٍوبرگبّی اعتبى -داًؾگبُ پیبم ًَر

خزاعبى ؽوبلی
.114

*هجزی وبرگبُ وبرآفزیٌی ثب ػٌَاى "عزاحی آپبرتوبى هغىًَی ٍفك ضَاثظ

عزح تفصیلی ؽْز ثجٌَرد ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار اتَوذ" در داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى
ؽوبلی
.115

*هجزی وبرگبُ وبرآفزیٌی ثب ػٌَاى" عزح ّبدی رٍعتبئی" در داًؾگبُ پیبم

ًَر خزاعبى ؽوبلی
.116

*هجزی وبرگبُ وبرآفزیٌی ثب ػٌَاى" ًمؾِ وؾی رایبًِ ای" در داًؾگبُ پیبم

ًَر خزاعبى ؽوبلی
.117

*هجزی وبرگبُ وبرآفزیٌی ثب ػٌَاى"راًذٍی رایبًِ ای" در داًؾگبُ پیبم ًَر

خزاعبى ؽوبلی
.118

*هجزی وبرگبُ وبرآفزیٌی ثب ػٌَاى" همبلِ ًَیغی ّوبیؾی" در داًؾگبُ پیبم

ًَر خزاعبى ؽوبلی
.119

*هجزی وبرگبُ وبرآفزیٌی ثب ػٌَاى" اعىیظ" در داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى

ؽوبلی
.111

*هجزی ثزگشاری دٍرُ آهَسؽی وبرآفزیٌی ثب ػٌَاى "DMax " 8در داًؾگبُ

پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی
.111

*هجزی ثزگشاری دٍرُ آهَسؽی وبرآفزیٌی ثب ػٌَاى "عزح ّبدی

رٍعتبئی"در داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی

.111

*هجزی ثزگشاری دٍرُ آهَسؽی وبرآفزیٌی ثب ػٌَاى"وبرثزد GIS

درؽْزعبسی(عزاحی ؽْزی)"در داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی
.118

*دثیز ػلوی" اٍلیي ّوبیؼ اعتبًی عبختوبى عبسی ثِ رٍػ صٌؼتی" در

داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی
.114

*دثیز ػلوی ٍ داٍر " هغبثمِ اعتبًی اعىیظ " ثب ّوىبری ؽَرای اعالهی ٍ

ؽْزداری گزهِ  ,داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی-هزوش ثجٌَرد ثِ هٌبعجت رٍس
داًؾجَعبل94
.115

*دثیز ػلوی ٍ داٍر" عزاحی الوبى هیذاى لبئن ؽْز گزهِ" ثب ّوىبری ؽَرای

اعالهی ٍ ؽْزداری گزهِ ٍ داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی ،هزوشثجٌَرد
.116

*هذیز اجزائی ٍداٍر اٍلیي هغبثمِ اعتبًی" اعىیظ "داًؾىذُ فٌی ٍحزفِ ای

دارالفٌَى ثجٌَرد
.117

*هذیز اجزائی ٍداٍر هغبثمِ اعتبًی "اعىیظ" در داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى

ؽوبلی ثِ هٌبعجت رٍس داًؾجَعبل91
.118

*هذیز اجزائی ٍداٍر هغبثمِ اعتبًی" اعىیظ" در داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى

ؽوبلی ثِ هٌبعجت رٍسهؼوبر
.119

*دثیز ػلوی ٍداٍر هغبثمِ اعتبًی "اعىیظ" در داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى

ؽوبلی ثِ هٌبعجت رٍس داًؾجَعبل98
.111

*ػضَ وویتِ اجزائی" ًْویي ّوبیؼ ثیي الوللی اًجوي تزٍیج سثبى ٍ ادثیبت

فبرعی "(هغئَل وبرگزٍُ اعىبى ٍلزاردادّب)
.111

*ػضَ ّیبت داٍراى (ػلوی) عَهیي دٍرُ هغبثمبت پل هبوبراًی هَعغِ

آهَسػ ػبلی اؽزاق ثجٌَرد
.111

*ػضَ وویتِ هجحج( 19عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى خزاعبى ؽوبلی)

