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                                                                                                                                       8 هطخصات فردي -1
   Personal Details 

 1145تاریخ تَلذ 8 1177719414کذ هلی 8
 فرزاًِ 8 م ًا

 رحیویًام خاًَادگی8  

 جْاًگیرًام پذر 8 ضْرضاهحل تَلذ8  294ضوارُ ضٌاسٌاه8ِ 

 97114531774تلفي تواس8 
فرعی دٍم -17فرعی -خیاباى پاسذاراى-ضْرضاًطاًی هحل سکًَت8 

 فرعی اٍل سوت راست-دست راست

پست الکترًٍیکی8 
ahimi.farz@yahoo.comr 

 97111413765تلفي تواس ضرٍري8 

 

 

 : سَابك تحصیلی -4

 هعذل
 

 

 

 کطَر/ ضْر هحل

 تحصیل

ًام ٍاحذ 

 آهَزضی

رضتِ  گرایص هذت تحصیل

 تحصیلی

هقطع 

 از تا تحصیلی

       
 فَق دیپلن

16  ایشاى-سفسٌجاى 67/
ػلَم پضضکی 

 سفسٌجاى
 هاهایی  1385 1389

 لیساًس

18  ایشاى- تْشاى 61/

ضؼثِ تیي الولل 

داًطگاُ ػلَم 

 پضضکی ضْیذتْطتی

1393 1390 
آهَصش 

 هاهایی
 هاهایی

 فَق لیساًس

       
 دکترا

 

 

 

 الصاق عکس الساهی است

mailto:rahimi.farz@yahoo.com
mailto:rahimi.farz@yahoo.com
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 8 رفِ ايسَابك ح  -1
 لطفا دس صَست داضتي ساتقِ کاس، ضشح ضغل ٍظایف هحَلِ دس ّشیک اص سوت ّای رکش ضذُ سا دس اًتْای سصٍهِ هشقَم فشهاییذ.  

ًام ساصهاى / 

 ضشکت

 هذت ّوکاسی

 سوت
ًَع فؼالیت )قشاسدادی، پیواًی، 

 سسوی ٍ ...( 

پاسُ ٍقت/ توام 

 ٍقت/ هطاٍسُ
هجوَع  اص تا

 هاُ سال هاُ سال تِ هاُ

تیواسستاى صایطگاُ 

اهیشالوَهٌیي 

 ضْشضا

91  89  24 

خذهت پیشاپضضکی طشح هاها  

 توام ٍقت

صاد داًطگاُ آ

اسالهی ٍاحذ 

 دّاقاى

 ضص تشم  94  91
هشتی ٍ استاد حق 

 التذسیس
دیقشاس دا  

 پاسُ ٍقت

داًطگاُ اصاد 

اسالهی ٍاحذ 

 تادًجف آ

 چْاستشم  95  93
هشتی ٍ استاد حق 

 التذسیس

 1394اص تْوي هاُ  -یقشاس داد

 تِ صَست ّیات ػلوی 

توام  -پاسُ ٍقت

 ٍقت

داًطگاُ اصاد 

 خَساسگاى

هشتی ٍ استاد حق  دٍتشم  93  93

 التذسیس
 قشاس دادی

 پاسُ ٍقت

 

هشکض هطاٍسُ ٍ 

 خذهات هاهایی

 دٍسال  95  94
فؼالیت تالیٌی-خصَصی هاها  

 پاسُ ٍقت

 :خارجی ٍکاهپیَتردٍرُ ّاي آهَزش زباى   -2

آهَصش هحل سطح ًام دٍسُ  
 

 هیضاى ساػات دٍسُ سال

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تَاًایی ّای گشٍّی یا اجتواػی  :    -5     

 ل تسیج*ػضَ فؼا *اًجام هطاٍسُ گشٍّی* تشگضاسی کالسْای آهادگی تشای صایواى

 *ضشکت دس تحثْا
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 : پژٍّطی  _ سَاتق ػلوی  -5         

 

 ػٌاٍیي تحقیق:

 

 صهاى اًجام تحقیق:

 

