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مقاالت همایش ها:

ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛیٌ .شارػ یه ٔٛرد ٔٛو ٛاپیذرٔٛییذ وبرعیٔٛٙبی ؿذ ٜعبة ٔب٘ذیجٛالر
در دٚراٖ ثبرداری  .وٍٙز ٜثیٗ إِّّی چبِؼ ٞبی ثبِیٙی در ٔبٔبیی ،س٘بٖ ٘ ٚبسایی-1394.
پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی  ،راضی ٝپیزٔزادیبٖ .تبثیز ٔٛعیمی ثز وبٞؼ درد  ٚاضغزاة سایٕبٖ
ثزاعبط تئٛری وٙتزَ درٚاس ٜای درد ٕٞ .بیؼ دا٘ؾجٛیی پضٞٚؼ در عالٔت دا٘ؾٍب ٜػّْٛ
پشؽىی اصفٟبٖ-1394 .عخٙزا٘ی
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،رضٛاٖ خشایی .ثزرعی ویفیت س٘ذٌی س٘بٖ ٔتب ُٞدر چبرچٛة
خب٘ٛادٕٞ . ٜبیؼ دا٘ؾجٛیی پضٞٚؼ در عالٔت دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی اصفٟبٖ-1394 .
عخٙزا٘ی
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ٙٔ ،یز ٜحغیٙیبٖ .ثزرعی اثز ٚرسػ ٞبی دٚراٖ ثبرداری ثز ؽذت وٕز
دردٕٞ .بیؼ دا٘ؾجٛیی پضٞٚؼ در عالٔت دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی اصفٟبٖ-1394 .پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی  ،فبعٕ ٝسٞیزی .عت ٔىُٕ ٚجبیٍشیٗ ٕٞ .بیؼ دا٘ؾجٛیی پضٞٚؼ
در عالٔت دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی اصفٟبٖ-1394 .پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ٔ ،زیٓ خذاثخؾیٔ .مبیغ ٝتبثیز راسیب٘ ٚ ٝس٘ججیُ ثز ؽذت دیغٕٛٙرٜ
ٕٞ.بیؼ دا٘ؾجٛیی پضٞٚؼ در عالٔت دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی اصفٟبٖ-1394 .پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ٟٔ ،زاٖ تٟزخب٘ی .ثزرعی تجبرة پزعتبراٖ اس ٔف ْٟٛاخالق حزف ٝای
در پزعتبری ٕٞ .بیؼ وؾٛری ػٛأُ اجتٕبػی ٘ ٚبثزاثزیٟبی عالٔت  .یبعٛج -1393پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی  ،فزؽت ٝدرایتی .تجبرة ٔبٔبٞبی ؽبؿُ در ثیٕبرعتبٖ اس خغبٞبی
حزفٞ ٝبی ؽبیغ ٔبٔبیی چٟبرٔیٗ وٍٙز ٜثیٗ إِّّی پشؽىی لب٘٘ٛی تٟزاٖ-1392عخٙزا٘ی
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ٟٔ ،زاٖ تٟزخب٘ی .تجبرة پزعتبراٖ اس تبثیز اػتمبدات ٔذٞجی عبِٕٙذاٖ
در ارتمبی ویفیت س٘ذٌی آٟ٘ب دٔٚیٗ وٍٙز ٜاخالق پزعتبری دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیذ
ثٟؾتی -1392پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ٔ ،حٕذ حغیٗ وب .ٜٚثزرعی  ٓٞثغتٍی ؽبخص ٞبی تٗ عٙجی ثب
ویفیت س٘ذٌی س٘بٖ یبئغٔ ٝزاجؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝدرٔبٍ٘بٞ ٜبی س٘بٖ ٚاثغت ٝث ٝدا٘ؾٍب ٜػّْٛ
پشؽىی ؽیزاسٕٞ .بیؼ ّٔی عالٔت س٘بٖ دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی اصفٟبٖ-1392پٛعتز

ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی  ،فزؽت ٝدرایتی .ثزرعی ػٛأُ خغز ؽبخص ٞبی آسٔبیؾٍبٞی
ثیٕبریٟبی آتزٚاعىّزٚتیه لّجی ػزٚلی  ٚؽبخص ٞبی ٔزتجظ ثب آٟ٘ب .دٔٚیٗ وٍٙز ٜثیٗ
إِّّی پیؾٍیزی اس ثیٕبریٟبی ػزٚق وز٘ٚز لّت ؽیزاس -1392پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی،رضب ٔٙب٘یٔ،یٔ ٛٙتمی،ثٟٙبس تزوبٖٛٞ ،ؽ ًٙافزٚساٖ .تبثیز وزْ ٚاصیٙبَ
ثز ْٛٔ ٜس٘جٛر ػغُ (پزٚپِٛیظ) ثب صَ ٚاصیٙبَ ٔتز٘ٚیذاس َٚثز ٘تبیج درٔبٖ ػف٘ٛتٟبی
ثبوتزیبیی ٚاصٖ در س٘بٖ عٙیٗ ثبرٚری ٔزاجؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝدرٔبٍ٘بٞ ٜبی ٔٙتخت س٘بٖ .اِٚیٗ
ٕٞبیؼ ّٔی پضٞٚؼ ٞبی وبرثزدی در ارتمبی عالٔت -1392عخٙزا٘ی
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی٘،یز ٜثٟزأیبٖ .ؽٙبخت ٔمبیغ ٝای ٘مؼ  ٚجبیٍب ٜتّٛیشی ٖٛایزاٖ ٚ
تّٛیشی ٖٛوؾٛرٞبی ثیٍب٘ ٝدر پز وزدٖ اٚلبت فزاؿت ٘ٛجٛا٘بٖ .اِٚیٗ ٕٞبیؼ ّٔی پضٞٚؼ
ٞبی وبرثزدی در ارتمبی عالٔت -1392عخٙزا٘ی
ٔ یٔ ٛٙتمیٟٔ ،غب اِغبدات ٔٛعٛی  .ثزرعی ٔیشاٖ عٛﺀ رفتبر ثب وٛدوبٖ در ٔبدراٖ ٔزاجؼٝ
وٙٙذ ٜث ٝدرٔبٍ٘بٟٞبی ؽٟزی  ٚارتجبط آٖ ثب ثزخی ٔؾخصبت دٌٔٛزافیىی آٟ٘ب اِٚیٗ ٕٞبیؼ
ّٔی پضٞٚؼ ٞبی وبرثزدی در ارتمبی عالٔت -1392عخٙزا٘ی
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،عبٞز ٜوؾبٚرس .ثزرعی ٍ٘زػ س٘بٖ ٔزاجؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝدرٔبٍ٘بٞ ٜبی
س٘بٖ ٚاثغت ٝث ٝدا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽیزاس ٘غجت ثٔ ٝؼبیٙبت ص٘یىِٛٛصی .اِٚیٗ ٕٞبیؼ ّٔی
پضٞٚؼ ٞبی وبرثزدی در ارتمبی عالٔت -1392پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،عٕیزا یٛعف ٘ٛرٚسی .تحزیه ثب  HCGلجُ اس دریبفت تخٕه ٘بثبِؾ
در عٙذرْ تخٕذاٖ پّی ویغتیه در (IVMرٚػ ثّٛؽ داخُ آسٔبیؾٍبٞی) .اِٚیٗ ٕٞبیؼ
ّٔی پضٞٚؼ ٞبی وبرثزدی در ارتمبی عالٔت -1392پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی،سٞزا تمٛیٔ .ؼزفی ٚاوغیٙبعی ٖٛجذیذ در ٔتبعتبس عزعبٖ ثزعت در
ثیٕبراٖ ثب درج ٝثبالی عزعبٖ .اِٚیٗ ٕٞبیؼ ّٔی پضٞٚؼ ٞبی وبرثزدی در ارتمبی
عالٔت -1392پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،عٕیزا یٛعف ٘ٛرٚسیٔ .ؼزفی رٚػ جذیذ ٔ ٚ IVMشایبی آٖ ٘غجت
ث ٝرٚػ ٔ IVFزع . ْٛاِٚیٗ ٕٞبیؼ ّٔی پضٞٚؼ ٞبی وبرثزدی در ارتمبی عالٔت -1392
عخٙزا٘ی

ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،فؼبِیت فیشیىی در دٚراٖ حبٍّٔی  ٚثؼذ اس سایٕبٖ  ٚارتجبط آٖ ثب
ػٛارض ٔختّف ایٗ دٚراٖ  .عٕیٙبر جبٔغ عزاعزی دا٘ؾجٛیبٖ در ػزص . ٝدا٘ؾٍب ٜػّْٛ
پشؽىی اصفٟبٖ ( 3خزداد  )91پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی،ثزرعی تبثیز درٔبٟ٘بی ؿیز دارٚیی ثز ٚضؼیت عٙذرْ پیؼ اس
لبػذٌی .اِٚیٗ ٕٞبیؼ ٔٙغم ٝای دا٘ؾجٛیی ٘ٛآٚری پزعتبری ٔ ٚبٔبیی ( 4ٚ3خزداد )91
دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ  -عخٙزا٘ی
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی،ارتجبط فبوتٛرٞبی اعپزْ ثب درٔبٖ ٘بثبرٚری ث ٝرٚػ ٔیىزٚایٙجىؾٗ
یب تشریك داخُ عیتٛپالعٕی اعپزْ .اِٚیٗ ٕٞبیؼ ٔٙغم ٝای دا٘ؾجٛیی ٘ٛآٚری پزعتبری
ٔ ٚبٔبیی ( 4ٚ3خزداد  )91دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ -پٛعتز


ٟٔغب اِغبدات ٔٛعٛی،ثزرعی ا٘غِٛیٗ در ؽیز ا٘غبٖ در ٔبدراٖ ثب دیبثت ّٔیتٛط ٘ٛع یه
 ٚد .ٚاِٚیٗ ٕٞبیؼ ٔٙغم ٝای دا٘ؾجٛیی ٘ٛآٚری پزعتبری ٔ ٚبٔبیی ( 4ٚ3خزداد )91
دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ-پٛعتز

ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی،ثزرعی راثغ ٝی دٚراٖ جٙیٙی ثب ثیٕبری ٞبی ٔشٔٗ دٚراٖ ثشرٌغبِی.
اِٚیٗ ٕٞبیؼ ٔٙغم ٝای دا٘ؾجٛیی ٘ٛآٚری پزعتبری ٔ ٚبٔبیی ( 4ٚ3خزداد  )91دا٘ؾٍبٜ
آساد اعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ-پٛعتز


ٟٔغب اِغبدات ٔٛعٛی،یبفتٞ ٝبی ثبِیٙی  ٚآسٔبیؾٍبٞی در پیؾٍٛیی احتٕبَ اثتال ث ٝدیبثت.
اِٚیٗ ٕٞبیؼ ٔٙغم ٝای دا٘ؾجٛیی ٘ٛآٚری پزعتبری ٔ ٚبٔبیی ( 4ٚ3خزداد  )91دا٘ؾٍبٜ
آساد اعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ-پٛعتز

ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،اٞذای اعپزْ آری یب٘ٝ؟ اِٚیٗ ٕٞبیؼ ٔٙغم ٝای دا٘ؾجٛیی ٘ٛآٚری
پزعتبری ٔ ٚبٔبیی ( 4ٚ3خزداد  )91دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ-پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،ثزرعی ٔتفٛرٔیٗ  ٚدارٞٚبی ٔٛثز در درٔبٖ عٙذرْ تخٕذاٖ پّی
ویغتیه  .اِٚیٗ ٕٞبیؼ ٔٙغم ٝای دا٘ؾجٛیی ٘ٛآٚری پزعتبری ٔ ٚبٔبیی ( 4ٚ3خزداد
 )91دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ -پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،ثزرعی ػٛأُ ٔؤثزثز ٔیشاٖ اچ دی اَ در وٛدوبٖ عٙیٗ  8عبَ ٚ
ثبالتز اِٚیٗ ٕٞبیؼ ٔٙغم ٝای دا٘ؾجٛیی ٘ٛآٚری پزعتبری ٔ ٚبٔبیی ( 4ٚ3خزداد )91
دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ-پٛعتز

ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،ثزرعی خغز اثتال ث ٝفؾبر خ ٖٛدر فزس٘ذاٖ عٙیٗ ثّٛؽ و ٝاس ٔبدراٖ
ٔجتال ث ٝپز ٜاوالٔپغی ٔتِٛذ ؽذ ٜا٘ذ .اِٚیٗ ٕٞبیؼ ثیٗ إِّّی پیؾٍیزی ،تؾخیص ٚ
درٔبٖ پزفؾبری خٟٔ 5-7( ٖٛز  )90دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی اصفٟبٖ -پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،ثزرعی تبثیز وزْ داخُ ٚاص٘ی پزٚپِٛیظ (ثز ْٛٔ ٜس٘جٛر ػغُ) در
درٔبٖ ػف٘ٛتٟبی وب٘ذیذایی ٚاصٖ .وٍٙز ٜثیٗ إِّّی عالٔت س٘بٖ دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی
ؽیزاس (خزداد - )91پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،ثزرعی ارتجبط فّج ٔـشی ثب ػٛارض سایٕب٘ی در ٘ٛساداٖ ثغتزی در
ثخؼ ٔزالجت ٞبی ٚیض ٜدر فبصّ ٝعبَ ٞبی ، ) 1385-1389ؽؾٕیٗ ٕٞبیؼ ٔٙغم ٝای
تبسٞ ٜبی پزعتبری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾٍب ٜآساداعالٔی ٚاحذ
خٛراعٍبٖ( اصفٟبٖ)  -1389عخٙزا٘ی
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی،اثزات ٔفیذ وبرثزد ثٛپزٛ٘ٚرفیٗ در ٔمبیغ ٝثب ٔتبد ٖٚدر س٘بٖ حبّٔٝ
ٔؼتبد ثٞ ٝزٚئیٗ ٚپیبٔذ ٘ٛساداٖ آٟ٘ب در اِٚیٗ وٍٙز ٜثیٗ إِّّی پشؽىی لب٘٘ٛی دا٘ؾٍب ٜػّْٛ
پشؽىی تٟزاٖ  -1388پٛعتز


ٟٔغب اِغبدات ٔٛعٛی ،ػٛأُ ٔٛثز ثز پیؼ اٌٟی خ٘ٛزیشی ٞبی داخُ ٔـشی در ٘ٛساداٖ
تزْ) در اِٚیٗ ٕٞبیؼ عزاعزی اعتزٚن دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی اصفٟبٖ  -1388پٛعتز

ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،ریغه فبوتٛر ٞبی ٔبٔبیی در آعفیىغی ٘ٛساداٖ ٕٞبیؼ عزاعزی
سایٕبٖ عجیؼی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی تجزیش  – 1386پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی٘ ،ؾبٍ٘ز ٞبی تٛٔٛری CA19-9,CA125ٚ CA72-4در تؾخیص
ا٘ذٔٚتزیٛسیظ) در اِٚیٗ وٍٙز ٜثیٗ إِّّی  ٚؽب٘شدٕٞیٗ وٍٙز ٜعزاعزی ثبرٚری ٘ ٚبثبرٚری
دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽیزاس  -1388پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،ثزرعی ٘حٌ ٜٛذراٖ اٚلبت فزاؿت ٘ٛجٛا٘بٖ دختز ؽٟز اصفٟبٖ،
ٕٞبیؼ عزاعزی عالٔت ٘ٛجٛا٘بٖ دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽیزاس  -1387پٛعتز
ٟٔ غب اِغبدات ٔٛعٛی ،ثزرعی ٔیشاٖ آٌبٞی ٘ٛجٛا٘بٖ دختز ؽٟز اصفٟبٖ اس ٔغبئُ ثٟذاؽتی
دٚراٖ ثّٛؽ -1387پٛعتز

