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 هوالمعز
 

 

 

 اجرايي  پژوهشي و  آموزشي، كارنامه سوابق 

 

 

مشخصات فردی  :
 

 ػلیزضب لزثبًی :وام ي وام خاوًادگی

 2/6/1358 :تاریخ تًلد

 arg.phealth@gmail.com: آدرط پغت الىتزًٍیه

 
 

 

 سوابق تحصيلي: 
 

: تحصيالت عاليٍ  (الف
 

سبل خبتمه سبل شروع  دانشگبه محل تحصيل درجه علمي رشته تحصيلي ردیف

1 
 ثْذاؽت ػوَهی

(هجبرسُ ثب ثیوبری ّب)  
 1379ؽْزیَر   1377هْز   داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار وبرداًی

 1384تیز   1381ثْوي   داًؾگبُ ػلَم پشؽىی هؾْذ وبرؽٌبعی ثْذاؽت ػوَهی 2

 1387تیز   1384هْز   داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى وبرؽٌبعی ارؽذ التقبد ثْذاؽت 3

در حبل تحقیل  1390هْز  داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاىدوتزی التقبد عالهت  4

 

ٍ  فًق ليساوس   (ب عىًان پایان وام

 استبد مشبور نبم استبد راهنمب عنوان پبیبن نبمه

 دوتز رٍح اًگیش جوؾیذی دوتز حغیي لبدری 1385ثزآٍرد تبثغ تمبضبی خذهبت دًذاًپشؽىی خبًَار ؽْزی عجشٍار، 
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   ساتقٍ ارائٍ خدمات آمًزشی (ج

 سبل ارائه خدمبت نوع فعبليت نبم مؤسسه 

 85-86ًیوغبل دٍم  ٍاحذ 2- هزثی درٍط ػولی وبرآهَسی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار

 88-89ًیوغبل دٍم  ٍاحذ 5/1- هزثی درٍط ػولی وبرآهَسی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ عجشٍار

 90-91ًیوغبل اٍل   ٍاحذ 5 –هذرط درٍط تئَری  داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ عجشٍار

هذرط دٍرُ ّبی آهَسؽی در  

هؼبًٍت ثْذاؽتی داًؾگبُ ػلَم 

پشؽىی عجشٍار 

 ( عبػت10)عیغتن ّبی اعالػبتی هذیزیت 

 ( عبػت9)هذارن پشؽىی ٍ آهبر حیبتی 

افَل عزاحی ثغیج ّبی اعالع رعبًی آهَسؽی ٍ تذٍیي پیبم ثزای تزٍیج 

 ( عبػت10)ثزًبهِ ّبی عالهت 

 ( عبػت2)جلت حوبیت ّوِ جبًجِ در پیؾجزد ثزًبهِ ّبی عالهت

 ( عبػت4)افَل چبًِ سًی ٍ هذاوزُ در ثزًبهِ ّبی عالهت 

 ( عبػت4)ثزلزاری ارتجبط 

 ( عبػت6)ثزًبهِ ثجت هزي ٍ هیز 

 ( عبػت5)آهَسػ ٍ ارتمبی عالهت در ثزًبهِ یبراى ثغیجی عالهت 

 ( عبػت20)ارتمبء عالهت در هذارط ٍیضُ هذیزاى ٍ هؼبًٍیي 

 ( عبػت6) (پزٍپَسال ًَیغی)رٍػ تحمیك همذهبتی 

 ( عبػت4 )Aثْذاؽت فزدی ٍ اجتوبػی ثب اٍلَیت پیؾگیزی اس آًفلَاًشا 

89-1388 

 ٍاحذ 22- هذرط درٍط تئَری داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ عجشٍار
 الی 90-91ًیوغبل دٍم  

