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زیربت هاگشناد  یشزرو  تیریدم  یصصخت  یرتکد  یوجشناد 

یشزرو تیریدم  شیارگ :

یتلود زیربت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۷.۲۶ لدعم : 

یشزرو مولع  یندب و  تیبرت  یسانشراک 

۱۳۹۶ - ۱۳۹۲

یشزرو یبایرازاب  شیارگ :

یتلود زیربت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۷.۵۵ لدعم : 

یشزرو مولع  یندب و  تیبرت  دشرا  یسانشراک 

۱۳۹۸ - ۱۳۹۶

یشزرو تیریدم  شیارگ :

یتلود زیربت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۹ لدعم : 

یشزرو مولع  یندب و  تیبرت  یرتکد 

لاس ۱۳۹۸ یدورو 

زیربت هاگشناد  یهافر  یفنص و  یاروش  هاگشناد :

یشزرو یگنهرف و  هتیمک  ریبد 

۱۳۹۸ - ۱۳۹۶

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نیلولعم  نازابناج و  یاهشزرو  تایه  شزومآ  هتیمک  لوئسم 

زا ۱۳۹۸ یراکمه  زاغآ 

یشزرو راک  بسک و  یلم  شیامه  نیلوا  هاگشناد :

یمومع طباور  لوئسم 

زا ۱۳۹۶ یراکمه  زاغآ 

زیربت هاگشناد  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ  یشزرو  نمجنا  هاگشناد :

یشزرو نمجنا  ریبد 

زا ۱۳۹۷ یراکمه  زاغآ 

یشزرو تیریدم  هتیمک  ییارجا  وضع 

زا ۱۳۹۷ یراکمه  زاغآ 

یندب تیبرت  یرسارس  روکنک  یلمع  نومزآ  هاگشناد :

یندب تیبرت  یلمع  نومزآ  رواد 

زا ۱۳۹۶ یراکمه  زاغآ 

هاگشناد یندب  تیبرت  هدکشناد  یملع  نمجنا  یرواد  یرگیبرم و  یاه  هرود  یرازگرب  هاگشناد :

زیربت

یرواد یرگیبرم و  یاه  هرود  ریدم 

۱۳۹۹ - ۱۳۹۷

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 



زیربت هاگشناد  یهاگشناد  نورد  تاقباسم  هاگشناد :

زیربت هاگشناد  یندب  تیبرت  هدکشناد  یشزرو  تسرپرس 

۱۳۹۹ - ۱۳۹۶

زیربت هاگشناد  هاگشناد :

هاگشناد سردم 

زا ۱۳۹۸ یراکمه  زاغآ 

زیربت هاگشناد  هسسوم :

MAXQDA رازفا مرن  اب  ییانشآ 

۱۳۹۷ : خیرات

زیربت هاگشناد  هسسوم :

End note رازفا مرن  اب  ییانشآ 

۱۳۹۶ : خیرات

سردم تیبرت  هاگشناد  هسسوم :

روشک رسارس  یاه  هاگشناد  یشزرو  یاه  نمجنا  تسشن 

۱۳۹۸ : خیرات

زیربت هاگشناد  هسسوم :

یزاسندب تاکرح  لیلحت 

۱۳۹۷ : خیرات

زیربت هاگشناد  هسسوم :

ینیرفآراک رد  یمیت  راک  یاه  لدم 

۱۳۹۶ : خیرات

ایوپ زاس  هیتآ  ناراکشزرو  هسسوم :

شزرو رد  یتکرح  یرتموپورتنآ 

۱۳۹۸ : خیرات

زیربت هاگشناد  هسسوم :

شزرو رد  تشادهب  ینمیا و  داعبا  یندب و  تیبرت  یصصخت  تسشن 

۱۳۹۵ : خیرات

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یناگمه  یاه  شزرو  تئیه  هسسوم :

ینامسج یگدامآ  هجرد 3  یرگیبرم 

۱۳۹۸ : خیرات

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  لابتکسب  تئیه  هسسوم :

لابتکسب هجرد 3  یرگیبرم 

۱۳۹۵ : خیرات

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 



یگدنز کبس  تیریدم  یسانش و  هعماج  همانلصف  رشان :

: هعلاطم دروم   ) ینامرهق شزرو  ۀعسوت  کیژتارتسا  یمک  یزیر  همانرب  سیرتام  نیودت 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا 

۱۳۹۷ : خیرات

یگدنز کبس  تیریدم  یسانش و  هعماج  همانلصف  رشان :

وکام دازآ  هقطنم  ناملعم  یگدنز  تیفیکرب  یحیرفت  یاه  شزرو  رد  تکراشم  ریثأت  یسررب 

۱۳۹۶ : خیرات

یعامتجا تاعلاطم  یناسنا و  مولعرد  شهوژپ  یملع  هلجم  رشان :

ناریدم رادمهفیظو  رادمهطبار و  یربهر  یاهکبس  اب  یفطاع  شوه  نیب  هطبار  نییبت 

یشزرو یاه  نامزاس -

۱۳۹۶ : خیرات

زیربت هاگشناد  یشزرو - مولع  ییایساروا  هرگنک  نیلوا  شیامه  رشان :