طرح های تحقیقاتی
ٔ مبیغ ٝتبثیز وزْ ٚاصیٙبَ ثز ْٛٔ ٜس٘جٛر ػغُ (پزٚپِٛیظ) ثب صَ ٚاصیٙبَ ٔتز٘ٚیذاس َٚثز ٘تبیج
درٔبٖ ػف٘ٛتٟبی ثبوتزیبیی ٚاصٖ در س٘بٖ عٙیٗ ثبرٚری ٔزاجؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝدرٔبٍ٘بٞ ٜبی
ٔٙتخت س٘بٖ – تبریخ اتٕبْ  -1394دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی اصفٟبٖ(خٛراعٍبٖ)
 ارتجبط عجه س٘ذٌی ثب ویفیت س٘ذٌی در عبِٕٙذاٖ ؽٟز اصفٟبٖ -تبریخ اتٕبْ -1393
دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی اصفٟبٖ(خٛراعٍبٖ)


ثزرعی ٍ٘زػ س٘بٖ ٔزاجؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝدرٔبٍ٘بٞ ٜبی س٘بٖ ٘غجت ثٔ ٝؼبیٙبت
ص٘یىِٛٛصی _1388دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽیزاس

 ثزرعی  ٓٞثغتٍی ؽبخص ٞبی تٗ عٙجی ثب ویفیت س٘ذٌی س٘بٖ یبئغٔ ٝزاجؼ ٝوٙٙذ ٜثٝ
درٔبٍ٘بٟٞبی س٘بٖ ٚاثغت ٝث ٝدا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽیزاس  -1388دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽیزاس
 تجییٗ فزآیٙذ تٛعؼٛٞ ٝیت جٙغیتی ٘ٛجٛا٘بٖ دختز ایزا٘ی  -دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی اصفٟبٖ
1395

تقدیر نامه ها و فعالیت های اجرایی و فرهنگی :


دریبفت تمذیز ٘بٔ ٝدر سٔی ٝٙآٔٛسػ ثبِیٙی دا٘ؾجٛیبٖ پزعتبری ٔ ٚبٔبیی اس ریبعت ٔحتزْ
دا٘ؾٍب ٜآساداعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ( اصفٟبٖ)

 دریبفت تمذیز ٘بٔ ٝدر سٔی ٝٙفؼبِیت ٞبی پضٞٚؾی اس ٔؼب٘ٚت پضٞٚؾی دا٘ؾذ ٜپزعتبری ٚ
ٔبٔبیی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽیزاس 1388
 وغت ػٛٙاٖ دا٘ؾجٛی ٕ٘ ٝ٘ٛدر دٔٚیٗ ٕٞبیؼ ّٔی رٚس جٟب٘ی ٔبٔب دا٘ؾٍب ٜتزثیت ٔذرط ٚ
دریبفت تمذیز اس ریبعت ثغیج دا٘ؾجٛیی  ٚریبعت دا٘ؾٍب ٜتزثیت ٔذرط 1388
 داؽجٛی رتج ٝا َٚوبرؽٙبعی ارؽذ ٔبٔبیی دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی
ؽیزاس 1387
 ػض ٛفؼبَ ٞغت ٝاعتؼذاد ٞبی درخؾبٖ  ٚوٕیت ٝتبِیف  ٚتزجٕ ٝدا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی
دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽیزاس

 دا٘ؼ آٔٛختٕٔ ٝتبس حبئش رتج ٝع ْٛوبرؽٙبعی ٔبٔبیی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی اصفٟبٖ 1384
ٔ ؼذَ وبرؽٙبعی ارؽذ ٕ٘– 18/24ز ٜپبیبٖ ٘بٔٔ -20 ٝؼذَ وبرؽٙبعی 17/19
٘ بظز پضٞٚؾی  ٚداٚر پبیبٖ ٘بٔٞ ٝب  ٚعزح ٞبی تحمیمبتی وبرؽٙبعی ارؽذ رؽت ٝپزعتبری
دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ اصفٟبٖ(خٛراعٍبٖ)
 دارای ٔذرن سثبٖ )MSRT( MCHE
 ؽزوت در عزح فزٍٙٞی ضیبفت ا٘ذیؾ ٝاعبتیذ دا٘ؾٍب ٜآساداعالٔی ٚاحذ
اصفٟبٖ(خٛراعٍبٖ) تبثغتبٖ1390
 ؽزوت در دٚر ٜآٔٛسؽی ج٘ ًٙزْ  ٚؽیؼ ٝؽٙبعی اس دٚرٞ ٜبی تٛإ٘ٙذ عبسی اعبتیذ
 دثیز اجزایی اِٚیٗ ٕٞبیؼ ٔٙغم ٝای دا٘ؾجٛیی ٘ٛآٚری پزعتبری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾٍب ٜآساد
اعالٔی ٚاحذ اصفٟبٖ(خٛراعٍبٖ)
 ػض ٛدایٓ وٕیت ٝارتجبط دا٘ؾٍب ٜثب صٙؼت دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ اصفٟبٖ(خٛراعٍبٖ)
 ػض ٛوبرٌز ٜٚتخصصی ثبسٍ٘زی عز فصُ درٚط دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾٍب ٜآساد
اعالٔی ٚاحذ اصفٟبٖ(خٛراعٍبٖ)
ٕ٘ بیٙذ ٜدا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی در ؽٛرای پضٞٚؾی س٘بٖ دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ
اصفٟبٖ(خٛراعٍبٖ)


عبثمٔ ٝغئِٛیت آٔٛسػ ثبِیٙی در ػزصٌ ٝزٔ ٜٚبٔبیی دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾٍبٜ
آساد اعالٔی ٚاحذ اصفٟبٖ(خٛراعٍبٖ)

ٔ غئ َٛآسٔ ٖٛجبٔغ دا٘ؾجٛیبٖ وبرؽٙبعی ٔبٔبیی دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی اصفٟبٖ(خٛراعٍبٖ)
ٔ غئ َٛدفتز تٛعؼ ٝآٔٛسػ دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی
اصفٟبٖ(خٛراعٍبٖ)
 ػض ٛوٕیت ٝاػتجبر ثخؾی آٔٛسؽی دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی
اصفٟبٖ(خٛراعٍبٖ)
کارگاه های آموزشی
 ؽزوت در وبرٌبٞ ٜبی آٔٛسؽی اخالق در پضٞٚؼ – 1386وبرٌب ٜاحیبی ٘ٛساداٖ
1387دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽیزاس

 ؽزوت دروبرٌب ٜآٔٛسؽی ٔٛاد رٚاٍ٘زداٖ جذیذ :ػّٕىزد ،ػٛارض ،درٔبٖ(ٚ )1389ؽزوت
دروبرٌب ٜآٔٛسؽی اختالَ ػّٕىزد:تؾخیص یه ٔؾىُ جٙغی()1389در ؽؾٕیٗ ٕٞبیؼ
ٔٙغم ٝای تبسٞ ٜبی پزعتبری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾٍب ٜآساداعالٔی ٚاحذ
خٛراعٍبٖ( اصفٟبٖ)
 جّغ ٝعخٙزا٘ی ػّٕی در ٕٞبیؼ عالٔت س٘بٖ ثب ٔٛضٛع عالٔت  ٚثٟذاؽت س٘بٖ دا٘ؾٍبٜ
آساد اعالٔی ٚاحذ ٘غٙش
 ؽزوت در ٌزدٕٞبیی ٔزثیبٖ ثبِیٙی پزعتبری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾٍب ٜآساداعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ(
اصفٟبٖ) تیز ٔب1390 ٜ
 ؽزوت در وبرٌب ٜآٔٛسؽی آؽٙبیی ثب ٘زْ افشار پبٚرپٛیٙت ٔزوش ٔغبِؼبت  ٚآٔٛسػ ٘یزٚی
ا٘غب٘ی ٚاحذ خٛراعٍبٖ( اصفٟبٖ) تیز ٔب1390 ٜ


