مشخصات
ًبم ّ ًبم خبًْادکی:عبلیَ ًجفی
هحل تْلذ  :تِراى _شویراى
تبریخ تْلذ 06/9/9:
تحصیالت
*لیطبًص صٌبیع دضتی،داًشگبٍ پیبم ًْر،هرکستِراى
*فْق لیطبًص پژُّش ٌُر،داًشگبٍ هعوبری ّ ٌُرکبشبى
*درجَ دّ ٌُری رشتَ ضفبل ّ ضراهیک از ّزارت فرٌُگ ّ
ارشبد اضالهی
سوابق کاری
-1کبرهٌذ ّزارت هیراث فرٌُگی صٌبیع دضتی ّ
گردشگری،پژُّشکذٍ ٌُرُبی ضٌتی از ضبل  1333تب کٌْى
-2هطئْل آزهبیشگبٍ لعبة کبرگبٍ ضفبل ّ ضراهیک پژُّشکذٍ
ٌُرُبی ضٌتی ّزارت هیراث فرٌُگی
برگزاری نمایشگاه
_1شرکت در دّهیي ُوبیش کبًًِْبی ضراضر کشْر()1331
_2شرکت دراّلیي جشٌْارٍ ٌُرُبی ضٌتی جْاًبى))1331

_3شرکت در ُشتویي ًوبیشگبٍ دّضبالًَ ٌُر ضفبل ّ ضراهیک
ّآثگیٌَ هعبصر ایراى (ثِوي )1331
_1شرکت در اّلیي ًوبیشگبٍ ٌُرُبی ضٌتی ّ صٌبیع دضتی زًبى
هطلوبى(اضفٌذ )1331
_1شرکت در اّلیي ًوبیشگبٍ ضفبلیٌَ ُبی ثبًْاى ٌُرهٌذ
ایراًی(شِریْر )1330
_0شرکت در ًوبیشگبٍ شبٌُبهَ ًگبری ثَ هٌبضجت ُفتَ
ثسرگذاشت حکین اثْ القبضن فردّضی،ضبزهبى هیراث
فرٌُگی(خرداد )1331
_1ثرگساری ّرک شبپ ًقبشی ثب لعبة رّی ضفبل در ًِویي ثیٌبل
ضفبلگراى هعبصر ایراى(هرداد )1333
_3شرکت درچِبرهیي جشٌْارٍ هلی جلٍْ ُبی رضْی در
ٌُرُبی ضٌتی اصفِبى(هِر )1333
_9شرکت در اکطپْی شبًگِبی چیي ()1339
-16شرکت در ًخطتیي جشٌْارٍ ٌُرُبی هعبصر اضالهی (طْاف
تب ّالیت)(آثبى )1396
 -11شرکت درششویي جشٌْارٍ هلی جلٍْ ُبی رضْی در
ٌُرُبی ضٌتی اصفِبى(هِر )1396

 -12شرکت در ًوبیشگبٍ صٌبیع دضتی ُفتَ فرٌُگی پبریص در
فراًطَ (ثِوي )1391
 -13ثرگساری ًوبیشگبٍ اًفرادی تخصصی ضفبل ّ ضراهیک در
ضبزهبى هیراث فرٌُگی (اضفٌذ )1391
 – 11هذیر ّ هجری پرّژٍ ی کبشیِبی ُفت رًگ ضردر ّرّدی
ًِبد ریبضت جوِْری()1391-1391
 -11شرکت در رّیذاد تخصصی حفبظت ّ هعرفی ضفبلیٌَ ُبی
زریي فبم( 36ثِوي )1390
 -10شرکت در ُوبیش هلی ٌُر ایراى در دّرٍ قبجبر(آثبى
)1391
 -11ثرگساری ًوبیشگبٍ ضفبلیٌَ ُبی زریي فبم در ضفبرت ایراى
درژاپي (تْکیْ)(هرداد )1393
 - 13ثرگساری ًوبیشگبٍ تخصصی ضفبل ّ ضراهیک در هْزٍ
ضبکبزّکی ژاپي(هرداد )1393
افتخارات
-1کطت رتجَ ضْم در رشتَ ضفبل ّ ضراهیک در ثخش جْاًبى در
جشٌْارٍ هلی جلٍْ ُبی رضْی در ٌُرُبی ضٌتی اصفِبى (هِر
)1333

-2کطت لْح تقذیردر ثخش ٌُری کبرثردی،دُویي دّضبالًَ هلی
ضفبل هعبصر ایراى (آثبى )1396
 -3کطت گْاُی شرکت در دّرٍ آهْزشی هذل ضبزی،قبلت گیری
ّ ریختگری دّغبثی قطعبت ضراهیکی ّ چیٌی تْضط اًجوي
ٌُرهٌذاى ضفبلگر(هِر)1339
 -1کطت گْاُی شرکت در دّرٍ آهْزشی لعبثکبری رّی ضطْح
ضفبلی ثب تکٌیک راکْ تْضط اًجوي ٌُرهٌذاى ضفبلگر(هِر)1339
 -1کطت گْاُی شرکت در دّرٍ آهْزشی هجبًی ّ تکٌیکِبی
لعبثکبری تْضط اًجوي ٌُرهٌذاى ضفبلگر(هِر)1339
 -0داّر ًوبیشگبٍ صٌبیع دضتی ثلذیَ شِرداری تِراى در ثرج
هیالد (هرداد )1331
– 1کطت گْاُی شرکت در دّرٍ آهْزشی ّیژٍ تطلط ثر
هِبرتِبی فٌبّری اطالعبت(اضفٌذ )1393
 -3افتخبر کطت عٌْاى کبرهٌذ ًوًَْ ضبزهبى هیراث فرٌُگی
صٌبیع دضتی ّ گردشگری (ضبل )1391
 – 9کطت گْاُی دّرٍ آهْزشی تخصصی  3هبَُ  ،ضفبل ّ
ضراهیک از هْضطَ کْثَ ای گبهب ژاپي تْضط اضتبد کبتْی
ُفتن(هرداد)93

ً -16صت اثر تبثلْی زریي فبم ثَ هٌبضجت ًْدهیي ضبل رّاثط
دیپلوبتیک ایراى ّ ژاپي در هْزٍ رضب عجبضی(هِر )93
ّ...
سوابق تدریس
 - 1هذرش رشتَ ًقبشی رّی ضفبل ّ ضراهیک ثب تکٌیکِبی
هختلف درپژُّشکذٍ ٌُرُبی ضٌتی از ضبل  1391تب
کٌْى
 2هذرش داًشگبٍ ضْرٍ(تذریص تخصصی ًقبشی رّی
ضفبل)
 3هذرش داًشگبٍ السُرا(تذریص تخصصی لعبة)
- 1هذرش هذرضَ ضفبرت ژاپي در تِراى(تذریص ٌُر ایراى)
 1هذرش ًقبشی رّی ضفبل در کالضِبی آهْزشی
فرٌُگطتبى ٌُر

