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اطالعات تحصیلي ي تخصصي
الف – سًابق تحصیلي  ( :درجٍ تحصیلي  ،رشتٍ ي مًسسٍ آمًزشي )
دیپلن ـ دثیزعتبى ّذف ؽوبرُ 6ـ تْزاى ـ 6131
پشؽه ػوَهی ـ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی ؽْیذ ثْؾتی 6116
جزاحی سًبى ٍ سایوبى ـ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی ایزاى 6186

ب – دوره هاي آموزشي  ( :عنوان و مذت )

-

شركت و سخنراني در كارگاهها و سمينارهاي داخل كشور:

-

ؿشوز دس وبسگبُ آهَصؿي هشذلَطي سحميك ثشگضاسوٌٌذُ هعبًٍز دظٍّـي اًؼشيشَ دبػشَس وشج

17

-

ؿشوز دس اٍليي دٍسُ هذٍى ثبصآهَصي ثيوبسيْبي صًبى ثشگضاسگٌٌذُ

17

داًـگبُ علَم دضؿىي ايشاى – سْشاى

-

ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس ػويٌبس سٍؿْبي جذيذ ديـگيشي اص ثبسداسي ثشگضاسگٌٌذُ

17

هعبًٍز ثْذاؿشي وشهبى

-

ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس ػويٌبس ػالهز ٍ ايوٌي هبدساى ثشگضاس گٌٌذُ اداسُ ول

17

ثْذاؿز خبًَادُ سْشاى

-

ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دسوٌگشُ ثيي الوللي ٍ ثبصآهَصي صًبى ٍ هبهبئي ثشگضاس وٌٌذُ

17

داًـگبُ علَم دضؿىي ايشاى – سْشاى ٍ وؼت جبيضُ ًخؼز ثْششيي ػخٌشاى
 -ؿشوز دسوبسگبُ ثجز ػشعبًْب  ،ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز دظٍّـي ـ سْشاى

17

 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ وبؿز ٍ ثشداؿز وذؼَلْبي ًَسدالًز

17

ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز دظٍّـي ـ سْشاى
17

 ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ ثيي الوللي هشذلَطي سحميك ثشگضاس وٌٌذُهعبًٍز دظٍّـي ـ اًؼشيشَ دبػشَس وشج
 -ؿشوز دس ػويٌبس ثيي الوللي ثبسٍسي ٍ ًبثبسٍسي ؿيشاص ثشگضاس وٌٌذُ

17

هعبًٍز دظٍّـي ؿيشاص
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وٌگشُ ثيوبسيْبي آهيضؿي ٍ هـَسسي ثشگضاس وٌٌذُ

17

هعبًٍز دظٍّـي هـْذ
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ هلي هـبٍس سٌظين خبًَادُ ثشگضاس وٌٌذُ

17

هعبًٍز ثْذاؿشي ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ سْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ سٌظين خبًَادُ ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز ثْذاؿشي ؿيشاص

17

 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ  NSVثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز ثْذاؿشي ٍ صٌذٍق

17

جوعيز هلل هشحذ سْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس ػويٌبس ثبصآهَصي جوعيز ٍ سٌظين خبًَادُ ثشگضاس

17

وٌٌذُ هعبًٍز ثْذاؿشي سْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ ثؼشي لَلِ سحوي ثغشيك هيٌي الدبساسَهي

17

ثشگضاس وٌٌذُ ٍ ٍ IPPFصاسر ثْذاؿز ـ سْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ ثؼشي لَلِ سحوي ثغشيك الدبساػىَدي

17

ثشگضاس وٌٌذُ ٍ ٍ IPPFصاسر ثْذاؿز ـ سْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ هلي هـبٍسُ سٌظين خبًَادُ ثشگضاس وٌٌذُ ٍصاسر

17

ثْذاؿز  -صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ – ثَؿْش
 -ؿشوز دس وبسگبُ وـَسي ساثغيي ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز ثْذاؿشي اصفْبى

17

 -ؿشوز دس وبسگبُ هـَسسي ثشسػي سٍؿْبي اسسمبي ػالهز صًبى ثشگضاس وٌٌذُ

17

هـبٍس ٍصيش دس اهَس صًبى سْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ سْيِ هذٍل آهَصؿي ثؼشي لَلِ سحوي ٍ ،اصوشَهي

17

هـبٍسُ  ،ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز ثْذاؿشي ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ سْشاى ٍ سؿز
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ سَجيْي وبسؿٌبػبى اسؿذ سٌظين خبًَادُ ثشگضاس

17

وٌٌذُ  – IPPFسْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ وـَسي ثؼيج ػالهز هبدساى ثشگضاس وٌٌذُ اداسُ

17

ول ثْذاؽت خبًَادُ ـ تْزاى
 -ؿشوز دس ػخٌشاًي دس وبسگبُ ثشگـز دزيشي ٍاصوشَهي ثشگضاس وٌٌذُ ٍصاسر

17

ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ – سْشاى
 -ؿشوز دس وبسگبُ آهَصؿي هـَسسي ػالهز ٍ ايوٌي هبدساى ثشگضاس وٌٌذُ اداسُ

17

ول ثْذاؿز خبًَادُ – سْشاى
 -ؿشوز دسوبسگبُ ثيَْؿي دسسين ّبي ػيبسثشگضاسوٌٌذُ داًـگبُ علَم دضؿىي لضٍيي

17

 -ؿشوز دس وبسگبُ آهَصؽ هشثيبى ساثغيي ثْذاؿشي ثشگضاس وٌٌذُ يًَيؼف

17

دبوذؿز ٍساهيي
 -ؿشوز دسػويٌبس ثيي الوللي ثْذاؿز ثبسٍسي ثشگضاس وٌٌذُ ٍصاسر ثْذاؿز سْشاى

17

 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ وـَسي سَجيْي عشح جبهع عوليبسي ًمؾ آهَصؽ

17

هشداى دس افضايؾ دَؿؾ سٌغين خبًَادُ ثشگضاسوٌٌذُ هعبًٍز ثْذاؿشي ؿيشاصٍ صٌذٍق
جوعيز هلل هشحذ – ؿيشاص
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ اسسمبي ويفيز خذهبر ثشگضاس وٌٌذُ ٍصاسر

17

ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ – سْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس ػويٌبس ثشسػي ساّْبي افضايؾ هـبسوز هشداى دس سٌظين

17

خبًَادُ ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز ثْذاؿشي ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ سْشاى
 -ؿشوز دس وبسگبُ وـَسي ٍ ثشًبهِ سيضي ٍ ًظبسر ثشگضاس وٌٌذُ اداسُ

