
یناگرزاب تیریدم  یسانشراک 

یناگرزاب شیارگ :

یتلود ناهفصا  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۲ -  ۱۳۸۸

۱۶.۵ لدعم : 

یتلود تیریدم  دشرا  یسانشراک 

اه شور  تالیکشت و  شیارگ :

ییابطابط همالع  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

یتلود

۱۳۹۴ -  ۱۳۹۲

۱۸ لدعم : 

یناسنا عبانم  تیریدم  یرتکد 

یناسنا عبانم  شیارگ :

دازآ ناجنسفر  دازآ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

لاس ۱۳۹۶ یدورو 

۱۹.۲ لدعم : 

هاگشناد داتسا 

دزی رنهو  ملع  هاگشناد  هاگشناد :

رویرهش ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

هاگشناد داتسا 

دزی یمالسا  دازآ  هاگشناد  هاگشناد :

رویرهش ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

راکو بسک  رواشم 

دزی ( BT  ) یروانفو ملع  کراپ  زکرم :

ید ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

راک بسک و  رواشم 

دزی یرادناتسا  داهن : / نامزاس

دنفسا ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

ینف لوئسم 

دیحوت یکشزپ  تازیهجت  تکرش :

نیدرورف ۱۳۹۰ زا  یراکمه  زاغآ 

ینف لوئسم 

( لاغتشا دوخ  ) دیحوت هناخوراد 

زا ۱۳۸۵ یراکمه  زاغآ 

یدیلک یاه  ترهم   - عماج یناسنا  عبانم  تیریدم  کیژتارتسا -  عماج  تیریدم  همانیهاوگ 

نانکراک درکلمع  یبایزرا  - یطابترا

دزی یروانفو  ملع  کراپ  هسسوم :

ریت ۱۳۹۴  : خیرات

رد یراک  هقباس  لاس  اب 7 یکشزپ  تازیهجت  یاه  تکرش  رد  ینف  لوئسم  یناسنا و  عبانم  ریدم 

یاه شور  یزاس  هدایپ  یناسنا ، عبانم  ماظن  یژتارتسا  میظنت  یناسنا و  عبانم  تیریدم  هزوح 

 ، عونتم یاه  نومزآ  یحارط  قیرط  زا  نانکراک  یمیاد  شیاپ  لنسرپ و  شزومآ  بسانم 

فلتخم یاه  هژورپ  رد  راک  بسک و  یراجت  یاه  حرط  نتشون  یحارط و 

یناسنا عبانم  شزومآ  مادختسا و  بذج و 

یناسنا یورین  شزومآ  بسانم  شور  باختنا 

یسرزاب تراظن و 

هرکاذم نونف  لوصا و 

یصصخت یزاس  میت 

یناسنا عبانم  اب  طبترم  یاهرازفا  مرن 

میت یربهرو  تیریدم 

یراک تخس  طیارش  رد  یریذپ  فاطعنا 

راک بسک و  یراجت  یاه  حرط  نتشون  ترهم 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

یتفت یتاقهد  یدهم 
یناسنا عبانم  ریدم 

۱۳۶۸/۴/۵ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

یکشزپریغ تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

mdt2641@gmai l .com 

(+۹۸)۹۱۳۳۵۱۸۶۲۲ 

۰۳۵۳۷۲۵۸۲۸۸ 

یهاش رتکد  هچوک  داژنکاپ  دیهش  راولب  دزی ،
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نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

اه تراهم 

نابز



یرادباسح یاه  همانرب  یلمع  یروئت و  همان  یهاوگ 

ناشیدنا باسح  یرادباسح  هسسوم  هسسوم :

دنفسا ۱۳۹۱  : خیرات

یتامدقمو یا  هفرح   ICDL تراهم همانیهاوگ 

یا هفرح  ینف و  نامزاس  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۴  : خیرات

دزی ناتسا  یاه  هناخوراد  لنسرپ  شزومآ  یاه  هاگراک 

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۵  : خیرات

کی هجرد  هناخوراد  یبرجت  رایوراد 

دزی ناتسا  یکشزپ  یاه  تیروف  یشزومآ  یملع  نمجنا  هسسوم :

ید ۱۳۹۰  : خیرات

رد هدش  هتفریذپ  یاه  تکرش  رد  دازآ  روانش  ماهس  دشر و  یاه  تصرف  هطبار  نییبت  باتک 

نارهت رداهب  قاروا  سروب 

شناد شجنس و  رشان :