ؽزوت در وبرٌب ٜآٔٛسؽی آؽٙبیی ثب لٛا٘یٗ  ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝبی پضٞٚؾی ٔزوش ٔغبِؼبت ٚ
آٔٛسػ ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٚاحذ خٛراعٍبٖ( اصفٟبٖ) تیز ٔب1391 ٜ

 ؽزوت در وبرٌب ٜآٔٛسؽی رٚا٘ؾٙبعی تزثیتی ٔزوش ٔغبِؼبت  ٚآٔٛسػ ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٚاحذ
خٛراعٍبٖ( اصفٟبٖ) ؽٟزیٛرٔب1391 ٜ
 ؽزوت در وبرٌب ٜآٔٛسؽی تحمیك ویفی دا٘ؾٍب ٜآساداعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ(اصفٟبٖ)
تبثغتبٖ1390
 ؽزوت در وبرٌب ٜآٔٛسؽی آؽٙبیی ثب دارٞٚبی رایج در ٔبٔبیی دا٘ؾٍب ٜآساداعالٔی ٚاحذ
خٛراعٍبٖ(اصفٟبٖ) خزداد1391
 ؽزوت در وبرٌب ٜآٔٛسؽی عزیم ٝارعبَ ٔمبِ ٝثٔ ٝجالت داخّی  ٚخبرجی دا٘ؾٍبٜ
آساداعالٔی ٚاحذ خٛراعٍبٖ(اصفٟبٖ) خزداد1391
 ؽزوت در وبرٌبٔ ٜزٚر عیغتٕبتیه وٛوزاٖ اردیجٟؾت 1393
ٔ ذرط وبرٌب ٜارسیبثی عالٔت جٙیٗ
 ؽزوت در وبرٌب ٜتحّیُ ػبّٔی ٟٔ -1394برت ٞبی ٔصبحج ٝویفی ٘ -1394زْ افشار ٞبی
رفز٘ظ ٘ٛیغی ٚ -1394ثالي ٘ٛیغی  -1393تذٚیٗ عزح درط  -1393فّغف ٝتؼّیٓ ٚ
تزثیت 1394

سوابق تدریس
 تذریظ ٚاحذ ٞبی درعی ٘ظزی
ثبرداری  ٚسایٕبٖ  -پزعتبری ثٟذاؽت ٔبدراٖ ٛ٘ ٚساداٖ  -تٙظیٓ خب٘ٛاد -ٜثٟذاؽت  ٚتـذیٔ ٝبدر
 ٚوٛدن -ثٟذاؽت ٔبدر  ٚوٛدن  ٚتٙظیٓ خب٘ٛاد -ٜعالٔت س٘بٖ ٔ ٚزداٖ در عٙیٗ ثبرٚری-
ثیٕبریٟبی س٘بٖ-
 تذریظ ٚاحذ ٞبی درعی ػّٕی
اص ٚ َٛف ٖٛٙپزعتبری  ٚسایٕبٖ  -وبرآٔٛسی ثبرداری  ٚسایٕبٖ  ٚوبرآٔٛسی در ػزص ٝثبرداری ٚ
سایٕبٖ  -وبرآٔٛسی ثیٕبری ٞبی س٘بٖ  ٚثٟذاؽت ٔبدر  ٚوٛدن
عالقه مندی های پژوهشی
ثٟذاؽت ثبرٚری ٘-بسایی  ٚعت عٙتی -دارٞٚبی ٌیبٞی در ٔبٔبیی -فمٔ ٚ ٝجب٘ی اعالٔی در ػزصٝ
پشؽىی

