زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
صحنه پیوسته بجاست

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد

مشخصات فردی :
ًام ٍ ًام خاًَادگی  6ساسا آصادی

شاغل در  6کاسهٌذ سسوی داًطگاُ ایالم
پست سازمانی :سئیس هشکض تْذاضت ،دسهاى ٍ هطاٍسُ
پست الکتشًٍیکیaram_tak_6002@yahoo.com 6

تلفي 05005096094 6

تحصیالت:

کارشناسی :سٍاًطٌاسی تالیٌی دس سال 9035اص داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص
کارشناسی ارشذ  :سٍاًطٌاسی ػوَهی دس سال  9045اص داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ ػلَم تحقیقات تْشاى
دکترا  :سٍاًطٌاسی دس سال  9052اص داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص
موضوع پایان نامه:

کاسضٌاسی اسضذ 6تشسسی ساتطِ حوایت اجتواػی ،تاب آٍسی ٍ سالهت سٍاًی داًطجَیاى ضاّذ ٍ ایثاسگش داًطگاّْای ضْش
ایالم
دکتشا 6تشسسی اثشتخطی آهَصش ضکَفایی تش سشهایِ سٍاًطٌاختی ،تْضیستی سٍاًطٌاختی ٍ ضکَفایی کاسکٌاى صى داًطگاُ

ضْیذ چوشاى اَّاص

فعالیتهای آموزشی و اجرایی:



تذسیس دس آهَصش ٍ پشٍسش تؼٌَاى دتیش سٍاىضٌاسی تِ هذت  0سال.



هذسس هذػَ دسسّای سٍاى ضٌاسی دس داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص.



هذسس هذػَ دسسّای سٍاى ضٌاسی دس داًطگاُ پیام ًَس ایالم.



هذسس هذػَ دسسّای سٍاى ضٌاسی دس داًطگاُ پیام ًَس ایَاى.



هذسس هذػَ دسسّای سٍاى ضٌاسی دس داًطگاُ پیام ًَس چَاس.



هذسس هذػَ دسسّای سٍاى ضٌاسی دس داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ ایالم.



ساتقِ گزساًذى دٍسُ آهَصضی تحت ًظش پشفسَس هحسي هْاجش تِ هذت  96هاُ دس کلیٌیک دسد
تیواسستاى فَق تخصصی خاتن االًثیاء تْشاى.



هطاٍس خاًَادُ دس تٌیاد ضْیذ ٍ اهَس ایثاسگشاى ضْشستاى ایَاى.



هطاٍس خاًَادُ دس تٌیاد ضْیذ ٍ اهَس ایثاسگشاى ضْشستاى اَّاص



هطاٍس داًطگاُ آصاد ٍاحذ ایَاى



هطاٍس داًطگاُ آصاد ٍاحذ ایالم



هطاٍس داًطگاُ ػلَم پضضکی ایالم



هطاٍس داًطگاُ تاختش ایالم



هَسس ٍ هذیش تَاًثخطی دختشاى هؼلَل رٌّی تاالی  95سال توذت  90سال.

مقاالت و کارهای پژوهشی:



چاج هقالِ تا هَضَع ((تشسسی ساتطِ حوایت اجتواػی  ,تاب آٍسی ٍ سالهت سٍاًی داًطجَیاى ضاّذ ٍ
ایثاسگش داًطگاّْای ضْش ایالم)) دس هجلِ ػلوی – پژٍّطی طة جاًثاص دس تاتستاى 9050



پزیشش هقالِ دس کٌگشُ سٍاًطٌاسی اجتواػی تؼٌَاى6تشسسی ٍهقایسِ ساتطِ ًگشش هزّثی ٍسثک اسٌاد
دس هیاى داًص آهَصاى هقطغ پیص داًطگاّی ضْشستاى ایَاى دس سال تحصیلی 9044-45



پزیشش چکیذُ هقالِ دس کٌگشُ سٍاًطٌاسی اجتواػی تؼٌَاى6تشسسی تاثیش اضطشاب تشپیطشفت تحصیلی
داًص آهَصاى دختش هقطغ تحصیلی هتَسطِ ضْشستاى ایَاى دس سال تحصیلی 9044 -45



پزیشش چکیذُ هقالِ دس کٌگشُ سٍاًطٌاسی اجتواػی تؼٌَاى6تشسسی ٍهقایسِ استشس ضغلی ٍتاب
آٍسی،تیي هؼلواى صى ٍهشد دس ضْشستاى ایَاى



تشسسی اثشتخطی آهَصش ضکَفایی تش سشهایِّای سٍاًطٌاختی کاسکٌاى صى دس داًطگاُ ضْیذ چوشاى

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
صحنه پیوسته بجاست

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد

اَّاص -هجلِ سٍاى ضٌاسی ًَیي داًطگاُ تثشیض (پزیشش ضذُ -دس دست چاج)


پزیشش چکیذُ تشسسی اثشتخطی آهَصش ضکَفایی تش تْضیستی سٍاًطٌاختی ٍ ضکَفایی کاسکٌاى صى دس
داًطگاُ ضْیذ چوشاىّ .وایص اًجوي سٍاًطٌاسی ایشاى.

کتاب:



تشجوِ کتاب سٍاى ضٌاسی ػوَهیًَ .ضتِ لیّی (ّوکاس) دس دست چاج

طرح پژوهشی:



طشح کطَسی سشقت (ًاجا)ّ -وکاس

عضویت در :



ػضَ فؼال تسیج ٍ ػضَ تسیج اساتیذ استاى ایالم



ػضَ ساصهاى ًظام سٍاًطٌاسی ایشاى



ػضَ هجوغ ضاّذ ایشاى اسالهی



ػضَ هشکض داًص پژٍّاى ضاّذ ٍ ایثاسگش(ًخثگاى ٍ سشآهذاى) استاى ایالم



ػضَ اًجوي سٍاًطٌاسی اجتواػی ایشاى

تسلط به زبانهای خارجه:



اًگلیسی دس حذ تشجوِ هتَى تخصصی سٍاًطٌاسی



ػشتی دس حذ هقذهاتی

