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(CV) هرزوم  

 

 :فردی مشخصات

 هَْؽ تاقشی :خانوادگی نام و نام

 m.bagheri1987@yahoo.com   پست الکترونیک:

 

 :تحصیالت

 

 ==58 تا :=58 ػال آصاد تشتت جام دس داًـگاُ تالیٌی اص سٍاًـٌاع عکاسؿٌا

 1<58تا  1<58داًـگاُ فشدٍػی هـْذ کاسؿٌاع اسؿذ سٍاًـٌاػی تالیٌی 

 

 :اجرای و ای هحرف تجربیات

 

 5<58ًوایٌذُ علوی ؿشکت کَتل تِ هذت ػِ هاُ تْشاى ػال 

 ْذهذیشدپاستواى سٍاًـٌاػی ٍ هـاٍسُ هشکض تخصصی دیاتت پاسػیاى هـ

 تیَتشاپیؼت هشکض تخصصی اعصاب ٍ سٍاى آسى هـْذ

 تشاپیؼت هشکض تخصصی اعصاب ٍ سٍاى آسى هـْذًَسٍ

 5</11/51تا  <=/11/51ؿاًذیض اص تاسیخ -کاسؿٌاع ػالهت تْذاؿت سٍاى دس ؿثکِ تْذاؿت عشقثِ

 تخصصی هشکض تحقیقات دیاتت پاسػیاى -عضَ ّیات تحشیشیِ هجلِ علوی

 پضؿکی کَدک ٍ ًَجَاىعضَ اًجوي سٍاً

 ایشاى عضَ اًجوي سٍاًـٌاػی تالیٌی
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 عضَ اًجوي سٍاًـٌاػی ایشاى

 تْگشاى کاسخاًجات تشایهْاست ّای صًذگی  کاسگاُ تذسیغ

 دیاتتی هشکض تخصصی دیاتت ٍ کاسکٌاى تیواساى،تذسیغ کاسگاُ هْاست ّای صًذگی 

 تی هشکض تخصصی دیاتتدیات ٍ کاسکٌاى تیواساى ،تذسیغ کاسگاُ فشصًذ پشٍسی 

 دیاتتی هشکض تخصصی دیاتت ٍ کاسکٌاى تیواساى ،تذسیغ کاسگاُ آػیة ؿٌاػی سٍاًی 

 آهَصؽ سیلکؼیـي ٍ هذیشیت اػتشع جْت تیواساى دیاتتی ٍ خاف

 تذسیغ کاسگاُ هْاست ّای صًذگی ٍیظُ داًؾ آهَصاى 

 (EFQMعضَ گشٍُ ؿشاکت ٍ هٌاتع عشح تحَل ٍ تعالی ؿثکِ ) 

 (EFQMَ گشٍُ کاسکٌاى ٍ هٌاتع عشح تحَل ٍ تعالی ؿثکِ ) عض

 ==58ػال  سٍاًـٌاع تالیٌی دس کلیٌیک تشک اعتیاد تَکل دس هـْذ

 1<58ػال  سٍاًـٌاع تالیٌی دس کلیٌیک تشک اعتیاد دکتش صالحی دس هـْذ

 1<58سٍاًـٌاع تالیٌی دس اداسُ آهَصؽ اػتثتایی تْضیؼتی هـْذ

 کض هغالعات ًشٍفیذتکدس هشى عضَ گشٍُ آس

 :=58ػال  هـاٍسُ دس اًتخاب سؿتِ تحصیلی دس آهَصؿگاُ ػْیل هـْذ

 ;=58ػال  هـْذ حضشت صیٌةهـاٍسُ دس اًتخاب سؿتِ تحصیلی دس آهَصؿگاُ 

 >=58هـاٍسُ دس اًتخاب سؿتِ تحصیلی دس آهَصؿگاُ فضیلت هـْذ ػال 

 ==58ِ هـْذ ػال هـاٍسُ دس اًتخاب سؿتِ تحصیلی دس آهَصؿگاُ اًذیـ

 <=58هـاٍسُ دس اًتخاب سؿتِ تحصیلی دس آهَصؿگاُ فضیلت ٍ ػْیل هـْذ ػال 

 1<تا  ;=هـاٍس ٍپـتیثاى دس آهَصؿگاُ  علوی فضیلت ٍآهَصؿگاُ علوی کاٍؽ هـْذ اص ػال 

 

 



3 
 

 :شیھپژو و علمی سوابق

 

 تیواسػتاى فَق تخصصی سضَی -8<58هشداد  –شؽ پَػتش ٍ ؿشکت دس ّوایؾ تیي الوللی تغزیِ تالیٌی پزی

