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سوابق کاری :
عضَ گزٍُ هذرعیي پزعتبری داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی ٍ ثیوبرعتبى هغیح داًؾَری ٍ کبرگبُ ّبی آهَسؽی
هذرط اهذاد ٍ ًجبت عبسهبى ّالل احوز هبسًذراى
هغئَل ؽیفت ثخؼ اٍرصاًظ ثیوبرعتبى  3عبل
هغئَل ؽیفت ثخؼ آی عی یَ داخلی  4عبل
پزعتبری ثخؼ آًضیَگزافی ٍ آًضیَپالعتی  3عبل
هغئَل ؽیفت اٍرصاًظ 115
کوک جزاح ٍ تکٌغیي آًضیَگزافی ٍ ؽبغل در ثخؼ آًضیَگزافی ثیوبرعتبى هغیح داًؾَری ٍ عبثقِ پزعتبری در ثخؼ ّبی عی
عی یَ – آی عی یَ ٍ پغت کت ٍ ثخؼ جزاحی قلت ٍ ثخؼ اٍرصاًظ ٍ پزعتبری ثالیب ٍ حَادث

عناوین تحقیقاتی :
 .1ثزرعی هیشاى تزط ثیوبراى قجل اس آًضیَگزافی عزٍق کزًٍز ٍ تبثیز آهَسػ در کبّؼ تزط ًبؽی اس آًضیَگزافی در
ثیوبرعتبى فبطوِ الشّزا عبری عبل 86
ًتیجِ :ثبال ثَدى اضطزاة در ایي ثیوبراى لشٍم تَجِ ثیؾتز کبدر پزعتبری ٍ پشؽکی ثِ کبّؼ اضطزاة ٍ اعتفبدُ اس
هذاخالت هٌبعت ثِ هٌظَر کبّؼ ایي هؾکالت را ًوبیبى هی عبسد ٍ ارتجبط هَثز ًقؼ ثغشایی در کبّؼ ایي اضطزاة
دارد.

 .2ثزرعی هیشاى تبثیز آهَسػ هْبرت ّ بی ثزقزاری ارتجبط هَثز ثِ کبدر درهبًی ثیوبرعتبى هغیح داًؾَری در افشایؼ
رضبیتوٌذی گیزًذگبى حقَق خذهت در عبل 1395
در حبل جوع آٍری ًوًَِ ّب ٍ ثزرعی دادُ ّب
 .3ثزرعی هیشاى تبثیز کزم کبالًذٍال افیؾیٌبلیظ در سخن ّبی فؾبری درجِ یک ٍ دٍ رٍی ثیوبراى ثغتزی ثخؼ آی عی
یَ ثیوبرعتبى ثَ علی عیٌب عبسی در عبل 1384
ًتیجِ  :کزم کبالًذٍال در سخن ّبی فؾبری درجِ یک  86درصذ ثْجَدی ٍ در سخن ّبی فؾبری درجِ دٍ حذٍد حذٍد
 63درصذ ثْجَدی ًؾبى دادُ اعت .
 .4ثزرعی هیشاى تبثیز حوبیت ّبی رٍاًؾٌبختی اس ثیوبر ٍ خبًَادُ ثز افشایؼ هؾبرکت در رًٍذ درهبى ثیوبر در ثیوبراى ثخؼ
اٍرصاًظ ثیوبرعتبى هغیح داًؾَری در عبل 1388
ًتیجِ :ثب افشایؼ ؽٌبخت راّکبرّبی حوبیت رٍاًؾٌبختی ثیوبر ٍ ّوزاُ ٍ اًجبم حوبیت ّبی السم اغتقبدی ٍ هذّجی
ثیوبر هیشاى هؾبرکت ثیوبر ٍ ّوزاُ  75در صذ افشایؼ پیذا خَاّذ کزد .
ّ .5وکبری در تذٍیي ثزًبهِ آهَسؽی ٍ ثغتِ ّبی حوبیتی پزعتبری ثبالیب ٍ حَادث ثب عتبد ثحزاى ؽْز تْزاى

