به نام خدا

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :لیال ًفیعی ًیب
ظوت اداری :کبرؼٌبض پصٍّؽی
هعئَلیت اجرایی :رابط پصٍّؽی
-

سوابق تحصیلی:

کبرؼٌبظی صٌبیغ دظتی از هرکس آهَزغ ػبلی هیراث فرٌّگی بب هؼذل  18/20ظبل 1380
کبرؼٌبظی ارؼذ پصٍّػ صٌبیغ دظتی –ٌّرّبی ظٌتی از داًؽگبُ السّراء (ض) بب هذل  18/75ظبل 1388
داًؽجَی دکتری تخصصی فلعفِ ٌّر – داًؽگبُ آزاد اظالهی-
-

سوابق تدریس:

تذریط درٍض ٌّر ٍ توذى اظالهی  ،تبریخ ٌّر ایراى  ،آؼٌبیی بب ٌّرّبی ظٌتی ،رٍغ تحمیك در داًؽکذُ ٌّر ٍ هؼوبری داًؽگبُ
آزاد اظالهی از ظبل تحصیلی  89تبکٌَى.
-

سوابق پژوهشی:

الف  -همبالت:
 .1بررظی تطبیمی لبلی بیرجٌذ ٍلؽمبییً ،بهِ پصٍّؽگبُ  ،ؼوبرُ 1387، 24ٍ25
 .2رػبیت آداة هؼٌَی درآهَزغ ٌّرّبی ظٌتی ،هجوَػِ همبالت ّوبیػ آداة هؼٌَی درٌّرّبی ظٌتی ،فرٌّگعتبى
ٌّر،آببًوبُ 1387
 .3دظتببفتِ ّبی ػؽبیری کرهبًج ،ظَهیي ظویٌبر فرغ دظتببف ایراى  ،اردیبْؽت ّ( .1388وراُ بب ارائِ ظخٌراًی)
 .4لبلی کرهبى پردیط لبلی ایراى ّوبیػ فرغ ایراى اصفْبى اردیبْؽت 1390
ً .5مػ هبّی درّن در جغرافیبی فرغ ایراىً,ؽریِ ػلوی پصٍّؽی گلجبم  ,غ1392 .23
 .6ظبختبرؼٌبظی ًمػ ّراتی در فرغ ایراى ،ػلوی پصٍّؽی فصلٌبهِ ٌّر ػلن ٍ فرٌّگ غ1393 .2
ً .7مذ کتبة ؼٌبخت فرغ ایراى ًَؼتِ تَرج شٍلًِ ,ؽریِ کرظی داًؽگبُ پیبم ًَر ،ظبل . 1393
ً .8مػ هحرابی در لبلیچِ ّبی ًوبزی ّ ،وبیػ ًوبز در آییٌِ هیراث فرٌّگی ،پصٍّؽگبُ ظبزهبى هیراث فرٌّگی 1394 ،
 .9رهضبى در ؼؼر فبرظی بب تأکیذ بر اؼؼبر ظؼذی" ّوبیػ هلی رهضبى در آییٌِ الَام ایراًی،پصٍّؽگبُ ظبزهبى هیراث فرٌّگی
1394 ،
 .10آیت لیك ًگبرُ ٍ دظتببفِ تذفیٌی ترکوي ّ ،وبیػ هردم ؼٌبظی هرگ ٍ زًذگی ، ،پصٍّؽگبُ ظبزهبى هیراث فرٌّگی 1394 ،
 .11بررظی ببفتِ ّبی داری رٍظتبیی در خراظبى ؼوبلی بب تأکیذ بر رٍغ ّبی هردم ؼٌبظی ّ،وبیػ هلی هردم ؼٌبظی  ،تْراى،
ؼْریَر .1394

ٍ« .12ا بَرَُ» (ببدبیب ٍ بََِز) ،آییي فراخَاى ببد،هجوَػِ همبالت ّوبیػ صلح ،آییي ٍ تٌَع فرٌّگی1397 ،
 .13اظطَرُ درخت ٍان در لبلی ّبی ٍاق دٍرُ لبجبرّ ،وبیػ هلی ٌّرایراى در دٍرُ لبجبر.1397 ،
 .14پذیذار پذیذارؼٌبظی ،رٍؼی برای هطبلؼِ تبریخ ٌّر ایراى دٍراى اظالهی  ،اٍلیي کٌگرُ ٌّر ٍ ببظتبى ؼٌبظی )ISC(1397 ،
ٌّ .15ر ٍ ٌّرهٌذ ًسد ًظبهی ،اٍلیي کٌگرُ ٌّر ٍ ببظتبى ؼٌبظی )ISC(1397 ،
ة -طرح ّبی تحمیمبتی
 -1دظتببفتِ ّبی خراظبى ؼوبلی(فصل اٍل  :بجٌَرد ٍرازٍ جرگالى) ظبزهبى هیراث فرٌّگی1385 ،
 -2پرًٍذُ ثبت هلی لبلی ببفی ّوذاى  ،ظبزهبى هیراث فرٌّگی1388 ،
 -3پرًٍذُ ثبت هلی لبلی ببفی کردظتبى ،ظبزهبى هیراث فرٌّگی1388 ،
 -4پصٍّػ دظتببفتِ ّبی بَهی رٌّی ببف ؼوبل خراظبى1396 ،
ً -5مؽِ ّبی ًَظَْر لبلی ایراى در دٍرُ لبجبر1397،
 -6احیبء ًعبجی ظٌتی لرظتبى1398 ،
-

سوابق همکاری با انجمن ها و مراکز پژوهشی:

 -1ػضَ ؼَرای پصٍّؽی پصٍّؽکذُ ٌّرّبی ظٌتی
 -2ػضَ کویتِ احیبء ٌّرّبی ظٌتی در پصٍّؽکذُ ٌّرّبی ظٌتی
 -3هذیرگرٍُ دظتببفتِ ّبی ظٌتی در پصٍّؽکذُ ٌّرّبی ظٌتی
 -4ػضَ ّوکبری ّبی بیي الوللی بٌیبد ایراى ؼٌبظی
 -5ػضَ اًجوي ػلوی فرغ ایراى
 -6ػضَ ؼَرای ػلوی ّوبیػ تْراى ،آییٌِ تْراى
 -7ػضَ اًجوي حکوت ٍ فلعفِ