 91-92ًیوغبل دٍم  

داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار 

التقبد ثْذاؽت، التقبد هٌْذعی، هذیزیت : هذرط درٍط تئَری ؽبهل

عالهت، همذهِ ای ثز هزالجت ّبی ٍیضُ، پبتَلَصی جغزافیبیی، سثبى 

. تخققی، تىٌَلَصی آهَسؽی، جوؼیت ؽٌبعی ٍ  وبرآهَسی

 تب 89-90ًیوغبل دٍم  

وٌَى 
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  موقعيت  های شغلي و حرفه ای: 
 

ساتقٍ خدمات شغلی     (الف
 

زمبن سمت محل فعبليت 

 90 تب 79وبرؽٌبط ثْذاؽت ػوَهی هؼبًٍت ثْذاؽتی داًؾگبُ 

 90 تب 87هغئَل ٍاحذ آهبر هؼبًٍت ثْذاؽتی داًؾگبُ 

 90 تب 87دثیز ٍ ػضَ وویتِ پضٍّؾی هؼبًٍت ثْذاؽتی داًؾگبُ 

 1389دثیز وویتِ ثْجَد رٍػ ّب ٍ عیغتن ّب هؼبًٍت ثْذاؽتی داًؾگبُ 

 1389ػضَ تین ًیبس عٌجی عالهت هؼبًٍت ثْذاؽتی داًؾگبُ 

 1387ػضَ وویتِ اجزایی پیبدُ عبسی اعتبًذارد ّبی پبیِ آهَسػ پشؽىی ػوَهی داًؾىذُ پشؽىی 

 1388-89 هذرط دٍرُ ّبی آهَسؽیهؼبًٍت ثْذاؽتی داًؾگبُ 

 تب وٌَى 90وبرؽٌبط گزٍُ پشؽىی اجتوبػی داًؾىذُ پشؽىی 

 91 ٍ 90ػضَ وویتِ عزح راد هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ 

 1390دثیز وویتِ تذٍیي ثزًبهِ اعتزاتضیه داًؾگبُ هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ 

 1390دثیز وویتِ تذٍیي ًمؾِ جبهغ عالهت داًؾگبُ هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ 

 1390ػضَ وویتِ تذٍیي ًمؾِ فزٌّگی داًؾگبُ هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ 

 1391ػضَ وویتِ تذٍیي ثزًبهِ اعتزاتضیه هزوش هغبلؼبت داًؾگبُ هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ 

 92 ٍ 91ػضن وویتِ الوپیبد حیغِ هذیزیت هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ 

 92دثیز وویتِ تذٍیي ثزًبهِ اعتزاتضیه داًؾىذُ پشؽىی 

 90-92راثظ فزٌّگی هؼبًٍت آهَسؽی ٍ داًؾىذُ پشؽىی هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ 

 1392ًوبیٌذُ داًؾىذُ در وویتِ پیؾٌْبدات داًؾىذُ پشؽىی 

 92ػضَ وویتِ تذٍیي ثزًبهِ اعتزاتضیه هؼبًٍت آهَسؽی هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ 

 92-93هغئَل وویتِ الوپیبد داًؾجَیی هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ 

 

ٍ اي  (ب ساتقٍ ارائٍ خدمات حرف
 

 تبریخ ارائه خدمبت مركس یب سبزمبن دریبفت كننده خدمبت نوع خدمت حرفه اي

 ٍاحذ درط هذیزیت عالهت 2تذٍیي عزح دٍرُ 

ٍیضُ داًؾجَیبى پشؽىی 
 1388 داًؾىذُ پشؽىی عجشٍار

عزاحی ٍ پیبدُ عبسی فزم ّبی ارسؽیبثی وبروٌبى در 

 ثقَرت َّؽوٌذ Excelهحیظ 
 1388 داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار
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    عضًیت در اوجمه َا ي مجامع علمی (ج
 