11

ول ثْذاؿز خبًَادُ سْشاى
 -ػخٌشاًي ٍ ؿشوز دس ػويٌبس جوعيز ٍ سٌظين خبًَادُ ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز

11

ثْذاؿشي داًـگبُ سْشاى – سْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ وـَسي ثيَْؿي دس سين ّبي ػيبس ثشگضاس وٌٌذُ

11

هعبًٍز ثْذاؿشي داًـگبُ ايشاى – سْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس ػويٌبس آهَصؽ هذسػيي وـَسي ثشًبهِ ّبي جوعيز ٍ

11

سٌظين خبًَادُ ثشگضاس وٌٌذُ اداسُ ول ثْذاؿز خبًَادُ سْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ سشثيز هشثيبى عشح اجشايي آهَصؽ ثشًبهِ ّبي

11

ثْذاؿز ثبسٍسي ثِ هشداى حيي خذهز ػشثبصي ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز آهَصؿي ًضاجب
ٍ اداسُ ول ثْذاؿز خبًَادُ – سْشاى
 -ؿشوز دس وبسگبُ آهَصؽ سحميمبر ويفي ثشٍؽ  F.G.Dثشگضاس وٌٌذُ  IPPFسْشاى

11

 -ؿشوز دس وبسگبُ هلي ويفيز خذهبر ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز ثْذاؿشي ٍ صٌذٍق

11

جوعيز هلل هشحذ سْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ ديي ٍ جوعيز ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز ثْذاؿشي

11

ػيؼشبى ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ -چبُ ثْبس
 -ؿشوز دس وبسگبُ سذٍيي ثشًبهِ عوليبسي ثْذاؿز خبًَادُ ثشگضاسوٌٌذُ اداسُ ول

17

ثْذاؿز خبًَادُ دبوذؿز ٍساهيي
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ آهَصؽ هذسػيي والػْبي هـبٍس لجل اص اصدٍاج

17

ثشوضاس وٌٌذُ هعبًٍز ثْذاؿشي ّشهضگبى ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ ثٌذسعجبع
 -ؿشوز دس ّوبيؾ وـَسي هـبٍسُ ٍ ٍاصوشَهي ثذٍى اػشفبدُ اص سيغ جشاحي

17

ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز ثْذاؿشي ؿْيذ ثْـشي ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ سْشاى
 -ؿشوز دس ّوبيؾ سٍص جْبًي همبثلِ ثب ايذص ثشگضاس وٌٌذُ اداسُ ول ديـگيشي اص

17

ثيوبسيْب – سْشاى
 -ؿشوز دس وبسگبُ سٍؿْبي جلت هـبسوز هشدهي ٍ ّوىبسي ثيي ثخـي دس

17

ثشًبهِ ّبي سَػعِ دبيذاس ٍ ثشگضاس وٌٌذُ يًَيؼف ٍ ٍصاسر ثْذاؿز – سْشاى
 -ؿشوز دس وبسگبُ هذيشيز ثشگضاس وٌٌذُ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ –گشگبى

78

 -ؿشوز دس ّوبيؾ ديي ٍ جوعيز ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز ثْذاؿشي ػيؼشبى ٍ

78

صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ – صاّذاى
78

 ؿشوز دس وبسگبُ ثْذاؿز جٌؼي ثشگضاس وٌٌذُ اًجوي سٌظين خبًَادُ جوَْسياػالهي ايشاى – سْشاى

78

 ؿشوز دس وبسگبُ سَػعِ هٌبثع ثشگضاس وٌٌذُ اًجوي سٌظين خبًَادُ جوَْسياػالهي ايشاى – سْشاى
 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي ٍ ّوىبسي دس ثشگضاسي ػويٌبسّبي جوعيز دس ػغح هلي

78-18

 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس ّوبيؾ ثْذاؿز خبًَادُ ثشاي ّوؼشاى ًبجب ثشگضاس وٌٌذُ

78

هعبًٍز ثْذاؿشي ثَؿْش ٍ ًذػب ثَؿْش

-

دي 78

ػخٌشاًي ثْذاؿز ثبسٍسي ٍ سٌظين خبًَادُ دس دفشش همبم ٍصاسر ثِ هٌبػجز ٍسٍد ػشوبس
خبًن دوشش عجيذ هذيش اجشايي UNFPA

-

ػخٌشاًي ثْذاؿز ثبسٍسي ٍ سٌظين خبًَادُ دس جوع ّوؼشاى ػفشاي خبسجي همين ايشاى

اػفٌذ 78

-

ػخٌشاًي ثِ هٌبػجز ٍسٍد ؿْشداس دشسشيب

اػفٌذ 78

-

ؿشوز دس ػويٌبس ٍ جوعيز سَػعِ دبيذاس ثشگضاس وٌٌذُ صٌذٍق جوعيز ٍ ؿَساي جوعيز

-

ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس جوع ّوؼشاى ػفشاي همين ايشاى دس اسسجبط ثب ثْذاؿز ثبسٍسي

فشٍسديي77
آثبى 77

ًْبد سيبػز جوَْسي
 -ؿشوز ٍ ػٌخٌشاًي دس ػويٌبس صى  ،جوعيز ٍ سَػعِ داًـىذُ ثْذاؿز داًـگبُ سْشاى

هشداد77

ّ -وىبسي دس ّوبٌّگي ٍ ؿشوز دس اجالع هعبًٍيي ثْذاؿشي ٍ دسهبًي

دي 77

 ؿشوز دس ّوبيؾ وـَسي هذيشيز هٌبثع دس ثيوبسػشبى ثشگضاس وٌٌذُ هعبًٍز سَػعِ هذيشيز هٌبثع ٍ اهَس هجلغ دي 77 وؼت جبيضُ ًخؼشيي دس جـٌَاسُ سٍاثظ عوَهي ٍصاسر ثْذاؿز دس ػغح وـَس اص دوشش دضؿىيبى ٍصيش ثْذاؿز ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس هَسد سٍص جْبًي اسسجبعبر ٍ خبًَادُ دس جوع خجشًگبساى اعضاهي دس صاّذاى -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس هَسد هـبٍسيي صى اػشبًذاساى ػشاػش ايشاى ،سْشاى ٍصاسر وـَس

7777
7777

 ؿشوز دس ّوبيؾ ًمؾ آثضيبى دس ػالهز سْشاى ؿشوز ؿيالر -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس ّوبيؾ ًْضز جْبًي وَدوبى ٍ ًَجَاًبى ،وبًَى ٌّشهٌذاى -سْشاى