.118

*ػضَ ّیئت تحزیزیِ ٍهذیز اجزائی گبٌّبهِ هؼوبری داًؾگبُ اساد اعالهی

ثجٌَرد ً -یبرػ

.114

*هذیز اجزائی ّوبیؼ اعتبًی ثشرگذاؽت رٍس هؼوبرٍّفتِ هؼوبری در

ؽْزثجٌَرد (عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى خزاعبى ؽوبلی )
.115

*دثیز وویتِ ثشرگذاؽت رٍس هؼوبرٍّفتِ هؼوبری در ؽْزثجٌَرد (آهَسؽىذُ

دارالفٌَى )
.116

*دثیز وویتِ ثشرگذاؽت رٍس هؼوبرٍّفتِ هؼوبری در ؽْزثجٌَرد (داًؾگبُ پیبم

ًَر ثجٌَرد )
.117

*عخٌزاى عویٌبر هؼوبری ٍفزٌّگ ثِ هٌبعجت رٍس هؼوبر در عبل  1889در

عبلي گلؾي ثجٌَرد

گواهینامه ها :
.118

*دارای گَاّی ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی "عزاحی هؼوبری هؼبصز ایزاى"

اس ؽَرای هزوشی عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى وؾَر
.119

*دارای گَاّی ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی" پیَعت ًگبری فزٌّگی در

هٌْذعی هؼوبری ٍؽْزعبسی-الگَی هؼوبری ٍؽْزعبسی اعالهی" اس عبسهبى هزوشی
داًؾگبُ پیبم ًَر وؾَر
.181

*دارای گَاّی ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی" آؽٌبیی ثب هفبّین ٍ اثشار ّبی

ػلن عٌجی" اس داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی
.181

*دارای گَاّی ؽزوت در دٍرُ" هذیزیت فزٍػ تجلیغبت ٍارتجبط ثب هؾتزی"

اس هَعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اتبق ثبسرگبًی صٌبیغ ٍ هؼبدى ٍ وؾبٍرسی ایزاى
.181

*دارای گَاّی ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی" اٍلیي ًؾغت ّن اًذیؾی

هغئَلیي وبرآفزیٌی ٍارتجبط ثب صٌؼت اعتبى ّب " اس داًؾگبُ پیبم ًَر اعتبى اصفْبى
.188

*دارای گَاّیٌبهِ ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی" ؽیَُ ّبی عزاحی ،عبخت

ً،وزُ گذاری ٍتحلیل آسهَى ّبی پیؾزفت تحصیلی داًؾجَیبى" اس داًؾگبُ دٍلتی
ثجٌَرد

.184

*دارای گَاّی ؽزوت دروبرگبُ آهَسؽی " هذیزیت هٌبثغ ٍ اعالػبت

هٌبثغ ػلوی ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار
.185
.186

"  End Noteاس داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی
*دارای گَاّی ؽزوت در" ًؾغت ّن اًذیؾی ارتمبء جبیگبُ پضٍّؼ پیبم

ًَر در ایزاى ٍجْبى" اس داًؾگبُ پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی
.187

*دارای گَاّی ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی" رٍػ تحمیك" اس داًؾگبُ پیبم

ًَر خزاعبى ؽوبلی
.188

*دارای گَاّی ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی" رٍػ تحمیك ویفی" اس داًؾگبُ

پیبم ًَر هزوش ثجٌَرد
.189

*دارای گَاّی ؽزوت دردٍرُ آهَسؽی "عبختوبى عبسی ثِ رٍػ صٌؼتی"

اس اعتبًذاری خزاعبى ؽوبلی دفتز آهَسػ ٍپضٍّؼ
.141

*دارای گَاّی ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی" هغىي اًغبى هحَر" اس عبسهبى