 نبم مجمع
نوع همكبري و 

 سمت
 محل فعبليت مجمع

 مدت عضویت

 لغبیت از

 1384 1380 تْزاى ػضَ پیَعتِ ػضَ اًجوي ػلوی ثْذاؽت ػوَهی ایزاى

 تب وٌَى 1385 تْزاى ػضَ پیَعتِ ػضَ اًجوي ػلوی التقبد ثْذاؽت ایزاى

 

 انتشارات   :
 

      مىتشرشدٌ ي جسياتكتة  (الف

 محل نشر و نبشر تبليف/ترجه سبل انتشبر كتبة

ثیْك -  عجشٍار تبلیف 1389ثزًبهِ اعتزاتضیه داًؾىذُ پشؽىی عجشٍار 

 هؼبًٍت ثْذاؽتی عجشٍار گزدآٍری 1388 1387عیوبی عالهت ؽْزعتبى عجشٍار در عبل 

 

  مقاالت مىتشرشدٌ  (ب
 سبل چبپ صفحه شمبره نبم نشریه عنوان مقبله

ثزآٍرد تبثغ تمبضبی خذهبت دًذاًپشؽىی خبًَار ؽْزی عجشٍار، ایزاى، 

1385 
 1389 7 40 هذیزیت عالهت

ّبی تحویل ؽذُ ثز اثز هزي ٍ هیز ًبؽی اس حَادث تزافیىی در  ّشیٌِ

 83-87ّبی  ؽْزعتبى عجشٍار، عبل

هغبلؼبت هذیزیت 

تزافیه 
20 49 1390 

ثزرعی هیشاى رضبیتوٌذی اس ثزًبهِ پشؽه خبًَادُ، در جوؼیت ثیوِ ؽذُ  

 1390تحت پَؽؼ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار؛ 

- فقلٌبهِ ػلوی 

پضٍّؾی داًؾگبُ 

 ػلَم پشؽىی عجشٍار

دوره 

19 ,

شماره 

4 

364 1391 

ػَاهل هؤثز ثز رضبیتوٌذی دارًذگبى دفتزچِ ثیوِ رٍعتبیی اس ثزًبهِ  

پشؽه خبًَادُ در جوؼیت تحت پَؽؼ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار؛ 

1390 

 1391 69 49هذیزیت عالهت 

ًبثزاثزی در ّشیٌِ ّبی عالهت ٍ خَراوی، هغبلؼِ خبًَارّبی ؽْزی ٍ 

 رٍعتبیی ایزاى

- فقلٌبهِ ػلوی 

پضٍّؾی داًؾگبُ 

 ػلَم پشؽىی عجشٍار

دوره 

20 ,

شماره 

4 

435 1392 

ثزرعی هیشاى ؽیَع فزعَدگی ؽغلی ٍ ارتجبط آى ثب ؽزایظ فیشیىی هحیظ 

وبر در وبروٌبى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار 

- فقلٌبهِ ػلوی 

پضٍّؾی داًؾگبُ 

 ػلَم پشؽىی عجشٍار

دوره 

20 ,

شماره 

5 

سیز 

چبح 
1392 

 

http://www.medsab.ac.ir/QJS/browse.php?a_code=A-10-1-39&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.medsab.ac.ir/QJS/browse.php?a_code=A-10-1-39&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.medsab.ac.ir/QJS/browse.php?a_code=A-10-1-39&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.medsab.ac.ir/QJS/browse.php?a_code=A-10-1-39&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://188.121.116.107/journalsys/jha/browse.php?a_code=A-10-720-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://188.121.116.107/journalsys/jha/browse.php?a_code=A-10-720-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://188.121.116.107/journalsys/jha/browse.php?a_code=A-10-720-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://188.121.116.107/journalsys/jha/browse.php?a_code=A-10-720-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://188.121.116.107/journalsys/jha/browse.php?a_code=A-10-720-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C