7777
7777

 -ؿشوز دس ّوبيؾ ثيي الوللي ثبسٍسي ٍ ًبثبسٍسي سٍيبى سْشاى

7777

 -ؿشوز دس وبسگبُ سشثيز هذسػيي هـبٍسُ سٌظين خبًَادُ ؿيشاص

7777

 -ؿشوز دس وبسگبُ آهَصؽ ثْذاؿز ديضيي

7777

 -هؼئَل غشفِ ًوبيـگبُ هعبًٍز ػالهز دس ًوبيـگبُ ّفشِ ػالهز  ،وَدن ٍ ًَجَاى ً ،يشٍي اًشظبهي

7777

 -هؼئَل ثشگضاسي سَسّبي هغبلعبسي ثشاي خجشًگبساى دس ثخؾ دٍلشي دس هعبًٍز ػالهز

7777

 -هؼئَل ثشگضاسي سَسّبي هغبلعبسي ثشاي خجشًگبساى ٍ سٍحبًيَى دس ثخؾ غيشدٍلشي

7777

شركت و سخنراني در سمينارهاي خارج از كشور:

-

ًوبيٌذُ سػوي جوَْسي اػالهي ايشاى ٍ ػخٌشاى دس ػويٌبس  PCCثشگضاس وٌٌذُ ػبصهبى جْبًي ثْذاؿز
طًَ  ،ػَئيغ
 -ؿشوز دس دٍسُ آهَصؿي ػِ هبِّ جشاحي الدبساػىَدي ٍ ًبصائي دس ليَى فشاًؼِ

-

اػفٌذ 77

17
17

ًوبيٌذُ سػوي جوَْسي اػالهي ايشاى ،سيبػز ّئيز ٍ ػخٌشاى دس ػويٌبس وبسؿٌبػبى اسؿذ
سٌظين خبًَادُ ثشگضاس وٌٌذُ  IPPFالَّس دبوؼشبى

-

ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس ػويٌبس ثيي الوللي اٍلَيشْبي سحميمبسي ثشگضاس وٌٌذُ ػبصهبى جْبًي ثْذاؿز

-

وذٌْبن داًوبسن

17
17

-

سيبػز ّئيز وبسؿٌبػبى اسؿذ سٌظين خبًَادُ جْز ثبصديذ ثشًبهِ ّبي سٌظين خبًــــَادُ ٍ ؿشوز دس

17

وبسگبُ آهَصؽ هؼبئل جٌؼي ثشگضاس وٌٌذُ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ چيي ٍ سبيلٌذ
17

عضَ ّئيز سػوي جوَْسي اػالهي ايشاى ٍ هؼئَل ًوبيـگبُ ايشاى دس ػويٌبس جوعيز ٍ سَػعِ

ثشگضاس وٌٌذُ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ لبّشُ هصش ٍ دسيبفز جبيضُ ثْششيي غشفِ اص سيبػز جوَْس هصش
 ػشدشػز ّئيز دُ ًفشُ سيبػز هحششم داًـگبّْبي علَم دضؿىي دس دٍسُ هذيشيز ثشًبهِ ّبي سٌظين خبًَادُ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ ًبًجيٌگ چيي17
 -ؿشوز دس وبسگبُ دشٍطُ ًَيؼي ثشگضاس وٌٌذُ  IPPFسشيَاًذسٍم – ٌّذ

17

 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ  TYPثشگضاس وٌٌذُ  IPPFهبلِ هبلذيَ

17

 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس وبسگبُ ًمؾ داٍعلجيي دس ثشًبهِ ّبي سٌظين خبًَادُ ثشگضاس وٌٌذُ IPPF

17

ولوجَ ػشي الًگب -
 عضَ ّئيز سػوي ٍصاسر ثْذاؿز دس جلؼِ هـَسسي هٌغمِ اي ثْذاؿز ثبسٍسي ثشگضاس وٌٌذُ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ – دّلي ًَ ٌّذ11
 عضَ ّئيز سػوي ٍ ػخٌشاى دس وٌفشاًغ ًمؾ هشداى دس ثْذاؿز ثبسٍسي ثشگضاس وٌٌذُ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ ٍ اوَ – ثبوَ آرسثبيجبى11
 سيبػز ّئيز وبسؿٌبػبى اسؿذ سٌظين خبًَادُ ٍ ّئيز ّبي علوي دس ثبصديذ فعبليشْبي ثْذاؿز ثبسٍسي اص وــَس ثـٌگالدؽ ثشگـضاس وٌٌـذُ صـٌذٍق جوعيـز هلـل17

هشحذ داوب ثٌگالدؽ

 ػخٌشاى ٍ سيبػز ّئيز جوَْسي اػالهي ايشاى دس وٌفشاًغ ثيي الوللي ثْذاؿز ثبسٍسي ثشگضاس وٌٌذُ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ اػشبًجَل سشگيِ17
 ػخٌشاى ٍ سيبػز ّئيز وبسؿٌبػبى اسؿذ سٌظين خبًَادُ جْز ؿشوز دس وبسگبُ آهَصؿي ًمؾ هشداى ٍ سٍحبًيَى دس ثْذاؿز ثبسٍسي ٍ سٌظـين خـبًَادُ ثشگـضاسوٌٌذُ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ ٍ  BKKBNجبوبسسب اًذًٍضي

17

 عضَ ّئيز سػوي جوَْسي اػالهي ايشاى دس وٌفشاًغ آػيب ٍ اليبًَيؼِ ثْذاؿز ثبسٍسي ثشگضاس وٌٌذُ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ هبًيل فيليذيي17
 ػخٌشاى ٍ ؿشوز دس ػويٌبس هذيشيز ثيي الوللي خذهبر ثْذاؿشي ثِ هذر ّ 7فشِ ثشگضاس وٌٌذُ آطاًغ ّوىبسيْبي ثـيي الوللـي طادـي ٍ ػـفبسر طادـي سَويـَ – ًٍوبيٌذُ وـَسّبي ؿشوز وٌٌذُ دس  JICAثعٌَاى ًوبيٌذُ ايشاى دس افششبحيِ اػشبديَم ػبيشبهب هحل ثشگضاسي جبم جْبًي فيفب
7887
 عضَ ّيبر سػوي جوَْسي اػالهي ايشاى دس هعيز ّوؼش هحششهِ سيبػز جوَْس ثِ يوي ٍ عشثؼشبى ػعَدي آثبى 77 -ػخٌشاًي دس وٌفشاًغ جوعيز ٍ سَػعِ يوي ٍ وؼت جبيضُ ثْششيي ػخٌشاى

آثبى 77

 اسائِ گضاسؽ ثِ سيبػز جوَْس ٍ ّوؼش هحششهِ سيبػز جوَْس يوي ٍ وؼت جبيضُ اص ّوؼش هحششهِسيبػز جوَْس يوي ثعٌَاى صى هؼلوبى ٍ فعبل