نیدرورف ۱۳۹۸  : خیرات

Investigating the role of human resourse development in branding and

improving service quality

university of georgia رشان :

نمهب ۱۳۹۸  : خیرات

یروآون رب  دیکات  اب  یرتشم  تیاضر  رب  یرتشم  اب  طابترا  تیریدم  ریثات  یسررب  هلاقم 

یرادباسح تیریدم و  یلم  سنارفنک  رشان :

رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

ترفاسم طیلب  یتنرتنیا  دیرخ  دصق  یارب  یلدم  هیارا  هلاقم 

یرادباسح تیریدم و  یلم  سنارفنک  رشان :

رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

تامدخ تیفیک  یاقترا  رد  یناسنا  عبانم  یزاس  دنرب  هعسوت  شقن  یسررب  هلاقم 

یتشهب دیهش  هاگشناد  رشان :

دادرخ ۱۳۹۷  : خیرات

لته رد  تامدخ  تیفیک  یاقترا  رد  یناسنا  عبانم  یزاس  دنرب  هعسوت  شقن  یسررب  هلاقم 

یا هریجنز  یاه 

رادیاپ هعسوت  رد  یرادباسح  تیریدم و  یللملا  نیب  سنارفنک  رشان :

تشهبیدرا ۱۳۹۷  : خیرات

یاقترا یناسنا و  عبانم  یزاس  دنرب  رد  نامزاس  یناسنا  عبانم  هعسوت  شقن  یسررب  هلاقم 

تامدخ تیفیک 

ییابطابط همالع  هاگشناد  رشان :

ریت ۱۳۹۵  : خیرات

تاقیقحت



ناهفصا هاگشناد  شهوژپ  هتفه  نیمهدزناپ  نیمهدزیس و  یرازگرب 

ناهفصا هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ید ۱۳۸۹  : خیرات

(PES 2011  ) یا هفرح  لابتوف  تاقباسم  هرود  نیلوا 

ناهفصا هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دنفسا ۱۳۸۹  : خیرات

دنیارس  ) یروانف ملع و  کراپ  رد  رقتسم  یاه  تکرش  تهج  هب  یراجت  یاه  حرط  نتشون 

دزی ون ) راکفا 

دزی یروانف  ملع و  کراپ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دنفسا ۱۳۹۸  : خیرات

ناجنسفر دازا  هاگشناد  رد  ارتکد  عطقم  رد  زاتمم  یوجشناد 

رذآ ۱۳۹۸  : خیرات

اب ناریا  عیانص  رد  تیریدم  یرادباسح و  یاه  دربراک  یللملا  نیب  سنارفنک  رد  تکرش 

راک بسک و  یاه  هجنس  هعسوت  نیودت و  درکیور 

دادرم ۱۳۹۸  : خیرات

نیون و یاه  هشیدنا  یلم  سنارفنک  نیلوا  یرازگرب  رد  یمالسا  دازآ  هاگشناد  اب  یراکمه 

یعامتجا یقوقح و  تاعلاطم  یرادباسح  تیریدم و  رد  قالخ 

ریت ۱۳۹۷  : خیرات

یلم سنارفنک  یرازگرب  رد  جرک  نیون  مولع  یرواون  تیقالخ و  هعسوت  زکرم  اب  یراکمه 

تیریدم نیون  یاه  شهوژپ 

دادرخ ۱۳۹۷  : خیرات

یللملا نیب  شیامه  یرازگرب  رد  دهشم  شوآ  رمک  ناینب  شناد  هسسوم  اب  یراکمه 

یرادباسح تیریدم و 

تشهبیدرا ۱۳۹۷  : خیرات

یروهمج تسایر  تاباختنا  یرازگرب  رد  دزی  یرادناتسا  اب  یراکمه 

تشهبیدرا ۱۳۹۶  : خیرات

لاس تدم 4  هب  یگنهرف  روما  دحاو  ناهفصا  هاگشناد  اب  یراکمه 

رویرهش ۱۳۸۸  : خیرات

یناتسا هلحرم  مولع  دایپملا  مود  ماقم  بسک 

ریت ۱۳۸۵  : خیرات

دزی ناتسا  یاه  هناخوراد  لنسرپ  یشزومآ  هاگراک  یهاوگ  تفایرد  تکرش و 

تشهبیدرا ۱۳۹۵  : خیرات

ناهفصا هاگشناد  داصتقا  یرادا و  مولع  هدکشناد  رد  لاعف  یوجشناد 

رذآ ۱۳۹۰  : خیرات

اه هژورپ 

تاراختفا