 5 

 :مقاالت ارائٍ شدٌ در َمایش َا  (ج
 

 سبل نحوه ارائه محل برگساري عنوان همبیش عنوان مقبله (گبن)نویسنده

ػلیزضب لزثبًی، 

هحوذرضب ؽگزف 

.... ًخؼی ٍ 

ًمؼ سًبى در ارتمبء ؽبخـ ّبی 

ثْذاؽتی جوؼیت تحت پَؽؼ 

داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار 

ًخغتیي ّوبیؼ هلی 

ًمؼ سًبى . عالهت سًبى

 در تَعؼِ ًظبم عالهت

داًؾگبُ ػلَم 

 پشؽىی وزهبًؾبُ
 1389عخٌزاًی 

هْذی ایزاّین ًضاد، 

... ػلیزضب لزثبًی ٍ 

گشارؽی اس عیز ّوِ گیزی آًفلَاًشای 

 در ؽْزعتبى عجشٍار Aًَع 

ّجذّویي وٌگزُ ثیي 

الوللی ثیوبری ّبی 

 ػفًَی ٍ گزهغیزی ایزاى

هزوش - تْزاى

هغبلؼبت ٍسارت 

اهَر خبرجِ 

 1388عخٌزاًی 

ػلیزضب لزثبًی، رضب 

... وَؽىجبغی ٍ 

ثزرعی ّشیٌِ ّبی تحویل ؽذُ ًبؽی اس 

حَادث تزافیىی در ؽْزعتبى عجشٍار، 

 86 ٍ 85عبلْبی 

اٍلیي ّوبیؼ ػلوی 

وبرثزدی ػَاهل خغز 

هَثز در ثیوبری ّبی 

غیز ٍاگیز 

داًؾگبُ ػلَم 

 پشؽىی هؾْذ
 1388عخٌزاًی 

ػلیزضب لزثبًی، 

هحوَد خَؽحبل ٍ 

 ...

