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 سوابق تحصیلی: .1

 معذل شهر محل تحصیل نام واحذ آموزشی مذت تحصیل گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 72/05 هطْذ داًطگاُ اهام رضا)ع( 0273 0271  کتاتذاری ٍ اطالع رساًی کارضٌاسی

 52/07 هطْذ داًطگاُ فردٍسی هطْذ 0281 0281 ػاتی پيطرفتِّای اطال سيستن هذیریت فٌاٍری اطالػات کارضٌاسی ارضذ

 علمی: -تخصصی هاي و پودمان ها ، همایشها شركت در كارگاه .2

میزان  سال محل آموزش هنام دور

 یك رٍزُ 0278 ّای اسالهی آستاى قذس رضَی هرکس پژٍّص افسارّای کتاتخاًِ دیجيتال دار در ًرم یافتِ ٍ هؼٌی ّوایص ارتثاط ساخت ساعات دوره

ّا ٍ رٍیكردّای تَسؼِ کتاتخاًِ دیجيتالی تراساس استاًذارد  ّوایص زیرساخت

 هارك ایراى

 یك رٍزُ 0278 ّا ٍ هرکس اسٌاد آستاى قذس رضَی ّا، هَزُ سازهاى کتاتخاًِ

 یك رٍزُ 0276 ّای صذا ٍ سيوا هرکس ّوایص ّوایص هؼرفی کتاتخاًِ دیجيتال ًَسا ٍ هذیریت هٌاتغ الكترًٍيكی

ّا ٍ هرکس اسٌاد آستاى قذس رضَی ٍ ضرکت فٌاٍری  ّا، هَزُ سازهاى کتاتخاًِ ّوایص کتاتخاًِ دیجيتال)هفَْهی هتفاٍت، کارتردی رٍزافسٍى(

 اطالػات الٍیي

 یك رٍزُ 

 ساػت 7 0277 داًطگاُ فردٍسی هطْذ اخالق حرفِ ای کتاتذاری ٍ اطالع رساًی

 ساػت7 0277 دٍسی هطْذداًطگاُ فر ترجوِ هتَى تخصصی

 ساػت51 0277 دفتر تثليغات اسالهی خراساى رضَی دٍرُ تَجيْی تذٍ خذهت

 ساػت 5 0278 داًطگاُ فردٍسی هطْذ هذیریت تغيير در کتاتخاًِ ّا ٍ هراکس اطالع رساًی

 ساػت 01 0278 دفترتثليغات اسالهی خراساى رضَی هذیریت کتاتخاًِ ّا ٍ هراکس اطالع رساًی

 ساػت 041 0278 سازهاى اسٌاد ٍ کتاتخاًِ هلی جوَْری اسالهی ُ آهَزش الكترًٍيكی کتاتذاری ػوَهیدٍر



 ساػت 5 0281 داًطگاُ فردٍسی هطْذ طراحی ٍ اجرای پرسطٌاهِ ّای الكترًٍيكی

 ساػت 5 0281 داًطگاُ فردٍسی هطْذ تأهلی تر استاًذاردّای آرضيَی9 تا ًظری تر ًرم افسارّای آرضيَی داخلی ٍ خارجی

 ساػت 5 0281 داًطگاُ فردٍسی هطْذ ضيَُ ّای دسترسی تِ داًص رایگاى در ٍب

 ساػت 5 0281 داًطگاُ فردٍسی هطْذ آضٌایی تا هفاّين، ساختار ٍ ًحَُ ایجاد کتاتخاًِ ّای دیجيتال

 ساػت 5 0281 داًطگاُ فردٍسی هطْذ آضٌایی تا هفاّين ٍ فٌَى ٍب سٌجی

 ساػت 5 0281 داًطگاُ فردٍسی هطْذ ُ اًذازی ٍب سایت تا استفادُ از ًرم افسارّای هذیریت هحتَافٌَى طراحی ٍ را

 ساػت 5 0281 داًطگاُ فردٍسی هطْذ پژٍّص در ٍب

 ساػت 5 0281 دفتر تثليغات اسالهی خراساى رضَی کارگاُ آهَزضی هٌاتغ پژٍّطی دیجيتال)ًرم افسار جاهغ االحادیث(

 ساػت 5 0281 داًطگاُ فردٍسی هطْذ ر سازهاًذّی اطالػاترٍیكردّای ًَیي د

در کتاتخاًِ ّا ٍ هراکس اطالع  1101( ٍیرایص EFQMاستفادُ از تؼالی سازهاًی)

