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 يعذل يذم اخذ يذرک رػتّ ٔ گزایغ تذصیهی يذرک تذصیهی

 88/16 داَؼگبِ ػبْذ (عهٕو اجتًبعی)خذيبت اجتًبعی کبرػُبطی  1

 44/11 داَؼگبِ عاليّ طببطببئی يذدکبری اجتًبعی کبرػُبطی ارػذ 2

 11:64 داَؼگبِ عاليّ طببطببئی يذدکبری اجتًبعی دکتزی 3

 

  سوابق اجرايي/اجتماعي/فرهنگي : -3
 عُٕاٌ ردیف

 دٔطبل فعبنیت در بٓشیظتی ػٓزطتبٌ تٓزاٌ بب پظت کبرػُبص يذدکبری اجتًبعی ٔفعبل در دٕسِ آطیبٓبی اجتًبعی  1

 دٔطبل فعبنیت در بُیبد ػٓیذ ٔ ايٕر ایثبرگزاٌ ػزق تٓزاٌ بب پظت کبرػُبص يذدکبری اجتًبعی 2

 کبرػُبص يذدکبری اجتًبعی ٔ فعبل در دٕسِ آطیبٓبی اجتًبعیطبل فعبنیت در ادرِ کم آطیبٓبی اجتًبعی ػٓزداری تٓزاٌ بب پظت 1 3

 طبل فعبنیت در بیًبرطتبٌ طیُب تٓزاٌ بب پظت يذدکبر اجتًبعی1 4

 يذدکبر اجتًبعی ٔ يؼبٔر   سع ٔ پزٔرع اطتبٌ کزيبَؼبِ بب پظتطبل فعبنیت در آي1ٕ 4

 م اجتًبعی ٔ يظبئفعبل اجتًبعی در دٕسِ آطیبٓبی اجتًبعی  5

 طبل 3عضٕیت ٔ يظئٕل اَجًٍ يذدکبری اجتًبعی ایزاٌ   ػعبّ اطتبٌ  کزيبَؼبِ بّ يذت   6

 ًْکبری ٔفعبنیت بب طبسيبَٓبی يزدو َٓبد ٔ غیز دٔنتی فعبل در دٕسِ يذدکبری اجتًبعی ٔ آطیبٓبی اجتًبعی 1

اجتًبعی ٔ ارائّ خذيبت تخصصی در  دٕسِ  يذیز ٔ يٕطض کهیُیک تخصصی يذدکبری اجتًبعی یبرأ فعبنیت در دٕسِ ْبی آطیب ْبی 9
 يعهٕنیٍ  ٔ الذايبت اجتًبع يذٕر 

 عضٕیت در کًیتّ  فزُْگی پیؼگیزی اس اعتیبد اطتبٌ کزيبَؼبِ  11

 اطتبٌ  16فعبل در دٕسِ پیؼگیزی ٔ دريبٌ اعتیبد ًْٔکبری فعبل بب طتبد يببرسِ بب يٕاد يخذر کزيبَؼبِ ٔ يبدِ  11

 

 

 

 

  آيٕسػي / پژْٔؼي ٔ عهًي :طٕابك  -4
 

 عُٕاٌ ردیف

طگبسيبٌ  -عهگٕو پشػگکی کزيبَؼگبِ  یکًیتگّ ايگذاد ايگبو خًیُگی )رِ(داَؼگگبِ  يجزی ٔ يذرص کبرگبْٓبی آيٕسػی بزای يذدکبراٌ ػبغم در  1
 ِ ٔ......بٓشیظتییطتبد يببرسِ بب يٕاد يخذر یبُیبد ػٓیذ ٔايٕر ایثبرگزاٌ یکهیُیکٓبی تزک اعتیبد اطتبٌ کزيبَؼب 

 کٌُٕ تب 89 طبل اس بٓشیظتی کبربزدی عهًی داَؼگبِ اجتًبعی يذدکبری رػتّ گزِٔ ٔيذیز يذرص 2
 دٔطبل در ًََّٕ يذرص ٔ



 92يذرص داَؼگبِ فزُْگیبٌ )دك انتذریظی ( اس طبل  3

 اتًبو رطیذِ اطت(يجزی طزح رابطّ دًبیت اجتًبعی ٔ طاليت اجتًبعی سَبٌ طزپزطت خبَٕار در کزيبَؼبِ)طزح بّ  4

 يجزی طزح عٕايم يٕثز بز پیذایغ ٔ گظتزع کٕدکبٌ خیبببَی در کزيبَؼبِ )طزح بّ اتًبو رطیذِ اطت( 5

 در ططخ اطتبٌ ٔکؼٕر  عهًی پژْٔؼی ٔ ػزکت فعبل در ًْبیؼٓب ٔ طًیُبرْبی يزبٕط بّ يظبئم ٔ آطیبٓبی اجتًبعی ْبی  يمبنّ  چبپ 6

1 

 

 ٔ دکتزیکبرػُبطی ارػذ  یدر يمبطع کبرػُبطی  عهًی ٔ فزُْگی  داَؼجٕی يًتبس

8 

 

 ٔ يذرص ًََّٕ در دٔطبل 91يذرص درٔص رػتّ يذدکبری اجتًبعی داَؼگبِ عهًی کبربزدی بُیبد ػٓیذ اس طبل
 

9 

 

 تبکٌُٕ 81داَؼگبِ عاليّ طببطببئی اس طبل  ذطزپزطت کبرٔرسی داَؼؼجٕیبٌ  کبرػُبطی ٔ کبرػُبطی ارػ

11 

 

 93درٔرص يذدکبری اجتًبعی داَؼگبِ عهًی کبربزدی ْالل ادًز اس طبل يذرص 

 –ریبطگگت داَؼگگگبِ عاليگگّ طببطبگگبئی   -–يگگذیزکم بٓشیظگگتی  -يگگذیز کگگم آيگگٕسع ٔپگگزٔرع -دریبفگگت نگگٕح تمگگذیز)اس ٔسیگگز آيگگٕسع ٔ پگگزٔرع 11
 يعبٌٔ ٔسیز آيٕسع ٔپزٔرع ٔ.... –ریبطت داَؼگبِ ػبْذ 

بی اجتًگبعی )اعتیبدیطالقیخٕدکؼگی ٔ...... بگّ تگٕرت تخصصگی در دگٕس ْگبی ٔ کبرگبْٓگبی تخصصگی در دگٕسِ آطگیبٓ بزگشاری ًْبیؼگٓب 12
 داَؼجٕیییيذارص ٔ پزطُهی ادارات 

ًْکبری بب کًیتّ ْبی تخصصی) بٓشیظتی یبُیبد ػٓیذ ٔ ايٕر ایثبرگزاٌیطتبد يببرسِ بب يٕاد يخذریکًیتگّ ايگذاد ايگبو خًیُگی )رِ( آيگٕسع  13
 در دٕسِ ْبی اجتًبعی  پزٔرع (اطتبٌ کزيبَؼبِٔ

 عضٕیت در ػٕرای آيٕسػی داَؼگبِ عهًی کبربزدی بٓشیظتی ٔ بُیبد ػٓیذ ٔ ايٕر ایثبرگزاٌ اطتبٌ کزيبَؼبِ 14

 عیِ آطیبٓبی اجتًبعی ٔ يذدکبری اجتًبدریبفت گٕاْی ْبی آيٕسػی يتعذد در دٕس  15

طبل ٔ عضٕیت در تیى تخصصی ٔبظبیت 3بّ يذت  يجًٕعّ تخصصی يذدکبری اجتًبعی ایزاَیبٌ ًْکبری بب 16  
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