آثبى 77

عضَ ّيبر سػوي جوَْسي اػالهي ايشاى دس ػويٌبس جوعيز ٍ فمش  ،دٌجويي وٌفشاًغ آػيب ٍ اليبًَػيِ
ثشگضاس وٌٌذُ صٌذٍق جوعيز ٍ اػىبح ثبًىَن  ،سبيلٌذ

آرس 77

 -ؿشوز ٍ ػخٌشاًي دس  IPPFاجالع  Rexcoثٌگالدؽ

اػفٌذ 77

 -ؿشوز دس اجالع هٌغمِ اي  IPPFػشيالًىب

سيش 77

 -هٌشخت ًوبيٌذُ وـَسّبي آػيبي جٌَثي ثعٌَاى خضاًِ داس ثشاي  7ػبل دس ؿَساي سّجشي  IPPFلٌذى سيش 77

ج – سوابق تحقيقاتي  ،تاليف  ،ترجمه و : .......
تاليفات :
 -هجوَعِ آهــــــَصؿي جوعيز ٍ سٌظين خبًَادُ چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق وَدوبى هلل هشحذ

17

 -فيليخ چبسر سٌظين خبًَادُ ثشاي هشدم چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ

17

-فيليخ چبسر سٌظين خبًَادُ ثشاي گشٍُ فٌي چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ

17

 -وشبثچِ جوعيز ٍ سٌظين خبًَادُ ثِ اًگليؼي چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ

17

 -وشبثچِ فشصًذ ووشش آهَصؽ ثْشش ثشاي داًؾ آهَصاى دثيشػشبًي چبح ٍصاسر ثْذاؿز

17

 -گضاسؽ وـــــــَسي جوعيز ٍ سٌظين خبًَادُ ثِ فبسػي چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز

17

هلل هشحذ اسائِ دس اجالع  ICPDلبّشُ
17

گضاسؽ وـَسي جوعيز ٍ سٌظين خبًَادُ ثِ اًگليؼي چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذاسائِ دس اجالع  ICPDلبّشُ
وشبثچِ جوعيز ٍ سٌظين خبًَادُ چبح ٍصاسر وـبٍسصي ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ

-

17

هجوـــَعِ هـبٍسُ ثشاي ثؼيج ثْذاؿز هبدساى چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ 17
 داًؾ اهشٍص ٍ صًبى سٍػشبيي چبح ٍصاسر وـبٍسصي ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ -هــــجوَعِ آهَصؿي سٌظين خبًَادُ ثشاي هبهب سٍػشبيي چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز

17
هلل هشحذ

17
 -ساٌّوبي ثْذاؿز ثبسٍسي چبح ٍصاسر ثْذاؿز

17

 -وشبة هـبٍسُ سٌظين خبًَادُ چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ

17

 -آؿٌبيي ثب سٍؿْبي هَثش ديـگيشي اص ثبسداسي چبح هعبًٍز ثْذاؿشي ػيؼشبى

11

 -وشبة هـبٍسُ ٍاصوشَهي چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ

11

 گضاسؽ هلي ثْذاؿز ثبسٍسي ٍ سٌظين خبًَادُ ثِ فبسػي چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ17
 گضاسؽ هلي ثْذاؿز ثبسٍسي ٍ سٌظين خبًَادُ ثِ اًگليؼي چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ17
 وشبة ويفيز خذهبر دس ثْذاؿز ثبسٍسي ٍ سٌظين خبًَادُ چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ17
 -ثشٍؿَسّب ٍ دوفلز ّبي سٌظين خبًَادُ چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ

 -17سبوٌَى

 -وشبة ثْذاؿز اصدٍاج ثشاي ساثغيي

17

 -وشبة غشثبلگشي ػشعبى ّب ثشاي ساثغيي

17

 -وشبة احىبم سٌظين خبًَادُ چبح ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ

78

 -گضاسؽ وـَسي جوعيز  ،فمش ثِ صثبى اًگليؼي اسائِ دس اجالع اػىبح ثبًىَن

آرس77

 -دوفلز ٍ ػبيش هَاد ووه آهَصؿي سٍص جْبًي ثْذاؿز ٍ ّفشِ ػالهز

اػفٌذ77

تاليف و ترجمه مقاالت و ساير فعاليتهاي مطبوعاتي :

-

 -سشجوِ غشثبلگشي ػشعبًْبي ؿبيع صًبى

17

 -سذٍيي هـبٍسُ سٌظين خبًَادُ دس سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص

 77سيش 17

-سذٍيي ثشًبهِ ّبي وٌششل جوعيز ٍ سٌظين خبًَادُ دس ًـشيِ اًجوي سٌظين خبًَادُ سبثؼشبى

17

 -سشجوِ لشصْبي دشٍطػششًٍي سٌْب دس سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص

 77هْش 11

 -سذٍيي ثشًبهِ ّبي وٌششل جوعيز ٍ سٌظين خبًَادُ دس سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص

 77سيش 11

 -سشجوِ  IUSدس سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص

 77هْش 11

 -سشجوِ سٍؿْبي عجيعي ديـگيشي اص ثبسداسي دس سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص

 77هشداد 11

 -سشجوِ ًيبصّبي ثْذاؿشي صى لجل اص يبئؼگي دس سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص

 77ؿْشيَس11

سشجوِ دشػؾ ٍ دبػخ دس سٍؿْبي ديـگيشي اص ثبسداسي دس ًـشيِ اًجوي سٌظين خبًَادُ ثْبس

11

-

سذٍيي هـبٍسُ سٌظين خبًَادُ دس فصلٌبهِ ثَْسص

سبثؼشبى 11

-

ســشجوِ دـــــشػؾ ٍ دبػخ دس سٍؿْبي ديـگيشي اص ثبسداسي دس ًـشيِ اًجوي سٌظين خبًَادُ

سبثؼشبى 17

 -سشجوِ عمين ػبصي ٍ ًىبر هْن آًبى دس ؿؾ ؿوبسُ سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص

اص  77سيشهبُ سب
 77هشداد 17
 77ؿْشيَس 17

 سشجوِ ديـگيشي اٍسطاًغ دس سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص-سشجوِ همبلِ جوعيز جْبى دس دٌجبُ ػبل آيٌذُ  7ثشاثش خَاّذ ؿذدس سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص

 7ؿْشيَس 17
-سشجوِ خشٍج وذؼَلْبي ضذثبسداسي دس سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص

 77سيش 17

 -سشجوِ وبس ػٌگيي ٍ ٍصى صهبى سَلذدس سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص

 7سيش 17

 -سشجوِ ؿيش هبدس خَاساى ٍ دٌَهًَي دس سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص

 77خشداد 17

سشجوِ ووششيي ّضيٌِ ثشاي هحبفظز اص ٍيشٍع HIVدس سٍصًبهِ دضؿىي اهشٍص  77خشداد 17 -سذٍيي  Five living Issuesدس سٍصًبهِ Earth Times

جَالي 7777

 -سشجوِ اًگليؼي Happy marriage

78

 -سذٍيي همبالر دس سٍصًبهِ ّبي وـَسّبي ثٌگالدؽ  ،اهبسار هشحذ عشثي  ،يوي ،ػَسيِ ٍ آهشيىب

7888

 ؿشوز هشعذد دس ثشًبهِ ّبي ساديَ ٍ سلَيضيًَي (ثِ خبًِ ثشهيگشدين – صجح ٍ صًذگي – داًؾ – دضؿه خبًَادُ – صجح ثخيش سْشاى ٍ سلَيضيَى ّبي ثـشٍى هـشصي - 17سبوٌَى

جبم جن  ،ػحش )

 -17سبوٌَى

 -سشجوِ دوفلز ّب ٍ ثشٍؿَسّبي هخشلف سٌظين خبًَادُ

 هصبحجِ ثب صذاي آهشيىب  ،ايشبليب ،ثي ثي ػي ،طادي  ،چيي ،ػي اى اى  ،اسشيؾ  ،فشاًؼِ  ،داًوبسن  ،وشُ جٌَثي  ،ثلظيـه  ،اػـذبًيب  ،دشسمـبل ٍ هغجَعـبر داخـل وــَس اص – 17سبوٌَى

جولِ هجلِ صى ٍ خبًَادُ
تحقيقات :

ّ -وىبسي ثب عشحْبي  KAPوـَسي ػبليبًِ هجشي هعبًٍز ثْذاؿشي

17-17

-

عشح همبيؼِ عَاسض ثؼشي لَلِ سحوي دس  Interval ٍ PPهجشي هعبًٍز دظٍّـي

17

-

دزيشؽ ٍ لجَل اداهِ هصشف ًَسدالًز هجشي هعبًٍز دظٍّـي

17

-

سحميمبر ثشسػي ويفيز خذهبر هجشي اًجوي سٌظين خبًَادُ

11

-

عشح آهَصؽ هـبسوز هشداى دس ثشًبهِ ّبي ثْذاؿز ثبسٍسي حيي خذهز ػشثبصي هجشي هعبًٍز ثْذاؿشي ثب ّوىبسي ًضاجب
11

-

عشح سحميمبر ٍ ثشسػي ٍضعيز اػشبًْبي هحشٍم هجشي ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ
17

-

عشح سحميمبر ٍ ثشسػي ٍضعيز دٌبٌّذگبى دس اسدٍگبّْب هجشي ٍصاسر ثْذاؿز ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ
17

-

عشح سحميمبر ثشسػي ٍضعيز ثْذاؿز ًَجَاًبى ٍ جَاًبى دس اػالهـْش هجشي هعبًٍز دظٍّـي ٍ صٌذٍق جوعيز هلل هشحذ
78

-

هـبٍس عشحْبي سحميمبسي دبيبى ًبهِ داًـجَيبى سؿشِ ّبي دضؿىي ٍ ديشادضؿىي دس اهَس جوعيز ٍ سٌظين خبًَادُ دس ػشاػش وـَس
 -17سبوٌَى

-

سذٍيي اّويز دَؿؾ ثشًبهِ ّبي سٌظين خبًَادُ دس فصلٌبهِ ثَْسص

سبثؼشبى 78

هـبٍس ٍ ّوىبس عشح سحميمبسي آهَصؽ هؼبئل جٌؼي ثب ّوىبسي هعبًٍز دظٍّـي

سبثؼشبى 77

ّ -وىبس عشح سحميمبسي ثشسػي هؼبئل فمْي  ،حمَلي  ،اجشوبعي ثْذاؿشي ػمظ جٌيي ثب دظٍّـىذُ

77

اثي ػيٌب

د -میسان آشىایي با زباوُای خارجي ي کار با رایاوٍ :
صثبى اًگليؼي
سايبًِ

هؼلط
هؼلط

 -41سًابق شغلي ي مذیریتي

الف  -عَاثك وبرؽٌبعی ٍ هذیزیتی در ثخؼ دٍلتی ٍ غیزدٍلتی

ردیف

عىًان شغل یا سمت

وام دستگاٌ

ياحذ سازماوي

تاریخ اوتصاب

پشؽه هغئَل ٍ پشؽه لبًًَی هٌغمِ

هزوش ثْذاؽت درهبًی لَاعبًبت

هزوش ثْذاؽت ؽویزاًبت

13

ّوىبر تحمیمبتی

عتبد گغتزػ ؽجىِ ٍ هؼبًٍت
پضٍّؾی

ٍسارت ثْذاؽت

11

1

رسیذًت جزاحی سًبى ٍ سایوبى

داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى

ثیوبرعتبى ؽْیذ اوجز آثبدي ٍ
فیزٍسگز

18

6

رسیذًت ارؽذ سًبى ٍ سایوبى

داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى

ثیوبرعتبى ؽْیذ اوجز آثبدي ٍ
فیزٍسگز

19

3

هغئَل ثزًبهِ ّبي  IECثْذاؽت ثبرٍري

هؼبًٍت پضٍّؾی

ٍسارت ثْذاؽت

86

1

ریبعت ٍاحذ جوؼیت تٌظین خبًَادُ

ادارُ ول تٌظین خبًَادُ

ٍسارت ثْذاؽت

86

8

هؼبًٍت ادارُ ول جوؼیت ٍ تٌظین خبًَادُ

ادارُ ول تٌظین خبًَادُ

ٍسارت ثْذاؽت

86

7

وبرؽٌبط هغئَل ثزًبهِ ّبي جوؼیت ٍ تٌظین خبًَادُ ٍ هذیز
پزٍصُ ّبي صٌذٍق جوؼیت هلل هتحذ در ارتجبط ثب تٌظین خبًَادُ
ٍ وٌتزل جوؼیت

