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ٗکٖ اس اصلٖ تزٗي ثخؼ ّبٗوغش اًغبى ، ثخؼ هزثَط ثِ تٌظ٘ن ٍ کٌتزل ّ٘جبًبت ٍ ٗکٖ اس اصلٖ تزٗي ثخؼ 

در اٗي .  ّبٕ سًذگٖ اًغبًْب ً٘ش ّ٘جبًبت اعت کِ ثز رفتبر ٍ عزًَؽت ٍ ک٘ف٘ت سًذگٖ اٍ تأث٘ز ثِ عشاٖٗ دارد 

ث٘ي ّ٘جبًبتٖ چَى پزخبؽگزٕ ٍ خؾًَت ثِ دل٘ل اّو٘تٖ کِ در حفظ ثقبء دارد ، جشء ّ٘جبًبتٖ اعت کِ در 

ّ٘جبىِ پزخبؽگزٕ ٍ خؾًَت ؛ ثبعث آساد ؽذى عزٗع آًذرًبل٘ي ٍ عبٗز . سًذگٖ فزد تبث٘ز عزًَؽت عبسٕ دارد

عبسًذگبى . هَارد ٍ َّرهَى ّبٕ دٗگز در ثذى ؽذُ کِ در ًت٘جِ ثبعث هٖ گزدد حبالتٖ خبؿ ثِ فزد دعت دّذ

ثبسٕ ّبٕ کبهپَ٘تزٕ ثز پبِٗ ّو٘ي ؽَاّذ ععٖ هٖ کٌٌذ ثزإ فزٍػ ث٘ؾتز ثبسٕ ّبٕ خَد، خؾن ٍ 

اٗي ثبسٕ ّب خصَصب در هَرد ثچِ ّب هٖ تَاًذ عَاقت هٌفٖ سٗبدٕ در پٖ . پزخبؽگزٕ را در ثبسٕ ّب ثگٌجبًٌذ

کَدکبى ثِ دل٘ل هحذٍدٗت ّبٖٗ کِ در دً٘بٕ ٍاقعٖ دارًذ ؛ قبدر ثِ کٌتزل ٍ تغلظ ثز خ٘لٖ اس . داؽتِ ثبؽذ

در حبل٘کِ ثبسٕ ّبٕ راٗبًِ إ اٗي اهکبى را ثِ آًْب هٖ دّذ کِ ثتَاًٌذ ثز ؽخص٘ت ّب ٍ . هَقع٘ت ّب ً٘غتٌذ 

اٍج تغلظ ثز ٗک هَقع٘ت ً٘ش تخزٗت ٍ ٗب اس ث٘ي ثزدى هَجَدات . هَقع٘ت ّبٕ هختلف ثبسٕ تغلظ پ٘ذا کٌٌذ

ثٌبثزاٗي ثبسٕ ّبٕ خؾي ثزإ کَدکبى ثغ٘بر جذاة هٖ ؽًَذ ٍ هٖ تَاًٌذ عبعت ّب ثذٍى آًکِ کغٖ . اعت 

. اهب اٗي فقظ ٗک رٍٕ عکِ اعت. ثزاٗؾبى هشاحوت اٗجبد کٌذ در دً٘بٕ هجبسٕ ثِ تخزٗت ٍ کؾتبر ثپزداسًذ

در اٗي عخٌزاًٖ ثِ ثزرعٖ اٗي عَارض ٍ . تذاٍم اٗجبد چٌ٘ي ثبسٕ ّبٖٗ چٌذٗي عبرضِ را در پٖ خَاّذ داؽت

 .  ًبؽٌبختِ ّبٖٗ در هَرد اثز ثبسٕ ّبٕ راٗبًِ إ ثز هغش خَاّ٘ن پزداخت 

 

 



 

 رزومه سخنران

 
 

 هغعَد ًصزت آثبدٕ:نام و نام خانوادگی 

 0511-8463653-5 : تلفکظ/ ،ٍاحذاٍلَدٍم 55 ،پالک 13 ٍ 11 خ٘بثبًبحوذآثبد،ثٌ٘والصذرإ:محل کار مشهذ 
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 : سوابق کاری و علمی 

 
 عضَ ّ٘أت هَعظ ، ّ٘أت هذٗزُ ٍ ّ٘أت علوٖ هزکش پبرًذ ٍ آرى  -

 اس ًخغت٘ي ثٌ٘بًگذاراى حَسٓ ارسٗبثٖ ٍ درهبى ّبٕ تکٌَلَصٗک در اٗزاى ٍ خبٍره٘بًِ -

هذرط داًؾگبُ ٍ هذرط ث٘ي الوللٖ دٍرُ ّبٕ ثَ٘ف٘ذثک ، ًَرٍف٘ذثک ، الکتزٍاًغفبلَگزافٖ کوٖ  -

(QEEG)پتبًغ٘ل ّبٕ ٍاثغتِ ثِ رخذاد ، (ERP) ٍ .... 

ارائِ دٌّذٓ ث٘ؼ اس صذّب عبعت کبرگبّْبٕ آهَسؽٖ حَسٓ رٍاًؾٌبعٖ ٍ ًَرٍعبٌٗظ در هزاکش هختلف  -

 علوٖ ٍ داًؾگبّْبٕ کؾَر

 عٌَاى عخٌزاًٖ علوٖ ، کبرگبُ آهَسؽٖ ٍ پَعتز ٍ هقبالت چبح ؽذُ در هزاکش 50ارائِ دٌّذٓ ث٘ؼ اس  -

 پضٍّؾٖ کؾَر- هختلف علوٖ، داًؾگبّٖ ، کٌفزاًظ ّبٕ هلٖ ٍ ث٘ي الوللٖ ٍ هجالت علوٖ 

 پضٍّؾٖ ٍ –پضٍّؾگز عضَ ، هغئَل پزٍصُ ، اعتبدهؾبٍر ٍ اعتبد راٌّوب در ث٘ؼ اس دّْب عزح علوٖ  -

پبٗبى ًبهٔ داًؾگبّٖ در هقبعع هختلف کبرؽٌبعٖ ، کبرؽٌبعٖ ارؽذ ٍ دکتزا در داًؾگبّْبٕ هختلف 

 کؾَر