 1<58تْوي  81تٌذسعثاع  -پزیشؽ پَػتش دس ّوایؾ تیي الوللی اٍسطاًغ تیواسی ّای قلثی

آتاى  :5پزیشؽ پَػتش ٍ ؿشکت دس ّوایؾ تیي الوللی علَم اعصاب دس ؿشایظ پشتٌؾ داًـگاُ ؿْیذ تْـتی 

58>1 

  1<58آرس  :1->1وي ایشاى ٍ آهشیکا پزیشؽ پَػتشٍ ؿشکت دس ّوایؾ تیي الوللی ًَسٍػایٌغ اًج

 1<58آتاى  >5-;5پزیشؽ پَػتش ٍ ؿشکت دس ّوایؾ تیي الوللی ػشعاى پؼتاى علَم پضؿکی تْشاى  

پزیشؽ هقالِ تا عٌَاى تاثیش ًَسٍفیذتک تش کاّؾ دسد ّوایؾ تیي الوللی دسد داًـگاُ علَم پضؿکی تْشاى هْش 

58>1 

تِ ؿـویي ّوایؾ تیي الوللی سٍاًپضؿکی  یقی دسهاًی تش توشکض ٍ تَجِ پزیشؽ هقالِ تا عٌَاى تاثیش هَػ

 تثشیض 1<58کَدک ًٍَجَاى ؿْشیَس 

هقالِ تا عٌَاى تشسػی ّوِ گیش ؿٌاػی تیواسی ّای سٍاًی کَدکاى دس ؿْش هـْذ تِ پٌجویي ّوایؾ  پزیشؽ

 تْشاى 5<58تیي الوللی سٍاًپضؿکی کَدک ًٍَجَاى هْش 

َاى تشسػی تیواسی ایذص دس تیي اعضای ّیات علوی داًـگاُ علَم پضؿکی هـْذ تِ پٌجویي هقالِ تا عٌ پزیشؽ

 5<58تاى آّوایؾ تیي الوللی  هشکض تحقیقات داًـگاُ ؿْیذ تْـتی 

تشسػی تیواسی ایذص دس تیي اعضای ّیات علوی داًـگاُ علَم پضؿکی هـْذ تِ پٌجویي هقالِ تا عٌَاى  پزیشؽ

 5<58رس آکض تحقیقات ایذص ّوایؾ تیي الوللی  هش
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هقالِ تا عٌَاى سضایتوٌذی صًاؿَیی صًاى یائؼِ  تِ ؿـویي ّوایؾ تیي الوللی  تْذاؿت تاسٍسی ٍ  پزیشؽ

 ًفشدٍم(( :=5کذ هقالِ  5<هٌَپَص داًـگاُ ؿْیذ تْـتی دی 

اًجوي سٍاًـٌاػی  پزیشؽ هقالِ دس ّوایؾ سٍاًـٌاػی تالیٌی  تا عٌَاى تشسػی سٍاًپضؿکی کَدکاى ؿْش هـْذ

 5<ٌذ تْشاى اػف

عولکشد جٌؼی صًاى یائؼِ  تِ ّوایؾ تیي الوللی  آًذسٍپَص ٍ هٌَپَص داًـگاُ  یهقالِ تا عٌَاى سضایتوٌذ پزیشؽ

 ًفشدٍم((  5<علَم پضؿکی اَّاص اػفٌذ

 1<هقالِ تِ دٍهیي ّوایؾ تیي الوللی ّیپٌَتیؼن تالیٌی داًـگاُ علَم پضؿکی هـْذ خشداد پزیشؽ

فـاسخَى تش هصشف داسٍّای سٍاًپضؿکی دس هشکض تْذاؿت سٍاى اػتاى  -هقالِ تشسػی اثشتیواسی دیاتت پزیشؽ

 خشاػاى سضَی

 1<58هقالِ دس ّوایؾ تیي الوللی علَم ؿٌاختی تشکیِ ؿْشیَس  1پزیشؽ ٍػخٌشاًی 

 1>:;:تِ ؿواسُ   ISIْشاى پزیشؽ اٍلیِ هقالِ اختالالت سٍاًپضؿکی تیواساى دیاتتی دس هجلِ سٍاًپضؿکی ت

 98>=<;تِ ؿواسُ   ISIپزیشؽ اٍلیِ هقالِ کیفیت صًذگی تیواساى دیاتتی دس هجلِ علَم سفتاسی هاصًذساى 

 518>=<تِ ؿواسُ   ISIپزیشؽ اٍلیِ هقالِ عولکشد جٌؼی تیواساى دیاتتی  دس هجلِ تْذاؿت تاسٍسی تْشاى 

 

 : ها رتمها و هاتوانمنذی

 

 تیوی کاس هفاّین تا آؿٌایی ٍ هذیشیتی کلی ّای تَاًایی

 صتاى اًگلیؼی  IELTSگزساًذى دٍسُ 

  آؿٌایی تا ًشم افضاس ّای سٍاًـٌاػی

 کاهپیَتشی( -) قلن ٍ کاغزی آؿٌایی تا آصهَى ّای سٍاًـٌاػی
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 :هازبان