ادارُ ول تٌظین خبًَادُ

6

6

ٍسارت ثْذاؽت

86

ًوبیٌذُ هؼبًٍت ثْذاؽتی در پزٍصُ جوؼیت آهَسػ ٍ پزٍرػ ٍ
ًْضت عَادآهَسي

ادارُ ول تٌظین خبًَادُ

ٍسارت ثْذاؽت

86

61

ػضَ وویتِ ػلوی وؾَري تٌظین خبًَادُ

ادارُ ول تٌظین خبًَادُ

ٍسارت ثْذاؽت

86

66

ػضَ وویتِ ػلوی وؾَري ثْذاؽت ثبرٍري در هؼبًٍت پضٍّؾی

هؼبًٍت پضٍّؾی

ٍسارت ثْذاؽت

86

ادارُ ول ثْذاؽت خبًَادُ

ٍسارت ثْذاؽت

76

9

66

ػضَ وویتِ ػلوی وؾَري ؽیز هبدر

61

ًوبیٌذُ ادارُ ول ثْذاؽت خبًَادُ در وویتِ ثْزُ ٍري

هؼبًٍت پؾتیجبًی

ٍسارت ثْذاؽت

83

66

ًوبیٌذُ هؼبًٍت ثْذاؽتی در صذا ٍ عیوبي جوَْري اعالهی
ایزاى

هؼبًٍت ثْذاؽتی

ٍسارت ثْذاؽت

81

63

وبرؽٌبط هغئَل ثزًبهِ ّبي هؾبروت هزداى در ثزًبهِ ّبي
ثْذاؽت ثبرٍري حیي خذهت عزثبسي

هؼبًٍت ثْذاؽتی

ٍسارت ثْذاؽت

81

61

هذرط هلی هؾبٍر تٌظین خبًَادُ

ادارُ ول ثْذاؽت خبًَادُ

ٍسارت ثْذاؽت

86

68

ًبظز ثغیج وؾَري فلج اعفبل در پٌج عبل ٍ عالهت هبدراى در
یىغبل

هؼبًٍت ثْذاؽتی

ٍسارت ثْذاؽت

81

67

هؾبٍر فٌی پزٍصُ ّبي عبسهبى هلل ٍ عزپزعت ّیبت ّبي
خبرجی ٍ اًجبم عبیز فؼبلیت ّبي ثیي الوللی

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

89

69

ریبعت ّیبت ّبي رعوی در عفزّبي خبرج اس وؾَر (چیي ،
تبیلٌذ  ،پبوغتبى  ،ثٌگالدػ  ،تزویِ  ،اًذًٍشي ٌّ ،ذ )

هؼبًٍت ثْذاؽتی

ٍسارت ثْذاؽت

86

61

هؼزفی ثِ دفتز عبسهبى جْبًی ثْذاؽت ثؼٌَاى سًبى فؼبل در
ػزصِ ثْذاؽتی ثؼٌَاى هؾبٍر رعوی در ثزًبهِ ّبي ثْذاؽت
ثبرٍري ٍ تٌظین خبًَادُ

هؼبًٍت ثْذاؽتی

ٍسارت ثْذاؽت

71

66

ػضَ وویتِ وؾَري ایذس

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

76

66

هغئَل ثزگشاري رٍس جْبًی جوؼیت

هؼبًٍت ثْذاؽتی

ٍسارت ثْذاؽت

86

61

هغئَل ثزگشاري رٍس جْبًی ثْذاؽت

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

76

66

هغئَل رٍاثظ ػوَهی حَسُ هؼبًٍت عالهت

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

76

63

ًوبیٌذُ هؼبًٍت عالهت در دفتز هؾبروت اهَر سًبى در ًْبد
ریبعت جوَْري

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

89

61

ًوبیٌذُ هؼبًٍت عالهت در ؽَراي اًمالة فزٌّگی ٍ عبسهبى
آهبر ٍ هغبلؼبت سًبى

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

71

68

ػضَ وویتِ رفبُ ٍ ٍرسػ ٍسارت ثْذاؽت

هؼبًٍت تَعؼِ

ٍسارت ثْذاؽت

71

67

ICPD+

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

76

69

دثیز وویتِ عزح تىزین ارثبة رجَع

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

76

11

دثیز ؽَراي هذیزاى

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

16

هذرط رؽتِ ثْذاؽت هبدر ٍ وَدن ٍ جوؼیت تٌظین خبًَادُ

داًؾىذُ ثْذاؽت اثَریحبى

داًؾگبُ تْزاى

89

16

هیشثبى ّیبت ّبي خبرجی هغئَلیي  ،همبهبت  ،وبرؽٌبعبى

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

86

11

ًوبیٌذُ هؼبًٍت عالهت در وویغیَى پشؽىی هجلظ در اهَر
عمظ جٌیي ٍ اّذاي جٌیي

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

76

16

ًوبیٌذُ هؼبًٍت عالهت در ؽَراي ؽْز تْزاى

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

76

11

ػضَ وویتِ اجزایی ثغیج هلی MR

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

76

18

هؾبٍر هؼبًٍت عالهت در اهَر ارتجبعبت هزدهی

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

76

17

ػضَ ّیبت هَعظ ّ ،یبت هذیزُ  ،دثیز ٍ ریبعت وویتِ
ارتجبعبت

اًجوي عالهت خبًَادُ ایزاى

NGO

86

19

ًوبیٌذُ اًجوي عالهت خبًَادُ ایزاى در ثخؼ  NGOدر دفتز
سًبى ًْبد ریبعت جوَْري

اًجوي عالهت خبًَادُ ایزاى

NGO

86

دثیز وویتِ هلی

61

ًوبیٌذُ اًجوي عالهت خبًَادُ ایزاى در ؽَراي هٌغمِ اي آعیبي
جٌَثی IPPF

اًجوي عالهت خبًَادُ ایزاى

66

ًوبیٌذُ اًجوي عالهت خبًَادُ ایزاى در وویتِ اجزایی هٌغمِ اي
آعیبي جٌَثی IPPF

اًجوي عالهت خبًَادُ ایزاى

66

NGO

NGO

76

اس تیز 76

اس تیز 76

ًوبیٌذُ وؾَرّبي آعیبي جٌَثی ثؼٌَاى خشاًِ دار در ؽَراي
رّجزي  IPPFلٌذى ثِ هذت  1عبل