 رساًی

 ساػت 5 0281 داًطگاُ فردٍسی هطْذ

 ساػت 5 0281 داًطگاُ فردٍسی هطْذ هذیریت خالق در کتاتخاًِ ّا ٍ هراکس اطالع رساًی

 ساػت 01  0280 دفتر تثليغات اسالهی خراساى رضَی آضٌایی تا کتاتخاًِ دیجيتال ٍ راُ اًذازی آى

آضٌایی تا هفاّين ٍ هؼرفی استاًذاردّای حفاظت ٍ ًگْذاری در کتاتخاًِ ّای 

 دیجيتالی

 ساػت 01 0284 اًجوي کتاتذاری ٍ اطالع رساًی ایراى

 ساػت 7 0280 هرکس اطالػات ٍ هذارك اسالهی یجيتالسازهاًذّی اضياء هحتَایی کتاتخاًِ ّای د

 ساػت 7 0284 دفتر تثليغات اسالهی خراساى رضَی اػتثاریاتی اتسار پژٍّص

 ساػت 01 0284 رضَی خراساى اسالهی تثليغات دفتر هْارتْای کار گرٍّی

 ساػت 5 0284 رضَی خراساى اسالهی تثليغات دفتر ًحَُ ارزیاتی آثار پژٍّطی

 دفتر تثليغات اسالهی خراساى رضَی – 0278ٌَاى پژٍّطگر ترتر پژٍّطی در سال کسة ػ

 دفترتثليغات اسالهی خراساى رضَی –0281کسة ػٌَاى پژٍّطگر ترتر پژٍّطی در سال

 رضَی خراساى اسالهی دفترتثليغات –0285سال در پژٍّطی ترتر پژٍّطگر ػٌَاى کسة



 ًيكی کتاتذاری ػوَهی سازهاى اسٌاد ٍ کتاتخاًِ هلی جوَْری اسالهی ایراىرتثِ ترتر کطَری در دٍرُ آهَزش الكترٍ

 مهارت در زبان هاي خارجی: .3

 خَب میسان تسلط: زتاى اًگليسی

 :ها مقاالت و پروشه .4

 هحل ارائِ  ػٌَاى 

 داًطگاُ فردٍسی هطْذ ، ضرکت ًفت ایراى زهیي، ضرکت ایراى خَدرTATAٍ، ضرکت FORDپیادُ سازی هذیریت داًص در سازهاًْا: بررسی هَردی هذیریت داًص در سازهاى ًاسا، ضرکت 

 داًطگاُ فردٍسی هطْذ دٍلت الکترًٍیک

 داًطگاُ فردٍسی هطْذ رضَی... بازهٌْذسی فرآیٌذّای سازهاى هَقَفِ عبذا

 داًطگاُ فردٍسی هطْذ ( SOFT COMPUTINGهحاسبات فراگیر )

 فردٍسی هطْذ داًطگاُ فٌاٍری اطالعات ٍ بْرُ ٍری

 داًطگاُ فردٍسی هطْذ سیستوْای اطالعات بازاریابی ٍ هسیت رقابتی

 داًطگاُ فردٍسی هطْذ اقتصاد اطالعات

 داًطگاُ فردٍسی هطْذ سیستن هذیریت پایگاُ دادُ تَزیع ضذُ

 داًطگاُ فردٍسی هطْذ ارزیابی تجربی: جتواعی ٍ فٌی هذل هجتوع هذیریتاداًص 

 داًطگاُ فردٍسی هطْذ ّای هذیریت داًص فرٌّگ سازهاًی ٍ ضیَُرفتارّای رّبری، 

 سوابق كاري: .5

 تا سال از سال هحل کار

 0234 0231  هذیر فٌی )بٌذ ب( ضرکت سیاحتی ٍ جْاًگردی

 0233 0231 کتابخاًِ آستاى قذس رضَی

 0233 0231 کتابخاًِ داًطگاُ اهام رضا)ع(



 0233 0230 ٍاحذ آهَزش حج ٍ زیارت خراساى رضَی

 0231 0230 کاربردی حج ٍ زیارت خراساى رضَی -ٍاحذ آهَزش هرکس علوی

 0235 0233 هطْذ کتابخاًِ هرکس تربیت هعلن ثاهي الحجج

 اداهِ دارد  0235 دفتر تبلیغات اسالهی خراساى رضَی کتابخاًِ

 اداهِ دارد 0233 هذیر هحتَایی سایت پژٍّطکذُ اسالم توذًی

 

        




