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   سًابق تحصیالت داوطگاَی

کبرؽٌبعی

 اًجبم پضٍّؼ اس طزیك ًظز عٌجی دلفی در 

حَسُ فٌبٍری ابزرعبًب
 هَاًغ تَعؼِ فٌبٍری ابزرعبًب در ایزاى

تذٍیي هذل اًتمبل تکٌَلَصی در حَسُ بیَتکٌَلَصی

هزکش ّوکبری ّبی فٌبٍری ٍ ًَآٍری ریبعت : هتَلی

جوَْری بب ّوکبری داًؾگبُ صٌؼتی ؽزیف

 کبرؽٌبط طزح تَعؼِ تکٌَلَصی ابزرعبًب در 

ایزاى

تؾکیل کویتِ تَعؼِ -پبیؼ داخلی ٍ خبرجی تکٌَلَصی ابزرعبًب

تْیِ -تْیِ ًمؾِ راُ تَعؼِ تکٌَلَصی ابزرعبًب-تکٌَلَصی ابزرعبًب

درخت تکٌَلَصی ابزرعبًب

هزکش ّوکبری ّبی فٌبٍری ٍ ًَآٍری ریبعت : هتَلی

جوَْری بب ّوکبری بٌیبد تَعؼِ فزدا
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هزکش ّوکبری ّبی فٌبٍری ٍ ًَآٍری ریبعت : هتَلی

جوَْری ّوکبر بٌیبد تَعؼِ فزدا
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مًضًع

دکتز عیذ رضب عالهی: اعتبد راٌّوب

مقطع تحصیلی

کبرؽٌبعی ارؽذ
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فَق دیپلن

پبیبى ًبهِ کبرؽٌبعی ارؽذ
تحمیك )ؽیَُ هٌبعب اًتمبل تکٌَلَصی در حَسُ بیَتکٌَلَصی 

(بیَتکٌَلَصی پشؽکی: هَردی

کبرؽٌبط پزٍصُ اًتمبل تکٌَلَصی 

Magnetocardiography 

(MCG)

داًؾگبُ ػالهِ طببطببیی

داًؾگبُ ػلن ٍ صٌؼت ایزاى

داًؾگبُ ؽْیذ رجبیی

محل تحصیل گرایص/ رضتٍ تحصیلی 

اًتمبل تکٌَلَصی- هذیزیت تکٌَلَصی 

لذرت-  هٌْذعی بزق

هبؽیي ابشار- هکبًیک
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اجرایی -    سًابق عضًیت َای علمی 

وام درس

ؽٌبعبیی ػَاهل هَثز در عطح تَاًوٌذی 

ؽزکت : هَرد تحمیك)فٌبٍراًِ صٌبیغ بزق 

(ایزاى تزاًغفَ 
Suitable Technology Transfer 

Method in Iran`s Biotechnology 

Companies(Case Study: 

Medical Biotechnology)