 )کسی کِ کاس پژٍّطی تِ سفاسش یا صیشکاس فشهای ضوا: 

 تایست حتی الوقذٍس حقَقی تاضذ( :ًظش اٍ اًجام ضذُ ٍ هی

صًاى  ساهی تش هیضاى اضطشابتشسسی تاثیشتوشیٌات تي آ

 شتاسداس گشٍُ پشخط

 

1393 

 

 داًطگاُ ػلَم پضضکی اصفْاى

 

تشسسی تاثیش آهَصضْای دٍساى تاسداسی تش هیضاى 

 سضایتوٌذی صًاضَیی پس اص صایواى

 

 

 

1395 

 

 داًطگاُ آصاد ٍاحذ ًجف آتاد

 (حال اًجام طشح)دس

هقایسِ تاثیش کپسَل هفٌاهیک اسیذ ٍ سَپشهیٌت تش ضذت 

 شش اپی صیاتَهی دس صًاى ًخست صادسد پشیٌِ پس اص ت

داًطگاُ اصاد اسالهی ٍاحذ ًجف آتاد )دس حال  1395

 اًجام طشح(

تثییي تجاسب هادساى ٍ هؼلویي دس هَسد هطکالت دختشاى 

ًَجَاى کن تَاى رٌّی آهَصش پزیش : یک هطالؼِ پذیذاس 

 ضٌاسی

داًطگاُ اصاد اسالهی ٍاحذ ًجف آتاد )دس حال  1395

 اًجام طشح(

 

 

صهاى  اسائِ کٌفشاًس ًام کتة ٍ هقاالت هٌتطش ضذُ

 اًتطاس

 ًام ًَیسٌذُ یا ًَیسٌذگاى

 

هحل چاج یا 

 اسائِ

ساهی تش تشسسی تاثیشتوشیٌات تي آ

هیضاى اضطشاب صًاى تاسداس گشٍُ 

 پشخطش

 

فیشٍصُ  -هحثَتِ احوذی -فشصاًِ سحیوی 1393 

حویذ ػلَی  -هحثَتِ ٍالیاًی -سٍستا

 هجذ

-هجلِ ػلوی 

ژٍّطی ایوٌی ٍ پ

استقا هصذٍهیت 

 ضْیذ تْطتی

تشسسی تاثیش آهَصش سیلکسیطي 

پیطشًٍذُ ػضالًی تِ صًاى تاسداس 

 گشٍُ پشخطش تش پیاهذ ًَصادی 

فیشٍصُ  -هحثَتِ احوذی -فشصاًِ سحیوی 1395 

حویذ ػلَی  -هحثَتِ ٍالیاًی -سٍستا

 هجذ

–هجلِ ػلوی 

پژٍّطی داًطگاُ 

ػلَم پضضکی 

 ایالم

ثیش آهَصش سیلکسیطي تشسسی تا

پیطشًٍذُ ػضالًی تِ صًاى تاسداس 

گشٍُ پشخطش تش اًذٍُ پس اص 

 صایواى

فیشٍصُ  -هحثَتِ احوذی -فشصاًِ سحیوی 1395 

حویذ ػلَی  -هحثَتِ ٍالیاًی -سٍستا

 هجذ

 –هجلِ ػلوی 

پژٍّطی پشستاسی 

ٍ هاهایی جاهغ 

 ًگش     

فشیثا -ضادی گلی-یویفشصاًِ سح 1395  کتاب اصَل آهادگی تشای صایواى

 -اسالهی

اًتطاسات ًقص 

 اصفْاىًگیي 

دس حال   کتاب سٍیِ ّای هاهایی

 چاج

ضادی -سیویي فذایی-فشصاًِ سحیوی

-هْطیذ هؼیٌی هْش -هشجاى گلی -گلی

داًطگاُ اصاد 

 ًجف اتاد
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-صثیحِ ضکشاًی -اػظن فشٍغی پَس

