
 
ثیَگرافی َّضوٌذ سفیذی 

سَاثق اجرایی  *
( 1380-84)هطبٍر ٍزیر ٍ هذیركل سبثق رٍاثط ػوَهی ٍزارت ثْذاضت، درهبى ٍ آهَزش پسضكی  ●
( 1376-80)هؼبٍى هذیركل رٍاثط ػوَهی ٍزارت جْبد سبزًذگی  ●
 رییس هَسسِ آرهبى رٍاثط ػوَهی ●
( 84-96)دثیر كل سوپَزیَم ثیي الوللی رٍاثط ػوَهی ●
 ( 1390-96( )  دثیر آییي سرآهذاى رٍاثط ػوَهی ایراى ●
رییس جطٌَارُ هلی تجلیغبت   ●

دثیر جطٌَارُ ستبرگبى رٍاثط ػوَهی ایراى  ●

 «تحقیقبت رٍاثط ػوَهی»صبحت اهتیبز، هذیرهسئَل ٍ سردثیر ًطریِ ػلوی ٍ ثیي الوللی  ●

 ػضَ ّیئت هذیرُ هجوغ ًخجگبى رٍاثط ػوَهی ایراى ●
ّیئت هَسس ٍ دثیركل خبًِ رٍاثط ػوَهی ایراى ػضَ  ●

 « اًجوي هتخصصبى رٍاثط ػوَهی»هؤسس  ●

 
تبلیفبت *

از اًتطبرات داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ هركس ثِ « راّجردّبی ػولی رٍاثط ػوَهی»تألیف كتبة  -1

( چبح اٍل، دٍم، سَم ٍ چْبرم  ٍ پٌجن )ػٌَاى كتبة درسی 

 از اًتطبرات ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی« فٌَى رٍاثط ػوَهی»تألیف كتبة  -2

 (چبح اٍل ٍ دٍم ٍ سَم )« رٍاثط ػوَهی ثرتر»تألیف كتبة  -3

هبّیت ٍ »ٍ « ًظریِ ٍضؼیتی در رٍاثط ػوَهی»، «ًگرش اًتقبدی ثِ رٍاثط ػوَهی»ترجوِ كتبثْبی  -4

 «كبركردّبی رٍاثط ػوَهی

 «چْبردُ گفتبر در ثبرُ رٍاثط ػوَهی»هطبركت در ًَضتي كتبة  -5

 «(رُ)اًذیطِ ّبی ارتجبطی حضرت اهبم خویٌی »اّتوبم ثرای چبح كتبة  -6

« ًَیسٌذگی در رٍاثط ػوَهی»ٍ « ( چبح اٍل ٍ دٍم) (ع)رٍاثط ػوَهی از ًگبُ اهبم ػلی»: تألیف كتبثْبی
 

، هركس آهَزش هذیریت (ٍاحذ تْراى هركسی)ریس درٍس رٍاثط ػوَهی در داًطگبُ آزاد اسالهی تذ*
كبرثردی  -داًطگبّی داًطگبُ تْراى ٍ داًطگبُ جبهغ ػلوی دٍلتی، جْبد 



 
 
 

 افتخبرات*
ٍ دریبفت لَح ( 1376)كست ػٌَاى كبرضٌبس ثرتر رٍاثط ػوَهی ثب رتجِ ًخست 

 ٍیژُ از ٍزیر هحترم فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی

ٍ دریبفت ( 1377)كست ػٌَاى كبرضٌبس ثرتر رٍاثط ػوَهی ثب رتجِ ًخست  ●

هحترم فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی   لَح ٍیژُ از ٍزیر

كست ػٌَاى هذیر ًوًَِ رٍاثط ػوَهی در ٍزارت جْبد سبزًذگی ٍ دریبفت لَح  ●

 1376ٍیژُ از ٍزیر هحترم جْبد سبزًذگی در سبل 

ثب ػٌَاى ًقص ٍ جبیگبُ  1377كست ػٌَاى هقبلِ ثرتر رٍاثط ػوَهی در سبل  ●

 رٍاثط ػوَهی در جبهؼِ هذًی


