


 

 
.ديدمآ شوخ نارهت يكشزپ مولع هاگشناد يمومع طباور تياس بو هب

  
هاگشناد رابخا 

26/11/1387 :ربخ خيرات

انيس نبا هراونشج نيمهدرد نارهت هاگشناد زا هدش يفرعم رترب رگشهوژپ ،يروبص ربآا يلع رتآد

نبا رالات رد 17/11/87 خيرات رد هآ انيس نيا هراونشج نيمهد رد نارهت هاگشناد زا هدش يفرعم رترب رگشهوژپ ناونع هب يروبص ربآا يلع رتآد :نارهت يكشزپ مولع هاگشناد يمومع طباور

.دش يفرعم ،ديدرگ رازگرب انيس

يداتسا هجرد اب و كيزيف يميش PhD  يليصحت كردم ياراد يروبص رتآد ،شرازگ نيا ربانب  2 سكع يرلاگ 1سكع يرلاگ

.دشاب يم تمدخ هب لوغشم نارهت هاگشناد كيزيفويب و يميشويب تاقيقحت زآرم  رد نارهت هاگشناد

:درآ هراشا ريز دراوم هب ناوت يم هدربمان يملع و ييارجا قباوس زا

)1384 لاس رد هدش تفايرد( شهوژپ لوا هجرد ناشن اب نارهت هاگشناد هتسجرب ققحم و يداتسا هبترم اب يملع تئيه وضع -1

ناهج مولع يمداآآ هب هتسباو يلاع تاقيقحت يللملا نيب زآرم اهنت( نارهت هاگشناد كيزيفويب و يميشويب تاقيقحت زآرم سيئر -2

)ناريا رد موس

يرجه 1382 لاس زا نارهت هاگشناد تاراشتنا ياروش وضع و يسمش يرجه 1382 لاس زا نارهت هاگشناد هزيمم تئيه وضع -3

يسمش

2003 لاس زا )ISI قفوم تالجم هلمج زا و روشآ يملع هلجم نيرتالاب(  )JICS(ناريا يميش نمجنا يللملا نيب هيرشن ريدم -4

يداليم

 (AJB(ايسآ يميشويب هلجم هيريرحت تئيه وضع -5

1385 لاس زا تفايهر يشهوژپ – يملع تسايس همانلصف هيريرحت تئيه وضع -6

يسمش يرجه 1381 لاس زا )ISOBC( ناريا كيزيف يميشويب نمجنا ريبد و هريدم تئيه ،سسؤم تئيه وضع -7

يداليم 2003 لاس زا ايلاتيا تسيرت رد )ICTP( تايضاير و يرظن كيزيف يللملا نيب زآرم هب هتسباو يملع وضع -8

زا )FAOBMB( هيسونايقا و ايسآ يلوكلوم ناسانش تسيز و اهتسيميشويب نويساردف رد ناريا هدنيامن و ييارجا ياروش وضع -9

يداليم 2001 لاس

يداليم 2006 لاس زا )IUBMB( يلوكلوم ناسانش تسيز و اهتسيميشويب يللملا نيب هيداحتا رد ناريا هدنيامن و اروش وضع -10

يداليم 1998 لاس زا )ABS( اكيرما كيزيفويب نمجنا وضع -11

يداليم 2001 لاس زا )ICTAC(  اپورا يرتميرلاآ و يترارح زيلانآ نمجنا وضع -12

:تسا رآذ لباق ريز دراوم يروبص رتآد يملع تاراختفا تمسق رد شرازگ نيا رگيد شخب رد

يروآنف و تاقيقحت ،مولع ترازو يوس زا )ارتآد عطقم رد( 74-75 يليصحت لاس يروشآ هنومن يوجشناد ناونع بسآ -1

)1376 لاس( يهاگشناد داهج يوس زا هياپ مولع فيلأت شخب رد ييوجشناد لاس باتآ تسخن ماقم ناونع بسآ -2

)1375 لاس( روشآ رگراثيا و دهاش ،يجيسب زاتمم بالط و نايوجشناد يملع ياهدروآ تسد هاگشيامن نيلوا رد هديزگرب رثا ناونع بسآ -3

نارهت هاگشناد 1378 لاس هنومن ققحم ناونع بسآ -4

نارهت هاگشناد 1381 لاس )شهوژپ هس هجرد ناشن تفايرد(هنومن ققحم ناونع بسآ -5

نارهت هاگشناد 1382 لاس هنومن داتسا ناونع بسآ -6

نارهت هاگشناد 1386 و 1383 ياهلاس هديزگرب حرط يارب ناونع بسآ -7

نارهت هاگشناد 1384 لاس )شهوژپ كي هجرد ناشن تفايرد( هتسجرب ققحم ناونع بسآ -8

)يمالسا سنارفنآ نامزاس طسوت( 2008 لاس رد مالسا ناهج هديزگرب دنمشناد -9

ISC يملع تاعالطا هاگياپ ساسا رب رنه و يناسنا مولع هزوح رد 1387 لاس رد روشآ هديزگرب دنمشناد -10

:دشاب يم ريز دراوم لماش انيس نبا هراونشج نيمهد هديزگرب رگشهوژپ نيا يملع تاراشتنا نينچمه

دروم ISI) 180( يملع تاعالطا هسسؤم رد هدش سآدنيا يللملا نيب يملع تالجم رد هدش پاچ يملع لماآ تالاقم دادعت -1

دروم 15  يلخاد تالجم رد يجيورت و يشهوژپ يملع لماآ تالاقم دادعت -2

)تسا هدش سآدنيا ISI رد اهنآ زا دروم 38(  دروم 130 يللملا نيب ياهسنارفنآ رد هدش هئارا يملع تالاقم دادعت -3

دروم 115  يلخاد ياهسنارفنآ رد هدش هئارا يملع تالاقم دادعت -4

دروم 12  هدش همجرت و فيلأت بتآ دادعت -5

تسيز و كيتنژ يسدنهم تاقيقحت يلم زآرم رد يتاقيقحت حرط كي ،روشآ يملع ياهشهوژپ ياروش رد يتاقيقحت حرط كي ،نارهت هاگشناد رد يداينب يتاقيقحت حرط تشه يرجم -6

يروآنف

يسانشراآ همان ناياپ ييامنهار يارب ناونع بسآ اب هارمه يميش و كيزيفويب يصصخت يارتآد يوجشناد 6 و دشرا يسانشراآ يوجشناد 30 يليصحتلا غراف و همان ناياپ ييامنهار -7

نارهت هاگشناد1386 و 1384 ،1383 ياهلاس هنومن دشرا

رضاح لاح رد يميش و كيزيفويب يصصخت يارتآد يوجشناد 8 و دشرا يسانشراآ يوجشناد 10 همان ناياپ ييامنهار -8

:ناربراآ تارظن
:دينآ حرطم ار دوخ رظن مه امش

:)يرايتخا( مان

 
هاگشناد يفرعم ::

هاگشناد سيئر رابخا ::

ناگتخومآ شناد اب طابترا رتفد ::

باتآ يفرعم ::

يرادا تابتاكم يريگيپ ::

يكشزپ مولع هاگشناد ديهش نايوجشناد

نارهت

::

  

نارهت يكشزپ مولع هاگشناد يمومع طباور

:هحفص نيا هدهاشم تاعفد
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