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 - 7لیسبًس عوزاى اس داًطگبُ اهیز وجیز  -8 79<:فَق لیسبًس سبسُ اس داًطگبُ اهیز وجیز <<79
 - 9دوتزی عوزاى ثب گزایص سبسُ ٍ سلشلِ ضزیبًْبی حیبتی اس داًطگبُ وَثِ صاپي <=79

مراتب دانشگاهی:
 - 7استبدیبر سبثك داًطگبُ وَثِ صاپي  -8داًطیبر داًطگبُ غٌعت آة ٍ ثزق (ضْیذ عجبسپَر)
کتابها:
.7

سلشلِ درآلجَم تجزثِ (تبلیف)

.8

وٌتزل ٍ پبیذاری سذّبی ثتٌی (تبلیف)

.9

هخبسى ثتٌی هبیعبت (ٍیزاستبری)

.:

هجوَعِ همبالت وبرگبُ تخػػی ایزاى-صاپي در هذیزیت ثحزاى سلشلِ (هْزهبُ )>9

;.

صاپي چگًَِ صاپي ضذ (تبلیف – سیزچبح دٍم)

<.

تذثیز در تمذیز (سیز چبح)

=.

اغَل ٍ هجبًی عزاحی هزاوش هذیزیت ثحزاى (سبختوبًْبی خبظ) (ارسبل ثزای چبح)

مقاالت:
ثیص اس  <6همبلِ ثِ سثبًْبی اًگلیس ،صاپٌی ٍ فبرسی در هجالت ٍ وٌفزاًسْبی خبرجی ٍ داخلی

دوره های آموزشی اجرا شذه:
ثیص اس  86عٌَاى دٍرُ (سلشلِ و هذیزیت ریسه ٍ ثحزاى ٍ سبیز هَارد)

سخنرانیها:
ثیص اس  :6عٌَاى

نمونه پروژه های تحقیقاتی -مشاوره ای:
 - 7ایوي سبسی ضجىِ آة تْزاى در همبثل سلشلِ (دستیبر هذیز پزٍصُ)
 - 8ایوي سبسی ضجىِ گبس تْزاى ثشري در همبثل سلشلِ (هذیز تین ایزاًی هطبٍر پزٍصُ)
 - 9ایوي سبسی ضجىِ تَسیع ثزق تْزاى در همبثل سلشلِ (هذیز تین ایزاًی هطبٍر پزٍصُ)
 - :ایوي سبسی ضجىِ گبس استبى تْزاى در همبثل سلشلِ (هذیز پزٍصُ)
;  -همبٍم سبسی سبختوبى  LCTهخبثزات ایزاى در همبثل سلشلِ (هطبٍر پزٍصُ)
<  -ایوي سبسی لزسُ ای پبالیطگبُ تْزاى (هطبٍر عبلی)
=  -ایوي سبسی لزسُ ای پبالیطگبُ تجزیش (هطبٍر عبلی)
>  -ایوي سبسی لزسُ ای اًجبرّبی ًفت تْزاى (هطبٍر عبلی)
?  -ایوي سبسی لزسُ ای خغَط لَلِ ًفت تْزاى (هطبٍر عبلی)
 - 76عزح هزوش هٌغمِ ای هذیزیت ثحزاى ثالیبی عجیعی در آسیب ٍ الیبًَسیِ (هذیز پزٍصُ)
 - 77تذٍیي عزح هذیزیت ثحزاى ضزوتْبی آثفبی استبًی (هذیز پزٍصُ)
- 78هستٌذسبسی تبسیسبت ثٌبدر اهبم (رُ) ٍ ضْیذ رجبیی در هحیظ ( GISهذیز پزٍصُ)
- 79تذٍیي یبسدُ جلذ راٌّوبی عزاحی ٍ ثْسبسی لزسُ ای ضزیبًْبی حیبتی ایزاى (آة ،ثزق ،گبس ،فبضالة ٍ هخبثزات) (هذیز پزٍصُ)
- 7:عزح جبهع ارسیبثی آسیت پذیزی خغَط گبس استبى اردثیل در تمبعع ثب گسلْب ٍ عجَر اس هٌبعك لغشُ خیش (هذیز پزٍصُ)

در رابطه با ژاپن:
-7استبدی داًطگبُ وَثِ  -8ثیص اس  :وٌفزاًس ٍ سویٌبر هطتزن  -9ثیص اس  78پزٍصُ هطتزن  -:تجزثِ وبهل سلشلِ وَثِ ; -عضَ ضَرای
هزوشی اًجوي اسالهی داًطجَیبى ٍ ثعذ اسبتیذ فبرغ التحػیل داًطگبّْبی صاپي < -عضَیت ضَرا ٍ ریبست وبًَى هًَجَوبگبوَضَ =ّ -وىبری
علوی – فٌی ثب حذٍد  76ضزوت صاپٌی > -عضَ ّیئت هذیزُ اًجوي دٍستی ایزاى ٍ صاپي ? -داٍری هسبثمبت سثبى صاپٌی  -76اًجبم هػبحجِ ّبی
ثَرسیِ صاپي ّ -77وىبری هَثز در اعشام ثیص اس ً 8;6فز هذیز ٍ هتخػع ایزاًی ثِ صاپي  -78اخذ پذیزش ٍ ثَرس ثزای ثیص اس  86داًطجَی ایزاًی
ثزای تحػیل در صاپي  -79هػبحجِ ثب رسبًِ ّبی صاپٌی  -7:هطبٍر فَالد هجبروِ ّوزاُ ثب ضزوت دایوَس تَویَ