اًجوي عالهت خبًَادُ ایزاى

NGO

تیز 76

61

وبرؽٌبط هغئَل عزح تحمیمبتی وؾَري ثلَؽ

هؼبًٍت عالهت

دفتز عالهت خبًَادُ ٍ جوؼیت

ؽْزیَر73

66

وبرؽٌبط اتبق فىز

رادیَ عالهت

صذا ٍعیوبي جوَْري
اعالهی ایزاى

73

63

ّوبٌّگ وٌٌذُ پزٍصُ ثْذاؽت ثبرٍري صٌذٍق جوؼیت عبسهبى
هلل

هؼبًٍت عالهت

دفتز عالهت خبًَادُ ٍ جوؼیت

ؽْزیَر73

61

ًبیت رئیظ فذراعیَى آهبدگی جغوبًی ٍ آئزٍثیه

رئیظ فذراعیَى آهبدگی جغوبًی
ٍ آئزٍثیه

فذراعیَى

فزٍردیي 71

68

رئیظ وویتِ اجزایی اًجوي ّبي خبًَادُ جٌَة آعیب فذراعیَى
ثیي الوللی خبًَادُ

رئیظ وویتِ اجزایی

فذراعیَى ثیي الوللی خبًَادُ

-6191ثِ هذت  1عبل

67

ػضَ ؽَراي جْبًی ٍ وویتِ ػضَگیزي فذراعیَى ثیي الوللی
خبًَادُ

ػضَ ؽَراي جْبًی ٍ وویتِ
ػضَگیزي

فذراعیَى ثیي الوللی خبًَادُ

-6191ثِ هذت  1عبل

69

ًبیت رئیظ اًجوي ثزایتًَیه

ًبیت رئیظ

اًجوي ثزایتًَیه

6196

31

هجوغ ّن اًذیؾی تؾىل ّبي غیزدٍلتی ایزاى

هذیز گزٍُ ثْذاؽت ٍ عالهت
ػوَهی

هجلظ ؽَراي اعالهی

6196

36

ػضَ اتبق فىز لبئن همبم ٍسیز در اهَر اجتوبػی ٍ فزٌّگی ٍسارت
وؾَر

هؾبٍر لبئن همبم ٍسیز در اهَر
اجتوبػی ٍ فزٌّگی

دفتز عبسهبى ّبي هزدم ًْبد
ٍسارت وؾَر

6196

36

ثبسرط اًجوي عالهت خبًَادُ ایزاى

اًجوي عالهت خبًَادُ ایزاى

NGO

6191

31

ػضَ اتبق فىز ٍ رئیظ وویتِ ایذس هؼبًٍت اجتوبػی اعتبًذاري
تْزاى

هؼبًٍت اجتوبػی

اعتبًذاري تْزاى

6191

36

ػضَ اتبق فىز هؼبًٍت ثْذاؽت

هؼبًٍت عالهت

ٍسارت ثْذاؽت

6191

33

ریبعت اًجوي صلح ٍ دٍعتی ثزاي تًَیه

اًجوي غیز دٍلتی

ٍسارت وؾَر

6196

ب -تشًیقات  ( :با رکر مقام تشًیق کىىذٌ )
 جٌبة آلبي دوتش پظٍّي هؼبٍى اهَس پظٍّشي ثِ هٌبػجت ػضَيت وويتِ ػلوي هؼبًٍت پظٍّشي 72 جٌبة آلبي دوتش فشػبس هذيش ول ثْذاشت خبًَادُ ٍ هذاسع ثِ هٌبػجت ثشگضاسي ػويٌبس ػالهت ٍ ايوٌي هبدساى 72 جٌبة آلبي دوتش اػذپَس هذيشول تغزيِ ٍ ثْذاشت هذاسع ثِ هٌبػجت ثشگضاسي ػويٌبس جوؼيت ٍ تَػؼِ 72 جٌبة آلبي دوتش آػبيي هذيش ول تغزيِ ثْذاشت ٍتٌظين خبًَادُ ثِ هٌبػجت ثشگضاسي وبسگبُ هلي هشبسٍسُ تٌظين خبًَادُ 73 جٌبة آلبي دوتش هله افضلي هؼبًٍت ثْذاشتي ثِ هٌبػجت ًظبست دس طشح ثؼيج فلج اطفبل 73 جٌبة آلبي دوتش هله افضلي هؼبًٍت ثْذاشتي ثِ هٌبػجت ششوت دس اجالع لبّشُ 73 جٌبة آلبي دوتش آػبيي هذيش ول تغزيِ ثْذاشت ٍ تٌظين خبًَادُ ثِ هٌبػجت وؼت هَفميت ثيي الوللي دس ثشًبهِ ّبي جوؼيت ٍ تٌظين خبًَادُ 74 ػشوبس خبًن دوتش سهضبى صادُ هذيش ول تغزيِ ثْذاشت تٌظين خبًَادُ ثِ هٌبػجت تْيِ هذٍل آهَصشي هشبٍسُ تٌظين خبًَادُ 74 جٌبة آلبي دوتش ثبثبهحوَدي لبئن همبم ٍصيش ٍ سيبػت داًشگبُ ػلَم پضشىي هبصًذساى ثِ هٌبػجت ثشگضاسي وبسگبُ آهَصشي تٌظين خبًَادُ ٍ ػخٌشاًي دس ػبسي 74 جٌبة آلبي دوتش ايبصي لبئن همبم ٍصيش ٍ سيبػت داًشگبُ ػلَم پضشىي لضٍ يي ثِ هٌبػجت ثشگضاسي وبسگبُ آهَصشي تٌظين خبًَادُ لضٍيي 74 جٌبة آلبي دوتش اوجشي هؼبٍى اهَس ثْذاشتي ٍ دثيش شَساي پضشىي جبهؼِ ًگش ثِ هٌبػجت ثشگضاسي هشاػن سٍص جْبًي جوؼيت 75 ػشداس افشبس فشهبًذُ ًيشٍي همبٍهت ثؼيج ثِ هٌبػجت ّوىبسي دس طشح ثؼيج فلج اطفبل 75 جٌبة آلبي دوتش هله افضلي سئيغ ّيبت هذيشُ اًجوي تٌظين خبًَادُ ثِ هٌبػجت ثشگضاسي ػويٌبس سٍص جْبًي داٍطلجيي 75 ػشوبس خبًن دوتش ػالهِ هذيش ول تغزيِ ثْذاشت ٍ تٌظين خبًَادُ ثِ هٌبػجت ثشگضاسي وبسگبُ آهَصشي سٍشْبي ثيَْشي دس تيوْبي ػيبس 75 جٌبة آلبي دوتش هله ا فضلي سيبػت هحتشم اًجوي تٌظين خبًَادُ ثِ هٌبػجت اجشاي هَفك ثشًبهِ ّبي آهَصشي اًجوي 76 جٌبة آلبي دوتش اوجشي هؼبٍى ثْذاشتي ثِ هٌبػجت ثبصديذ ّيبت ّبي ػٌگبلي ٍ چيٌي 76 ػشوبس خبًن دوتش ػالهِ هذيش ول ثْذاشت خبًَادُ ثِ هٌبػجت ثشگضاسي وبسگبُ تشثيت هذسع هشبٍسُ ٍ ثْذاشت سٍاًي دس ايذص ٍ اػتيبد 76 جٌبة آلبي دوتش هحوذصادُ ػشپشػت دفتش ثَدجِ ثشًبهِ اي ٍ التصبد ٍ دثيش وويتِ ثْشُ ٍسي ثِ هٌبػجت ّوىبسي هطلَة دس وويتِ ثْشُ ٍسي 76 جٌبة آلبي دوتش هشًذي ٍصيش ثْذاشت ثِ هٌبػجت صحوبت هؼتوش دس ثشًبهِ ّبي وٌتشل جوؼيت 76 جٌبة آلبي شَ ًوبيٌذُ صٌذٍق جوؼيت ػبصهبى هلل ثِ هٌبػجت ثبصديذ هَفك ّيبت چيٌي ٍ ػٌگبلي 76 جٌبة آلبي دوتش ػيبسي هؼبًٍت اهَس ثْذاشتي ثِ هٌبػجت تحمك اّذاف ثشًبهِ ّبي وٌتشل جوؼيت ٍ تٌظين خبًَادُ 77 جٌبة آلبي دوتش پيشٍي لبئن همبم ٍصيش ٍ سيبػت داًش گبُ ػلَم پضشىي شْيذ ثْشتي ثِ هٌبػجت ثشگضاسي ّوبيش وشَسي هشبٍس ٍاصوتَهي 77 ػشوبس خبًن ايولذا ٌّىيي هذيش هٌطمِ آػيب ٍ پبػيفيه صٌذٍق جوؼيت هلل هتحذ ثِ هٌبػجت اجشاي هَفك ثشًبهِ ّبي تٌظين خبًَادُ دس ايشاى 77 جٌبة آلبي دوتش دالٍس هذيش ول ػالهت خبًَادُ ٍ جوؼيت ثِ هٌبػجت ثبصديذّبي ثيي الوللي 77 جٌبة آلبي هحوذي هذيش سٍاثط ػوَهي صذا ٍ ػيوب ثِ هٌبػجت ّوبٌّگي دٍ ػبل ثشًبهِ ّبي هشتشن دس اهَس ثْذاشت ثبسٍسي 77-76 جٌبة آلبي دوتش ػيبسي هؼبًٍت ثْذاشتي ثِ هٌبػجت ّوبٌّگي دٍ ػبل ثشًبهِ ّبي هشتشن دس اهَس ثْذاشت ثبسٍسي 77-76 جٌبة آلبي دوتش حيذسي هؼبًٍت ثْذاشتي ثَشْش ثِ هٌبػجت اًجبم ثشًبهِ ّبي ًظبستي 78 جٌبة آلبي دوتش وشيوي هؼبًٍت ثْذاشتي يضد ثِ هٌبػجت اًجبم ثشًبهِ ّبي ًظبستي 78 جٌبة آلبي دوتش خبتوي ٍ دوتش ثيطشف هؼبٍى دسهبى ٍ هذيش ول خذهبت دسهبًي ٍ اٍسطاًغ وشَس ثِ هٌبػجت ػضَ وويتِ ػلوي ّوبيش هبهبيي 78 دسيبداس دٍم پبػذاس دّمبًي فشهبًذُ هٌطمِ دٍم ًذػب ثِ هٌبػجت ثشگضاسي اٍليي ّوبيش ثْذاشت خبًَادُ 80-