 ضایاى هٌص -فشح فیشٍصُ

دس حال   1ٍ2کتاب تاسداسی ٍ صایواى 

 چاج

ضادی -سیویي فذایی-فشصاًِ سحیوی

-هْطیذ هؼیٌی هْش -هشجاى گلی -گلی

-صثیحِ ضکشاًی -اػظن فشٍغی پَس

خاًن خادهی -ضایاى هٌص -فشح فیشٍصُ

 ٍ دادخَاُ

داًطگاُ اصاد 

 ًجف اتاد

تشسسی تاثیشتوشیٌات تي آساهی تش 

هیضاى اضطشاب صًاى تاسداس گشٍُ 

 پشخطش

ّوایص طة 

 هکول

فیشٍصُ  -هحثَتِ احوذی -یویفشصاًِ سح 1393

حویذ ػلَی  -هحثَتِ ٍالیاًی -سٍستا

 هجذ

داًطگاُ ػلَم 

 پضضکی اصفْاى

تشسسی تاثیش آهَصش سیلکسیطي 

پیطشًٍذُ ػضالًی تِ صًاى تاسداس 

 گشٍُ پشخطش تش پیاهذ ًَصادی

کٌگشُ تیي الوللی 

 صًاى ٍ هاهایی

داًطگاُ ػلَم  فشصاًِ سحیوی 1395

 ىپضضکی تْشا

کالس ّای آهَصضی تاثیش تشسسی 

دس دٍساى تاسداسی تش پیاهذ هادسی 

 ٍ ًَصادی

کٌگشُ تیي الوللی 

 صًاى ٍ هاهایی

پشٍا  -فشیثا اسالهی-فشصاًِ سحیوی 1395

 کَّی

داًطگاُ ػلَم 

 پضضکی تْشاى

تاثیش طة سٌتی تش کاّص دسد 

 صایواى

سوپَصیَم اصالح 

سثک صًذگی تا 

سٍش ّای طة 

 سٌتی ایضاى

فشیثا  -سیویي فذایی-سحیوی فشصاًِ 1395

 اسالهی

داًطگاُ آصاد 

 ًجف اتاد

تشسسی تاثیش سٍش ّای 

 غیشداسٍیی تش دسد صایواى

ّوایص دس ػشصِ 

 هاهایی

داًطگاُ ػلَم  فشیثا اسالهی-فشصاًِ سحیوی 1396

 پضضکی اصفْاى

تشسسی تاثیش آهَصش سیلکسیطي 

پیطشًٍذُ ػضالًی تِ صًاى تاسداس 

پس اص  گشٍُ پشخطش تش اًذٍُ

 صایواى

ّوایص ػشصِ 

 هاهایی

فیشٍصُ  -هحثَتِ احوذی -فشصاًِ سحیوی 1396

حویذ ػلَی  -هحثَتِ ٍالیاًی -سٍستا

 سیذهحوذهْذی کٌْگی-هجذ

داًطگاُ ػلَم 

 پضضکی اصفْاى

 

 ػٌاٍیي افتخاسات:    -6

 

ستثِ دس 

  دٍسُ

 کاسضٌاسی

  ستثِ دس دٍسُ

 کاسضٌاسی اسضذ

داًص آهَصی یا  کسة افتخاسات دس الوپیاد

 داًطجَیی:

 صهاى ثثت اختشاػات سطح هقام
 

   استاًی 1395هاهای ًوًَِ استاى دس سال  کسة ػٌَاى  
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 8عـالئـــك  -5        
  

 های فىق برنامه از قبیل ورزش ، هنر و ... بنىیسید.فهرستی از  عالیق خىد در زمینه

 

 ای:سىابق حرفه

 
سابقِ برگساري اهتحاى فایٌال  -سابقِ کارآهَزي زایطگاُ -ایطگاُ بِ عٌَاى طرح خذهت پیراپسضکاىسابقِ کار در ز

 -داًطجَیاى هاهایی

 

 

 
 Additional information                                   سایر اطالعات:                         
  

 ىابق تحصیلی، شغلی و...نگارش تىضیحات جانبی بر س

 
 دارًذُ هذرک برگساري کالسْاي آهادگی براي زایواى ٍ زایواى فیسیَلَشیک

 IRCTهقالِ در سایتدارًذُ ثبت دٍ 