 

 ی(هادس )فاسػی

 هتَػظ ػغح دس اًگلیؼی صتاى

 

 ها و همایش ها:ه اکارگ

 1<58َفیذتک اًجوي تیَفیذتک آهشیکا ٍ هشکض اعصاب ٍ سٍاى پاسًذ تْشاى هشداد ؿشکت دسکاسگاُ تی

 5<58ؿشکت دسکاسگاُ ًَسٍفیذتک اًجوي تیَفیذتک آهشیکا ٍ هشکض اعصاب ٍ سٍاى پاسًذ تْشاى آتاى 

 1<58ؿشکت دس کاسگاُ صٍج دسهاًی ػاصهاى سٍاًـٌاػی ٍ آػتاى قذع سضَی هـْذ خشداد هاُ 

 1<58ی ٍ هشکض هـاٍسُ اًگیضؽ تیشهاُ ُ اًتخاب سؿتِ کٌکَس ػاصهاى تْضیؼتؿشکت دس کاسگا

عولی دس هَػؼِ هغالعات  -دسهاى ؿٌاختی ٍ سفتاسی اختالالت ٍػَاع فکشی –آهَصؿی ؿشکت دس کاسگاُ  

 علَم سفتاسی ایذُ پاط هشکض هـاٍسُ

 ی ایشاى( اًجوي سٍاًـٌاػ1( ٍ )5خاًَادُ دسهاًی ) -آهَصؿی  کاسگاُ دس ؿشکت

 ؿاًذیض -آهَصؽ هشتیگشی ایذص ٍ اچ آی ٍی ? ؿثکِ تْذاؿت عشقثِ

 1<58آهَصؿی ، آهَصؽ هؼایل جٌؼی کَدکاى دس ػال   کاسگاُ دس ؿشکت

 1<58آهَصؿی هذاخالت غیش تْاجوی دس هَاسد تحشاى ًَجَاًاى دس ػال   کاسگاُ دس ؿشکت

 <=58ٌذ ّای کؼة ٍ کاس دس ػال آهَصؿی دٍسُ هذیشیت ٍ تْثَد فشآی  کاسگاُ دس ؿشکت

 1<58آهَصؿی هْاستْای خاًَادگی دس ػال   کاسگاُ دس ؿشکت

 1<58آهَصؿی هْاستْای استثاعی دس ػال   کاسگاُ دس ؿشکت

 داًـگاُ آصاد اػالهی تشتت جام >=58اسایِ هقالِ دس ػویٌاس خـًَت علیِ صًاى دس ػال 

 ;=58داًـگاُ آصاد اػالهی تشتت جام ػال آهَصؿی ػَ هصشف هَاد دس   کاسگاُ دس ؿشکت
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 ؿاًذیض -آهَصؿی ػَ هصشف هَاد دس ؿثکِ تْذاؿت عشقثِ  کاسگاُ دس ؿشکت

 ؿاًذیض -تشگضاسی جلؼِ آهَصؿی ایذص تشای تَْسصاى ٍ کاسؿٌاػاى هشاکض ٍ خاًِ ّای تْذاؿت عشقثِ

ت اص آًْا تشای تَْسصاى ، کاسداًْاٍ تشگضاسی جلؼِ آهَصؿی آؿٌایی تا اختالالت سٍاًپضؿکی ٍ چگًَگی هشاقث

 ؿاًذیض -دسهاًی عشقثِ -کاسؿٌاػاى هشاکض تْذاؿتی

 تشگضاسی جلؼِ آهَصؿی هْاستْای صًذگی ٍ فشصًذ پشٍسی تشای ٍالذیي  داًؾ آهَصاى  هذاسع اتتذایی ٍ ساٌّوایی

 تشگضاسی جلؼِ آهَصؿی هْاستْای صًذگی داًؾ آهَصاى  هذاسع اتتذایی ٍ ساٌّوایی

 تشگضاسی جلؼِ آهَصؿی هْاستْای صًذگی ٍ فشصًذ پشٍسی ساتغیي تْذاؿت

  <=58ؿاًذیض تاتؼتاى  -ت فشصًذ تشای خاًَادُ ّای عشقثِتشگضاسی جلؼِ آهَصؿی استثاط خاًَادُ ٍ تشتی

 1<58ؿشکت دس ّوایؾ تیي الوللی سٍاًپضؿکی کَدک ٍ ًَجَاى دس ػال 

 5<58ؿٌاختی دس تعلین ٍ تشتیت آرص هاُ ؿشکت دس ّوایؾ هلی  یافتِ ّای علَم 

 1<58ؿشکت دس ّوایؾ هلی  کاستشد ًَسٍفیذتک دس ػال 


