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 هاي علمي کسب شذهرتبه 

 

 .2930داًؽگبُ پیبم ًَر اظتبى هبزًذراى در ظبل   اظتبد ًوًَِ - ♦

 ّبی کبرؼٌبظی،  کبرؼٌبظی ارؼذ ٍ دکتریدر ّوِ دٍرُداًؽجَی هوتبز  - ♦

 

 سوابق اجرایي و اداري

 

 بم ًَر هبزًذراىداًؽگبُ پی هذیر گرٍُ زببى اًگلیعی -♦

 بم ًَر ظبریبُ پیداًؽگ هذیر گرٍُ زببى اًگلیعی -♦

 .ظبریهعئَل پصٍّػ ٍ کبرآفریٌی داًؽگبُ پیبم ًَر  -♦
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 سوابق تحصيلي کوتاه مذت

 

 در آهَزغ ٍ پرٍرغتربیت هذرض  ّبی هتعذددٍرُ -♦

 ICDLّبی چٌذگبًِ   دٍرُ-♦
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 سوابق فرهنگي و اجتماعي هاي تذریس شذه( سوابق آموزشي)دوره

  

 

 در داًؽگبُ پیبم ًَر  قرٍغ تحقیدرض هذرض  -♦

 

 بم ًَر ظبریداًؽگبُ پی عضَ ؼَرای فرٌّگی -♦

 عضَ بعیج اظبتیذ داًؽگبُ پیبم ًَر هبزًذراى -♦
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