یسرنیا رب  ناناوج  شزرو و  هرادا  نانکراک  یعامتجا  یلبنت  یا  هطساو  شقن  یسررب 

ینامزاس

۱۳۹۷ : خیرات

زیربت هاگشناد  یشزرو - مولع  ییایساروا  هرگنک  نیلوا  شیامه  رشان :

دروم  ) نوارب تنل و  یلغش  تیاضر  یعامتجا  یتخانش - لدم  یراتخاس  تالداعم  یزاسلدم 

( یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هطسوتم  هرود  شزرو  ناریبد  هعلاطم :

۱۳۹۷ : خیرات

یناسنا مولع  رد  یشهوژپ  یملع  یاهدرکیور  یلملا  نیب  سنارفنک  نیمود  رشان :

فرصم راتفر  رییغت  هب  لیامت  رب  طباور  یتیصخش و  یاه  یگژیو  یناجیه ، شوه  ریثأت 

شزرو تعنص  رد  هدننک 

۱۳۹۷ : خیرات

ناریا شزومآ  ینیرفآراک و  تیریدم ، مولع  نیون  یاههتفای  یشهوژپ  یملع  شیامه  نیمراهچ  رشان :

درکلمعرب ( MIS  ) تیریدم تاعالطا  یاهمتسیس  یشخبرثا  شجنس  یارب  یلدم  یحارط 

( زیربت ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یدروم : هعلاطم   ) نامزاس

۱۳۹۵ : خیرات

یشزرو مولع  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمجنپ  رشان :

نامزاس ناریدم  کیژتارتسا  یربهر  کبس  اب  یفطاع  شوه  نیب  هطبار  لیلحت  هیزجت و 

یشزرو یاه 

۱۳۹۷ : خیرات

زا هدش  تیامح   ) یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرهق  شزرو  هعسوت  یدربهار  همانرب  نیودت 

( یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  فرط 

۱۳۹۸ : خیرات

زیربت هاگشناد  رشان :

زیربت هاگشناد  تاراشتنا  یرواد  لاح  رد 

شزرو تعنص  رد  یبایرازاب  تاقیقحت  یاه  شور 

تاقیقحت



یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

هدش یزاس  یراجت  یشهوژپ  یاهدرواتسد  یتاقیقحت و  یاه  حرط  یارجا  رد  یراکمه 

ناناوج شزرو و  لک  هرادا  یشزرو  نکاما  هب  مدرم  تخادرپ  هب  لیامت  تیساسح  لیلحت 

یقرشناجیابرذآ ناتسا 

۱۳۹۹ : خیرات

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

هدش یزاس  یراجت  یشهوژپ  یاهدرواتسد  یتاقیقحت و  یاه  حرط  یارجا  رد  یراکمه 

ناجیابرذآ ناتسا  رد  ینامرهق  یناگمه و  شزرو  هعسوت  لماوع  یدنب  تیولوا  ییاسانش و 

AHP یبتارم هلسلس  لیلحت  زا  هدافتسا  اب  یقرش 

۱۳۹۷ : خیرات

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

هدش یزاس  یراجت  یشهوژپ  یاهدرواتسد  یتاقیقحت و  یاه  حرط  یارجا  رد  یراکمه 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرهق  شزرو  هعسوت  یدربهار  همانرب  نیودت 

۱۳۹۷ : خیرات

ناشخرد یاهدادعتسا  هیمهس  زا  هدافتسا  اب  یرتکد  عطقم  رد  نومزآ  نودب  شریذپ 

۱۳۹۸ : خیرات

مولع شخب  رد  زیربت  هاگشناد  ییوجشناد  یملع  گرزب  هزیاج  هرود  نیموس  هدنرب 

یناسنا

۱۳۹۷ : خیرات

یاهدادعتسا هیمهس  زا  هدافتسا  اب  دشرا  یسانشراک  عطقم  رد  نومزآ  نودب  شریذپ 

ناشخرد

۱۳۹۶ : خیرات

( دازآ یتشک  هتشر  ) روشک قطانم  نایوجشناد  ینامرهق  تاقباسم  موس  ماقم 

۱۳۹۸ : خیرات

( یگنرف یتشک  هتشر  ) روشک قطانم  نایوجشناد  ینامرهق  تاقباسم  مود  ماقم 

۱۳۹۶ : خیرات

( دازآ یتشک  هتشر  ) روشک قطانم  نایوجشناد  ینامرهق  تاقباسم  موس  ماقم 

۱۳۹۶ : خیرات

یسانشراک عطقم  رد  هدکشناد  ناشخرد  دادعتسا  یوجشناد 

اه هژورپ 

تاراختفا



دشرا یسانشراک  عطقم  رد  هدکشناد  ناشخرد  دادعتسا  یوجشناد 

یرتکد عطقم  رد  هدکشناد  ناشخرد  دادعتسا  یوجشناد 


