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-ثشَذِ جبيضِ کزبة فصم ربسيخ حفبظذ يؼًبسي ()7831
 ثشَذِ جبيضِ کزبة عبل جًٕٓسي اعاليي ايشاٌ ))78331388 ًْکبسی دس رذٔيٍ پالٌ يذيشيذ ثجذ جٓبَي رخذ عهيًبٌ (7831 رذٔيٍ پالٌ يذيشيذ پشَٔذِ ثجذ جٓبَي پبعبسگبد ()7838 رذٔيٍ پالٌ يذيشيذ ٔ ًْکبسي دس پشَٔذِ ثجذ جٓبَي يُظش فشُْگي ثى()7838ـ رذٔيٍ پشَٔذِ ثجذ جٓبَي يجًٕػّ آثي -ربسيخي ؽٕؽزش عيضدِ اثش دس فٓشعذ آثبس يَٕغکٕ()7831
 رذٔيٍ پشَٔذِ ثجذ جٓبَي ؽيخ صفي انذيٍ اسدثيهي ( ) 7831 رذٔيٍ پشَٔذِ ثجذ جٓبَي ثبصاس رجشيض()7831
 رذٔيٍ پشَٔذِ ثجذ جٓبَي ثبؽ ايشاَي دس فٓشعذ آثبس يَٕغکٕ  9ثبؽ ايشاَي اص عشاعش ايشاٌ ()7833 رذٔيٍ پشَٔذِ َبيضدي ثجذ جٓبَي يغجذ جبيغ اصفٓبٌ ()7839 رذٔيٍ پشَٔذِ َبيضدي گُجذقبثٕط()7839
– رذٔيٍ پشَٔذِ َبيضدی ثجذ جٓبَي يُظش فشُْگي ييًُذ()7891
 رذٔيٍ پشَٔذِ ثجذ جٓبَي ؽٓشعٕخزّ7897
 رذٔيٍ پشَٔذِ ثجذ جٓبَي ؽٕػ( اسعبل ؽذِ ثّ يَٕغکٕ) ( )7891 رذٔيٍ پشَٔذِ ثجذ جٓبَي قُٕاد ايشاٌ( دس حبل اَجبو) ()7891 پبيّ گزاس پبيگبِ پژْٔؾي -آيٕصؽي ييشاس جٓبَي چغبصَجيم ٔ آيٕصػ کبسؽُبعبٌ حشفّ اي()7811 يٕعظ ثُيبد پژْٔؾي پبسعّ ٔ پبيّ گزاس پبيگبِ ييشاس جٓبَي رخذ جًؾيذ ٔ پبعبسگبد ()7838 پبيّ گزاس پبيگبِ پژْٔؾي -آيٕصؽي يُظش فشُْگي ثى ٔ آيٕصػ کبسؽُبعبٌ ( ) 7838 -ساِ اَذاصي کبسگبِ ْبي آيٕصؽي يخزهف يهي -يُطقّ اي ٔ ثيٍ انًههي حفبظذ ٔ يشيذ دس دٔ دّْ گزؽزّ

سوابقتدريس
ـ رذسيظ دسٔط يؼًبسي ،يشيذ (يجبَي َظشي ،يشيذ يحٕطّ ْبي ثبعزبَي ،يشيذ ثبفزٓبي ربسيخي ٔ ثُب) ٔ
كبسآيٕصي (يشكض آيٕصػ ػبني ييشاس فشُْگي)  -اص  7813ربكٌُٕ
ـ رذسيظ يجبَي َظشي ٔ طشح يشيذ ،آعيت ؽُبعي ٔ كبسآيٕصي کبسؽُبعي اسؽذ (داَؾگبِ رٓشاٌ)  -اص  7831ربكٌُٕ
ـ رذسيظ يجبَي َظشي ٔ طشح يشيذ ،آعيت ؽُبعي ،يذيشيذ ثحشاٌ دس ييشاس
 ساًُْبيي ،دأس ٔ يؾبٔسِ پبيبٌ َبيّ ْبي کبسؽُبعي ٔ کبسؽُبعي اسؽذ ٔ دکزشی يشيذ ٔ يؼًبسي داَؾگبِ ْبی يخزهفدس رٓشاٌ ،خٕصعزبٌ ،اثٓش ،يضد ٔ اصفٓبٌ  -اص  7813رب كٌُٕ