هحبعجِ لیوت توبم ؽذُ خذهبت ارائِ 

ؽذُ در هزوش ثْذاؽت عجشٍار 

ًخغتیي ّوبیؼ 

اعتبًذارد، تَعؼِ ٍ 

عالهت 

داًؾگبُ ػلَم 

پشؽىی وزهبًؾبُ 
 1390عخٌزاًی 

رضب تغجٌذی، ػلیزضب 

 ...لزثبًی ٍ 

همبیغِ هیشاى اثتالی ثیوبراى ثغتزی 

ؽذُ در ثیوبرعتبى ٍاعؼی عجشٍار ثِ 

ػفًَت ّبی ثیوبرعتبًی ؽبخـ در 

 1387عبل 

ّجذّویي وٌگزُ ثیي 

الوللی ثیوبری ّبی 

ػفًَی ٍ گزهغیزی ایزاى 

هزوش - تْزاى

هغبلؼبت ٍسارت 

اهَر خبرجِ 

 1388 پَعتز

رضب تغجٌذی، ػلیزضب 

 ...لزثبًی ٍ 

ثزرعی هیشاى آگبّی ٍ ًگزػ داًؼ 

آهَساى دثیزعتبى ّبی ؽْز عجشٍار در 

 HIV/AIDSهَرد 

دٍهیي وٌگزُ ثیي الوللی 

ایذس ٍ -حمَق پشؽىی

 حمَق ثؾز

داًؾگبُ ػلَم 

 پشؽىی ؽْزوزد
 1387 پَعتز

رضب تغجٌذی، ػلیزضب 

 ...لزثبًی ٍ 

ثزرعی ّوِ گیزی ثیوبری اعْبل خًَی 

 1387در ؽْزعتبى عجشٍار در عبل 

ّجذّویي وٌگزُ ثیي 

الوللی ثیوبری ّبی 

 ػفًَی ٍ گزهغیزی ایزاى

هزوش - تْزاى

هغبلؼبت ٍسارت 

اهَر خبرجِ 

 1387 پَعتز

رضب تغجٌذی، ػلیزضب 

 ...لزثبًی ٍ 

همبیغِ رفتبرّبی پزخغز در هذدجَیبى 

سًذاى عجشٍار ثب تَجِ ثِ عبثمِ تشریك 

 1387غیزایوي در عبل 

عَهیي عویٌبر عبلیبًِ 

ایذس ایزاى 

هزوش - تْزاى

هغبلؼبت ٍسارت 

اهَر خبرجِ 

 1388پَعتز 

رضب تغجٌذی، ػلیزضب 

 لزثبًی

Study of the Effect of 

Training on the Knowledge 

and attitude of high school 

Students on AIDS/HIV in 

Sabzevar,Iran  

دٍهیي عویٌبر عبلیبًِ 

ایذس ایزاى 

ثیوبرعتبى - تْزاى

 (رُ)اهبم خویٌی
 1377پَعتز 
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 سبل نحوه ارائه محل برگساري عنوان همبیش عنوان مقبله (گبن)نویسنده

رضب تغجٌذی، ػلیزضب 

 ...لزثبًی ٍ 

ثزرعی هیشاى ؽیَع رفتبرّبی پزخغز ٍ 

 ٍ ّپبتیت Bػفًَت ّبی ایذس، ّپبتیت 

C در هزاجؼیي هزوش هؾبٍرُ ثیوبری 

ّبی رفتبری عجشٍار 

ّفذّویي وٌگزُ ثیي 

الوللی ثیوبری ّبی 

 ػفًَی ٍ گزهغیزی ایزاى

هزوش - تْزاى

هغبلؼبت ٍسارت 

اهَر خبرجِ 

 1387 پَعتز

رضب تغجٌذی، ػلیزضب 

 ...لزثبًی ٍ 

ثزرعی هیشاى ؽیَع رفتبرّبی پزخغز ٍ 

 در HBV/HCVػفًَت ّبی  

سًذاًیبى ؽْزعتبى عجشٍار در عبل 

1386 

ّفذّویي وٌگزُ ثیي 

الوللی ثیوبری ّبی 

 ػفًَی ٍ گزهغیزی ایزاى

هزوش - تْزاى

هغبلؼبت ٍسارت 

اهَر خبرجِ 

 1387 پَعتز

ػلیزضب لزثبًی ٍ 

 ّوىبراى

وبّؼ هزي ٍ هیز ًبؽی اس تقبدفبت، 

افالح الگَی هقزف ّشیٌِ ّبی تلف 

 YLLؽذُ در اثز 

ّوبیؼ ثبسثیٌی 

فزایٌذّبی ػزفِ 

عالهت ثب رٍیىزد 

 افالح الگَی هقزف

داًؾگبُ ػلَم 

 پشؽىی گیالى
 1388 پَعتز

ػلیزضب لزثبًی ٍ 

 ّوىبراى

پیؾگیزی اس حیَاى گشیذگی در 

ؽْزعتبى عجشٍار، افالح الگَی 

هقزف ّشیٌِ ّبی ثیوبری ّبری 

ّوبیؼ ثبسثیٌی 

فزایٌذّبی ػزفِ 

عالهت ثب رٍیىزد 

 افالح الگَی هقزف

داًؾگبُ ػلَم 

 پشؽىی گیالى
 1388پَعتز 

حغي یَعف سادُ ٍ 

ػلیزضب لزثبًی 

خقَفی عبسی در ًظبم ثْذاؽت ٍ 

درهبى ایزاى 

پٌجویي ّوبیؼ عبالًِ 

داًؾجَیبى هذیزیت 

خذهبت ثْذاؽتی 

درهبًی ایزاى 

داًؾگبُ ػلَم 

 پشؽىی تجزیش
 1386پَعتز 

 

 
  



 7 

 پروژه های تحقيقاتي مصوب:  
 