ًظبم هٌْذعی عبختوبى خزاعبى ؽوبلی
.141

*دارای گَاّی "  " Project Managmentؽزوت در اٍلیي ّوبیؼ هلی

هذیزیت پزٍصُ(16هْز)94
.141

*دارای گَاّی ؽزوت در " اٍلیي جؾٌَارُ حلمِ ّبی ػلوی " اس ثغیج

اعبتیذ وؾَر
.148

*دارای گَاّی هَفمیت در آسهَى دٍرُ آهَسؽی"اصَل ٍهجبًی عزاحی

ثٌبّبی ثلٌذ هزتجِ" اس عبسهبى هغىي ٍؽْزعبسی خزاعبى ؽوبلی
.144

*دارای گَاّی هَفمیت در آسهَى دٍرُ آهَسؽی"الشاهبت ّوبٌّگی ٍهذیزیت

ٍاجزای عبختوبى" اس عبسهبى هغىي ٍؽْزعبسی خزاعبى ؽوبلی
.145

*دارای گَاّی هَفمیت در آسهَى دٍرُ آهَسؽی"هؼوبری سهیٌِ گزا در

ثبفتْب" اس عبسهبى هغىي ٍؽْزعبسی خزاعبى ؽوبلی

.146

*دارای گَاّی هَفمیت در آسهَى تخصصی "فزایٌذ جَػ وبری ٍثبسرعی

جَػ عبسُ ّبی فلشی عبختوبى" اس عبسهبى هغىي ٍؽْزعبسی خزاعبى ؽوبلی
.147

*دارای گَاّیٌبهِ دٍرُ آهَسؽی "ثبسرعی جَػ در عبسُ ّبی فَالدی" اس

عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى خزاعبى ؽوبلی
.148

*دارای گَاّی هَفمیت در آسهَى تخصصی "آعبًغَر ّب ٍپلِ ثزلی "اس

عبسهبى هغىي ٍؽْزعبسی خزاعبى ؽوبلی
.149

*دارای گَاّیٌبهِ آهَسؽی" آؽٌبئی ثباعتبًذارد ّبی آعبًغَر ّبی ثزلی" اس

ادارُ ول اعتبًذارد ٍتحمیمبت صٌؼتی خزاعبى ؽوبلی
.151

*دارای گَاّی هَفمیت در آسهَى تخصصی "هصبلح ٍفزآٍردُ ّبی

عبختوبًی" اس عبسهبى هغىي ٍؽْزعبسی خزاعبى رضَی
.151

*دارای گَاّی هَفمیت در آسهَى تخصصی "الشاهبت ػوَهی هؼوبری" اس

عبسهبى هغىي ٍؽْزعبسی خزاعبى رضَی
.151

*دارای گَاّی هَفمیت در آسهَى تخصصی " صزفِ جَئی در هصزف

اًزصی " اس عبسهبى هغىي ٍؽْزعبسی خزاعبى رضَی
.158

*دارای گَاّی هَفمیت در آسهَى تخصصی " اصَل ػوَهی خذهبت

هٌْذعی" اس عبسهبى هغىي ٍؽْزعبسی خزاعبى رضَی
.154

*دارای گَاّی هَفمیت در دٍرُ " هذیزیت فزٍػ ،ثبساریبثی ارتجبط ثب

هؾتزی" اس اتبق ثبسرگبًی ،صٌبیغ ،هؼبدى ٍوؾبٍرسی خزاعبى ؽوبلی
.155

*دارای گَاّی هَفمیت در دٍرُ آهَسؽی" اعتفبدُ اس وبهپیَتز ٍهذیزیت

فبیلْب" اس عبسهبى هذیزیت ٍثزًبهِ ریشی اعتبى خزاعبى ؽوبلی
.156

*دارای گَاّی هَفمیت در دٍرُ آهَسؽی" اعالػبت ٍارتجبعبت" اس عبسهبى

هذیزیت ٍثزًبهِ ریشی اعتبى خزاعبى ؽوبلی
.157

*دارای گَاّی هَفمیت در دٍرُ آهَسؽی " صفحبت گغتزدُ" اس عبسهبى

هذیزیت ٍثزًبهِ ریشی اعتبى خزاعبى ؽوبلی

.158

*دارای گَاّی هَفمیت در دٍرُ آهَسؽی" ثبًىْبی اعالػبتی" اس عبسهبى

هذیزیت ٍثزًبهِ ریشی اعتبى خزاعبى ؽوبلی