سوابقمديريتپژوهشي
ـ يذيش طشح پژْٔؾي يحٕس فشُْگي ـ ربسيخي ؽيشاص(7811ـ)7811
ـ يذيش يغئٕل ٔ عش دثيش عبنُبيّ پبسعّ ()7838
ـ يذيش طشح پژْٔؾي َجبدثخؾي رُگثالغي اعزبٌ فبسط ثب ًْكبسي پژْٔؾكذح ثبعزبٌؽُبعي(7831ـ )7838

انتشاراتوتأليفات
ـ رذٔيٍ گضاسػْبي ادٔاسي ييشاس جٓبَي (چغبصَجيم ،رخذجًؾيذ ،پبعبسگبد)-اص  7813ربكٌُٕ
ـ رحهيم ػهًي يكصذ ٔ َٕد عبل پژْٔؼ دس پبسعّ ـ پبعبسگبد (چبپ ؽذِ دس يجهخ پبسعّ)7838-
ـ اصبنذ دس يحٕطّ خؾزي چغبصَجيم (كُفشاَظ ثيٍانًهههي يضد) 7831-
ـ ثبؽ ايشاَي ٔ پبعبسگبد (كُفشاَظ ثبؽ ايشاَي)7838-
ـ اًْيذ يكپبسچگي يُظشْبي فشُْگي ثى ٔ چغبصَجيم (كُفشاَظ ثيٍانًههي َيٕكبعم اَگهغزبٌ)7838 -
ـ رحهيم يذيشيذ ،حفبظذ ٔ يشيذ پژْٔؼْبي اَجبو ؽذِ دس دٔسِْبي يخزهف چغبصَجيم (چٓبسييٍ َؾغذ ثيٍانًههي حفبظذ
ٔ يشيذ اؽيبء ٔ آثبس فشُْگي ـ اصفٓبٌ) ;7819-
ـ رجشثيبد حفبظذ ٔ يشيذ دس دٔسأَزبػ (پُجًيٍ َؾغذ ثيٍانًههي حفبظذ ٔ يشيذ اؽيبء ٔ آثبس فشُْگي ـ رٓشاٌ)-
7831
ـ يکپبسچگي دس يحٕطّ ْبي ييشاس جٓبَي ايشاٌ (پُجًيٍ َؾغذ ثيٍانًههي حفبظذ ٔ يشيذ اؽيبء ٔ آثبس فشُْگي ـ
رٓشاٌ)7831-

ـ رجشثّْب ٔ يشيذْبي اضطشاسي دس چغبصَجيم (اسائّ ؽذِ دس كبسگبِ آيٕصؽي ثيٍانًههي حفبظذ يحٕطّْبي ثبعزبَي دس
چغبصَجيم)7837-
ـ اًْيذ يكپبسچگي پبسعّ ـ پبعبسگبد ثب َگبِ ٔيژِ ثّ رُگثالغي (َؾغذ رخصصي رُگثالغي ـ ؽيشاص)7831 -
_ رحقيقبد ييذاَي پبسعّ – پبعبسگبد( ،کُفشاَظ ثيٍ انًههي آؽٕسؽُبعي ،يٕعغّ ؽشق ؽُبعي ؽيکبگٕ) 7831 -
ؽشکذ دس کُفشاَظ ْخبيُؾي ثب اسايّ يقبنّ ساْجشدْبي رخذ جًؾيذ 7831 -ـ ثشسعي ٔ يقبيغّ ػُبصش فضبْبي يؼًبسي ٔ ؽٓشي 7831-
(طشح يجًٕػّ فشُْگي ـ يزْجي ػهي اثٍ يٓضيبس إْاصي)
ـ اًْيذ ٔ َقؼ رؼبيم فشُْگي دس اػزالي جٓبٌ يؼًبسيَ ،ؾشيّ ثيٍ انًههي ػهًي -پژْٔؾي ػهٕو يُٓذعي ،ؽًبسِ  5جهذ
7831 -73
 رخذ جًؾيذ ٔ پبعبسگبد :فشاص ٔ َؾيت دس دٔسِ ْبي يخزهف ٔ َقؼ آَٓب دس رذأو ْٕيذ ايشاَي (کُفشاَظ ثيٍ انًههييؼًبسي ،اعزشانيب ،پشد) 7831 -
رشجًّ ٔ چبپ رخصصي کزبة ربسيخ حفبظذ يؼًبسي 7831 -رذٔيٍ کزبة َزبيج کبسگبِ کبسؽُبعي يُظش ْبي فشُْگي 7831 - رذٔيٍ کزبة رجشثّ ْبی چُذ سؽزّ اي چغبصَجيم (دعزبٔسدْبي يک دّْ رالػ ،دس دعذ چبپ7897 - رشجًّ کزبة رخذ جًؾيذ يؼًبسي يبديبَي (دس دعذ چبپ)7897 -ربنيف کزبة ييشاس جٓبَي ايشاٌ ثّ صثبٌ اَگهيغي 7891 - ربنيف کزبثچّ اَگهيغي ثبؽ ايشاَي ثّ صثبٌ اَگهيغي7833 -ربنيف کزبثچّ اَگهيغي يغجذ جبيغ اصفٓبٌ 7897 - يقبنّ ػهًي – پژْٔؾي فصهُبيّ صييٍ دس يٕسد چغبصَجيم 7839 - رأنيف کزبة رخذ جًؾيذ دس ربسيخ يؼبصش7891- َبظش ػهًی کزبة َقؼ سعزى فبسط 7898 - رأنيف کزبة کٍٓ رشيٍ طشاحی ْبی پبسعّ-پبعبسگبد اص ديذگبِ جٓبٌ گشداٌ اسٔپبيی(صفٕيّ رب صَذيّ)7898 -كارگاههايآموزشي

