ثٍ وبم خدا
فُزعت فعبلیتَبی َىزی ایىجبوت فزیجب اعالمجًلچی
متًلد  5431تُزان
ديرٌی طزاحی عمًمی ي وقبؽی آساد ي آؽىبیی ثب تکىیک َکبی متتفکآ آن -5431
)5431
دریبفت مدرک کبرداوی رؽتٍی َىزَبی عىتی مزکش آمکًسػ عکبلی عکبسمبن میکزا
فزَىگی )5431-5411
دریبفت درجٍ َ 4ىزی در رؽتٍ عبسعبسی 5411
دریبفت مدرک کبرؽىبعی صىبیع دعتی 5411
دریبفت مدرک کبرؽىبعی ارؽد رؽتٍی تبریخ َىز ایزان ثبعتبن 5413
دعًت ثٍ کبر اس طزف عبسمبن میزا فزَىگکی در عکب  5415ي اؽکتاب ثکٍ ککبر اس
َمبن عب در کبرگبٌ عبسعبسی
عضً َیت مدیزٌ کمیتٍ تتصصی عبسودگبن عبس ثٍ مدت  3عب 5411 -5411
ثبسرط کمیتٍ تتصصی عبسودگبن عبس 5414
َمکبری ثب ياحد صىبیع دعتی در سمیىٍ ثزگکشاری آسمکًنَکبی صکدير وزياوکٍ کغکت
خبوگی کبرت صىعتگزی) اس عب 5413
آمًسػ عبخت عٍتبر سیز وظز آقبی ثیبض امیز عطبیی 5415
آمًسػ عبخت يیًله ي عبخت دي دعتگبٌ يیًلکًن سیکز وظکز آقکبی فزیکدن صکبل ی
5411

وضيَؼ ي عبخت عبس تىجًر 5411
آمًسػ ردیآ مًعیقی آياسی ایزان در آمًسؽگبٌ مًعیقی فبختٍ 5411-5413
گذراودن ی

ديرٌ تکمیفی ردیکآ آياسی کالعکی

ایکزان سیکز وظکز خکبوع معصکًمٍ

مُزعفی 5411-5411
ديرٌی وقد ي ثزرعی ردیآ آياسی ایزان سیز وظزآقبی ارصوگ صکیییسادٌ در آمًسؽکگبٌ
خبوع مُزعفی 5413
آؽىبیی ثب آقبی رامیه جشایزی ي گذراودن ی

ديرٌی تکمیفکی عبسعکبسی عکٍتکبر)

5411
گذراودن  4ديرٌ طزاحی عىتی سیز وظز آقبی عفیزضب ثزفزيؽبن 5414
گذراودن ديرٌَبی اعطًرٌؽىبعی ثٍ تدریظ خبوع دکتز مزیع وعمت طبيعی 5411
مکبتت وگبرگزی ثٍ تدریظ آقبی دکتز ؽزیآسادٌ 5411
آمًسػ تىج

ثب تدریظ آقبی م مد طجبطجبیی 5411

تدریظ خصًصی وقبؽی ي طزاحی آساد ثکزای کًدککبن ي ثکبوًان در کبرگکبٌ ؽتصکی
5411 -5413
تدریظ آياس عىتی ثزای ثبوًان در کبرگبٌ ؽتصی 5411 -5413
تدریظ عبخت عٍتبر در م ل گزيٌ تتصصکی وضيَؾککدٌ َىزَکبی عکىتی اس عکب
5413

نمایشگاهها:
ومبیؾگبٌ صىبیع دعتی ي َىزَبی عىتی کؾکًرَبی آعکیبیی َمکزاٌ ثکب یک

کبرگکبٌ

يُرک ؽبح) ومبیؾگبٌ ثیهالمفی 5411
ؽککزکت در يُرک ؽککبح َىککزی تتصککی عککبس ي مًعککیقی کؾککًرَبی آعککیبیی در
فزَىگغزای ویبيران 5413
ومبیؾگبٌ صىبیع دعتی ي َىزَبی عىتی کؾکًرَبی آعکیبیی در عکبله يسارت کؾکًر
5411
ؽزکت در ومبیؾگبٌَبی َىزَبی عىتی در تُزان در تبالر يحدت 5413
ؽزکت در ومبیؾگبٌَبی َىزَبی عىتی فزَىگعزاَبی تُزان 5411-5411
ؽککزکت در ومبیؾککگبٌَککبی َىزَککبی عککىتی ؽککُزَبی اصککیُبنر ثیزجىککدر عککمىبن ي
ؽیزاس5411-5413
ؽزکت در ومبیؾگبٌ تتصصی تبر ي عٍتبر در خبوٍی َىزمىدان 5411
ؽزکت در ومبیؾگبٌ َىزَبی عىتی در فزَىگغتبن َىز
ؽزکت اثز عٍتبر) در ومبیؾگبٌ َىزَبی عىتی چیه 5413
ؽزکت اثز عٍتبر ي تىجًر) در ومبیؾگبٌ َىزَبی عىتی فزاوغٍ 5413
ؽزکت در ومبیؾگبٌ داوؾجًیی در وًؽُز ي چبلًط5411
ؽزکت در  1ديرٌ ومبیؾگبٌَبی وگکبرٌَکبی چکًثی در م کل وضيَؾککدٌی َىزَکبی
عىتی 5411 - 5413

ؽزکت ومبیؾگبٌ وگبرٌَبی چًثی ديرٌی دَع 5411
ؽزکت ومبیؾگبٌ وگبرٌَبی چًثی ديرٌی یبسدَع 5414
ؽزکت در ومبیؾگبٌ ي تمبمی وؾغتَبی تتصصی َىز در ديران قبجبر 5411
اجراها:
َمکبری در اجزای چىدیه ومبیؼ در عبلهَبی تئبتز ؽکُز ثکٍ عىکًان عًامکل وؾکت
ص ىٍ ي َمغزایی آياس در ص ىٍ 5411-5413
اجزای مًعیقی عىتی آياس ي َمتًاوی در تبالر فبراثی 5413
اجزای مًعیقی در عبله صدا ي عیمب 5411
مقاله:
مقبلٍ ثب عىًان :عکیعر چکًةر وًعکت ي آيای ديعکتپ چکبح در وؾکزیٍ صکًر خیکب ر
فزَىگغتبن َىز
ي ؽزکت در ثغیبری اس َمبیؼَبی تتصصی مًعیقی َمچًن َمکبیؼ صکییالکدیه
ارمًی ي عجدالقبدر مزاغٍای
ي وؾغتَبی َىزی َىزَبی تجغمی ي َىزَبی عىتی)
فزیجب اعالمجًلچی
ثُمه مبٌ 5411