 مسئوليت عنوان طرح ردیف

1 
ثزآٍرد تبثغ تمبضبی خذهبت دًذاًپشؽىی خبًَار در ؽْز عجشٍار؛ 

1385 
هغئَل عزح 

2 
ثزر عی هیشاى آگبّی، ًگزػ ٍ ػلل اجتٌبة هزداى اس ٍاسوتَهی در 

 1378ؽْزعتبى عجشٍار؛ 
هجزی 

3 
ثزرعی تبثیز آهَسػ ثز هیشاى آگبّی ٍ ًگزػ داًؼ آهَساى دثیزعتبى 

 1385 در عبل HIV/AIDSّبی عجشٍار در سهیٌِ 
هجزی 

4 

ثزرعی ػَاهل هَثز ثز هیشاى رضبیتوٌذی دارًذگبى دفتزچِ ثیوِ 

رٍعتبیی اس خذهبت پشؽه خبًَادُ در جوؼیت تحت پَؽؼ داًؾگبُ 

 1389ػلَم پشؽىی عجشٍار؛ 

هغئَل عزح 

5 

ثزرعی عغح ٍ ؽذت فزعَدگی ؽغلی ٍ ارتجبط آى ثب ؽزایظ فیشیىی 

هحیظ وبر در وبروٌبى هؼبًٍت ثْذاؽتی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی 

 1389عجشٍار؛ 

هجزی 

هجزی  1389ثزرعی ػَاهل هَثز ثز تقبدفبت درٍى ؽْزی عجشٍار در عبل  6

7 
ثزرعی اختالالت اعىلتی ػضالًی داًؼ آهَساى پغز پبیِ پٌجن اثتذایی 

 1389ؽْز عجشٍار ٍ ارتجبط آى ثب ثزخی اس ػَاهل دهَگزافیه در عبل 
هجزی 

8 
 اىی ارائِ ؽذُ ثِ داًؾجَی اًتظبرات ٍ خذهبت آهَسػىی ةفبفلِ یثزرط

 SERVQUAL  ثب اعتفبدُ اس هذلی عجشٍارداًؾگبُ ػلَم پشؽه
هغئَل عزح 

9 
همبیغِ رضبیتوٌذی ؽغلی ثَْرساى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار لجل ٍ 

 ثؼذ اس اجزای ثزًبهِ پشؽه خبًَادُ
هجزی 

10 

ثزرعی هیشاى آگبّی، ًگزػ ٍ ػولىزد هَتَر عَاراى ؽْز عجشٍار در 

خقَؿ والُ ایوٌی ٍ راثغِ آى ثب خقَفیبت دهَگزافیه آًْب،در 

 1392عبل 

هجزی 

11 
ثزرعی یشاى آگبّی، ًگزػ ٍ ػولىزد داًؾجَیبى داًؾگبّْبی ؽْز 

عجشٍار درثبرُ هقزف خَدعزاًِ دارٍ 
1392 
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   شركت در همايش ها و كارگاه ها :
 
 

: از جملٍ ,  ساعت900شركت در كارگاٌ َا ي سميىارَاي آمًزشی تٍ مدت تيش از  
 

 تبریخ برگساري محل برگساري عنوان دوره

 IMQ 1386ؽزوت - تْزاى 9001هویشی داخلی ایشٍ 

 1386داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى - تْزاىًزم افشارّبی التقبدی 

 1386داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تجزیش ثزرعی ثْزُ ٍری در ثخؼ ثْذاؽت ٍ درهبى 

 1386داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تجزیش پٌجویي وٌگزُ داًؾجَیی هذیزیت ثْذاؽت ٍ درهبى وؾَر 

 1387داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار دُ گبم در پضٍّؼ 

 1388داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار وبرآفزیٌی 

 1388داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار ثبساریبثی اجتوبػی 

 1389داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار   در ػلَم ثْذاؽتیArc View GISًزم افشار  ثزد وبر

 1390داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار رٍػ ّبی ًَیي تذریظ در ػلَم پشؽىی 

 1392داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى دادُ وبٍی در عیغتن ثْذاؽت ٍ درهبى 

 

 