چبپ ؽذُ

پذیزػ

(بزق عبختوبى)درٍط تخصصی رؽتِ بزق

(تببلَ عبس صٌؼتی)درٍط تخصصی رؽتِ بزق
(هببًی بزق)هذارّبی الکتزیکی 

(رؽتِ ّبی عبخت ٍ تَلیذ ٍ هکبًیک) 2 ٍ 1ًمؾِ کؾی صٌؼتی 

تئَری ّبی عبسهبى ٍ هذیزیت

ریبضی

مًسسٍ

ریبضی
وام درس

   سًابق تذریس

(بزق صٌؼتی)درٍط تخصصی رؽتِ بزق

ؽْزداری کزج- داًؾگبُ ػلوی کبربزدی

مقاالت

عالقٍ مىذی جُت تذریس

( عبل20بیؼ اس )ٌّزعتبى ّبی تْزاى 

عىًان

ؽْزداری کزج- داًؾگبُ ػلوی کبربزدیهْبرت ّبی حل هغئلِ

ًمؾِ کؾی صٌؼتی

( عبل25بیؼ اس )ٌّزعتبى ّبی تْزاى ٍ کزج 

( عبل25بیؼ اس )ٌّزعتبى ّبی تْزاى ٍ کزج 

/ فىی -  مُىذسی 

علًم اوساوی

اًجوي هذیزیت تکٌَلَصی

(بزق صٌؼتی)درٍط تخصصی رؽتِ بزق

کبربزدی - داًؾگبُ ػلوی

(ٍسارت ببسرگبًی)هزکش آهَسػ ببسرگبًی 

چبپ ؽذُ

يضعیت

رضتٍ

هببًی کبرآفزیٌی

ضرح 

ػضَ اًجوي

(بزق عبختوبى)درٍط تخصصی رؽتِ بزق

رضتٍ

عىًان مقالٍ

هَاًغ ٍ چبلؼ ّبی اجزایی در فزآیٌذ 

حَسُ : هَردهطبلؼِ)ّبی فٌبٍراًِ  ّوکبری 

(فٌبٍری ًبًَ 

ًمؾِ کؾی صٌؼتی 

(هببًی بزق)هذارّبی الکتزیکی 

رؽتِ عبخت ٍ تَلیذ ٍ هکبًیک ( عبل25بیؼ اس )ٌّزعتبى ّبی تْزاى ٍ کزج  

( عبل25بیؼ اس )ٌّزعتبى ّبی تْزاى ٍ کزج 

(تببلَ عبس صٌؼتی)درٍط تخصصی رؽتِ بزق

مذیریت ي 

-مُىذسی/ حسابذاری

 فىی



   سًابق ديرٌ َای آمًزضی تخصصی 

(مذیریتی / کارضىاسی   )     سًابق ضغلی

(عبسهبى صٌبیغ َّا فضب، صٌبیغ ؽْیذ افؾزدی)هویشی داخلی عیغتن هذیزیت کیفیت ػضَ تین تخصصی

(عبسهبى صٌبیغ َّا فضب، صٌبیغ ؽْیذ افؾزدی)خذهبت پظ اس فزٍػ ػضَ کویتِ تخصصی

هَعغِ آهَسؽی ٍ تحمیمبتی صٌبیغ دفبػی

ؽزکت تَف ًَرد ایزاى

عبسهبى ًظبم هٌْذعی
عبسهبى ًظبم هٌْذعی

طزاحی خط هًَتبص  هحصَالت هَؽکی

سازمان 

اجرائی-    سًابق فعالیتُای عملی 

(عبسهبى صٌبیغ َّا فضب) ٍ پیبدُ عبسی عیغتن هذیزیت کیفیتISOتذٍیي  رٍؽْبی اجزایی  ػضَ تین تخصصی

ػضَ کبًَى

هذیز پؾتیببًی عیغتوی ٍ هٌْذعی فٌی

ٌّزآهَس رؽتِ ّبی هکبًیک ٍ بزق

(صٌبیغ ؽْیذ افؾزدی)عبسهبى صٌبیغ َّا فضب 

هؼبًٍت فٌبٍری ّبی صٌؼتی

هؼبًٍت صٌؼت ٍ ببسار

ٍسارت هغکي ٍ ؽْزعبسی

ٍسارت دفبع

دٍرُ  خذهبت پظ اس فزٍػ

هزکش هطبلؼبت هذیزیت ٍ بْزُ ٍری ایزاى اصَل رّبزی در عبسهبى

وام مًسسٍ آمًزش دَىذٌ وام ديرٌ آمًزضی

(صٌبیغ ؽْیذ افؾزدی)عبسهبى صٌبیغ َّا فضب 

هَعغِ آهَسؽی ٍ تحمیمبتی صٌبیغ دفبػی

(صٌبیغ ؽْیذ افؾزدی)عبسهبى صٌبیغ َّا فضب طزاحی خط اٍرّبل ٍ تؼویزات 

ٌّزعتبى ّبی تْزاى ٍ کزج

(صٌبیغ ؽْیذ افؾزدی)عبسهبى صٌبیغ َّا فضب 

(صٌبیغ ؽْیذ افؾزدی)عبسهبى صٌبیغ َّا فضب 

داًؾگبُ صٌؼتی ؽزیف

طزاحی عیغتن پؾتیببًی هَؽک ّبی 

1سهیي بِ َّا صیبد

هزکش ّوکبری ّبی فٌبٍری ٍ ًَاٍری 

ریبعت جوَْری
کبرؽٌبط حَسُ تکٌَلَصی ابزرعبًب

طزاحی ٍ عبخت تغتزّبی الکتزیکی 

ػضَ ّیئت اجزایی کٌفزاًظ ابزرعبًبیی 

92  91ٍ، 89کبربزدی در عبل ّبی

ضرح وًع فعالیت

وام سازمان

کبًَى هٌْذعبى عبختوبى اعتبى البزس

سمت

کبرؽٌبط حَسُ بزق ٍ اًزصی

کبرؽٌبعی پبیِ یک طزاحی ٍ ًظبرت 
طزاحی عیغتوْبی جزیبى ضؼیف

طزاحی عیغتوْبی تَسیغ بزق

ISO9001هغتٌذ عبسی عیغتن کیفیت 

دٍرُ هذیزیت هبلی

عتبد ٍیضُ تَعؼِ فٌبٍری ًبًَ ریبعت 

جوَْری

(ٌّزآهَس رعوی)آهَسػ ٍ پزٍرػ 

ياحذ





                                     

مقاالت