.159

*دارای گَاّی هَفمیت در دٍرُ آهَسؽی "هفبّین فٌبٍری اعالػبت" اس

عبسهبى هذیزیت ٍثزًبهِ ریشی اعتبى خزاعبى ؽوبلی
.161

*دارای گَاّی هَفمیت در دٍرُ آهَسؽی " ٍاصُ پزداس "اس عبسهبى هذیزیت

ٍثزًبهِ ریشی اعتبى خزاعبى ؽوبلی
.161

*دارای گَاّی هَفمیت در دٍرُ آهَسؽی" ارائِ هغلت" اس عبسهبى هذیزیت

ٍثزًبهِ ریشی اعتبى خزاعبى ؽوبلی
.161

*دارای گَاّی ًبهِ دٍرُ ثذٍ خذهت هْبرت ّبی تذریظ ٍسارت آهَسػ

ٍپزٍرػ
.168

*دارای گَاّیٌبهِ پبیبى دٍرُ آهَسؽی" دٍرُ تَاًوٌذعبس (جٌگ ًزم) "اس

داًؾگبُ جبهغ اهبم حغیي (ع)
.164

*دارای گَاّی حضَر در" اٍلیي ًؾغت ػلوی تخصصی التصبد همبٍهتی ٍ

ًمؼ آى در داًؾگبُ پیبم ًَر" اس هؼبٍى آهَسؽی ٍ تحصیالت تىویلی داًؾگبُ پیبم
ًَر وؾَر ثب ّوىبری ثغیج اعبتیذ داًؾگبُ
.165

*دارای گَاّی ؽزوت در وبرگبُ تخصصی "ارائِ همبالت در وٌفزاًظ ّب ،

ّوبیؼ ّب  ،وٌگزُ ّبی هلی ٍ ثیي الوللی ٍفصلٌبهِ ّبی هلی ٍصٍرًبل ّبی ثیي
الوللی" اس داًؾگبُ پیبم ًَر هزوش ثجٌَرد ثب ّوىبری ثغیج اعبتیذ اعتبى خزاعبى
ؽوبلی
.166

*دارای گَاّی حضَر در عزح ضیبفت اًذیؾِ اعتبداى ثب هَضَع " اخالق

ػلوی ٍحزفِ ای ٍ هؼزفت ؽٌبعی ٍفلغفِ ػلن " اس ًْبد همبم هؼظن رّجزی در
داًؾگبّْبی اعتبى خزاعبى ؽوبلی

.167

*دارای گَاّی حضَر در دٍرُ هؼزفت افشائی اعتبداى ثب ػٌَاى" اًذیؾِ

اعالهی ٍهجبًی اًمالة اعالهی" اس ًْبد همبم هؼظن رّجزی در داًؾگبّْبی اعتبى
خزاعبى ؽوبلی
.168

*دارای گَاّی حضَر در دٍرُ هؼزفت افشائی اعتبداى ثب ػٌَاى" هؼزفت

ؽٌبعی عغح  "1اس ًْبد همبم هؼظن رّجزی در داًؾگبّْبی اعتبى خزاعبى ؽوبلی
.169

*دارای گَاّی حضَر در" ًؾغت ّن اًذیؾی تبحیز هبَّارُ ثز عجه

سًذگی" اس ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در داًؾگبّْبی اعتبى خزاعبى ؽوبلی
.171

*دارای گَاّی حضَر در" ًؾغت ّن اًذیؾی ثب هَضَع دیي گزائی ٍدیي

گزیشی" اس ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در داًؾگبّْبی پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی
.171

*دارای گَاّی حضَر در" ًؾغت ّن اًذیؾی ثب هَضَع ًمؼ دیي داری در

عجه سًذگی" اس ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در داًؾگبّْبی پیبم ًَر خزاعبى
ؽوبلی
.171

*دارای گَاّی حضَر در" ًؾغت ّن اًذیؾی ثب هَضَع لزآى ٍ سهیي

ؽٌبعی" اس ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در داًؾگبّْبی پیبم ًَر خزاعبى ؽوبلی