ـ ؽشکذ دس کبسگبِ ْبي آيٕصؽي يخزهف اص جًهّ کبسگبِ آيٕصؽي خؾذ ٔ يذيشيذ يحٕطّ ْب (يَٕغكٕ ـ ايشاٌ) 7813 -
ـ يجشي كبسگبِ آيٕصؽي آيبدِعبصي ٔ رٓيخ پشَٔذِ ْبي ييشاس جٓبَي دس اصفٓبٌ (يَٕغكٕ ـ ايشاٌ)7831 -

ـ يجشي كبسگبِ آيٕصؽي حفبظذ خؾذ ٔ يذيشيذ يحٕطّْبي ثبعزبَي دس چغبصَجيم (يَٕغكٕ ـ ايشاٌ) 31 -ـ 7819
ـ يجشي كبسگبِ آيٕصؽي يُطقّاي حفبظذ خؾذ ٔ يذيشيذ يحٕطّْبي ثبعزبَي7831 -
ـ يجشي كبسگبِ ثيٍانًههي ثى -فشٔسديٍ 7838
ـ يجشي ٔ دثيش كبسگبِ ثيٍانًههي يُظشْبي فشُْگي ييشاس جٓبَي دس رخذجًؾيذ (يَٕغكٕ ـ ايشاٌ)7835 -
ـ يجشي كبسگبِ حفبظذ ٔ يذيشيذ اص ييشاس فشُْگي گهيٍ دس چغبصَجيم (يَٕغكٕ ـ ايشاٌ)7835 -
ـ دثيش ػهًي کبسگبِ آيٕصؽي پبيذاسي عبصِ ْبي ثُبْبي ربسيخي7835 -
ـ دثيش ػهًي أنيٍ کبسگبِ يُطقّ اي آيٕصػ يذيشيذ ٔ حفبظذ ييشاس يؼًبسي ،ايشاَي ـ يغٕني ٔ ريًٕسي -آرس 7831
ؽشکذ دس کُفشاَظ ثيٍ انًههي رکُٕنٕژي ييشاس خؾزي -قجشط ثب يقبنّ رکُٕنٕژي ثُبْبي اياليي 7831- ؽشکذ دس کُفشاَظ ثيٍ انًههي آرٍ ثب يقبنّ چبپ ؽذِ رؼبيم ايشاٌ ٔ يَٕبٌ دس رخذ جًؾيذ 7831 - ؽشکذ دس کُفشاَظ ثيٍ انًههي آؽٕس ؽُبعي ثب اسايّ يقبنّ 7835 - ؽشکذ دس کُفشاَظ ْبي ثيٍ انًههي خؾذ ثب اسايّ يقبنّ  -اص  7831ربکٌُٕ ؽشکذ دس ًْبيؼ ايبکٍ يقذط دس حشو يطٓش ايبو سضب (ع) يؾٓذ يقذط 7831 - ؽشکذ ثّ ػُٕاٌ عخُشاٌ کهيذی ٔ ػضٕ پبَم ،رٓيّ عُذ ساْجشدي دْهي ٔ آگشا دس ُْذٔعزبٌ 7891 - -ؽشکذ دس اجالط عبنيبَّ کًيزّ ييشاس جٓبَي  -اص  7838ربکٌُٕ