جٌبة آلبي دوتش ػيبسي هؼبًٍت اهَس ّوبٌّگي ٍ دثيش ول هجبهغ شَساّب ٍ ّيبت اهٌبء ثِ هٌبػجت هؼشفي خبًن ّبي فؼبل دس ػشصِ ثْذاشتي ثؼٌَاى هشبٍس ثْذاشت ثبسٍسي ثِ ػبصهبى جْبًي ثْذاشت 80

 ػليب حضشت هلىِ ساًيب اسدى ثِ هٌبػجت ثبصديذ اص ثشًبهِ ّبي ثْذاشت ثبسٍسي جوَْسي اػالهي ايشاى 80 هذيش ول سٍاثط ثيي الوللي شْشداسي تْشاى ثِ هٌبػجت ّوبٌّگي ثشًبهِ ّبي ػفش شْشداس پشتشيب 81 جٌبة آلبي دوتش اوجشي هؼبًٍت ػالهت ثِ هٌبػجت ّوىبسيْبي ثيي الوللي ايشاى ٍ ّوبٌّگي دس ثشگضاسي تَسّبي هطبلؼبتي ثيي الوللي 81 جٌبة آلبي ػفيذي هشبٍس ٍصيش ٍ هذيش ول سٍاثط ػوَهي ثِ هٌبػجت وؼت ستجِ اٍل سٍاثط ػوَهي ٍصاست ثْذاشت 81 جٌبة آلبي دوتش پضشىيبى ٍصيش ثْذاشت ثِ هٌ بػجت وؼت ستجِ اٍل سٍاثط ػوَهي ٍصاست ثْذاشت 81 جٌبة آلبي دوتش اوجشي هؼبٍى ػالهت ثِ هٌبػجت ثشگضاسي هَفك سٍص جْبًي ثْذاشت 82 جٌبة آلبي دوتش آخًَذي سيبػت پظٍّشىذُ اثي ػيٌب ثِ هٌبػجت داٍسي همبالت ٍ ّوىبسي دس ثشگضاسي ّوبيش ػمط جٌيي 82-81 جٌبة آلبي دوتش اوج شي هؼبٍى ػالهت ثِ هٌبػجت ّوىبسي دس ثشگضاسي ًوبيشگبُ ّفتِ ػالهت  ،وَدن ٍ ًَجَاى ً ،يشٍي اًتظبهي 82 -جٌبة آلبي دوتش اوجشي هؼبٍى ػالهت ثِ هٌبػجت ّوىبسي اجالع هؼبًٍيي ثْذاشت ٍ دسهبى 82-81

 -5ارزیابي از خًد
الف – مُمتریه اقذاماتي کٍ در پست َای قبلي  ،اوجام دادٌ ایذ را بٍ تفكیك رکر کىیذ .

-

 -ػيبػتگضاسي  ،ثشًبهِ سيضي ّ ،ذايت ً ،ظبست ٍ اسصشيبثي  ،تحميمبت ثشًبهِ ّبي هلي وٌتشل جوؼيت ٍ تٌظين خبًَادُ

-

 -ػيبػتگضاسي  ،ثشًبهِ سيضي ّ ،ذايت ً ،ظبست ٍ اسصشيبثي  ،تحميمبت ثشًبهِ ّبي هلي ثْذاشت ثبسٍسي

-

 -جوغ آٍسي فتبٍي جوؼيت تٌظين خبًَادُ اص آيبت اػظبم جْت تمَيت ٍ حوبيت ثشًبهِ

-

 -جوغ آٍسي فتبٍي ػمط جٌيي اص آيبت اػظبم جْت تمَيت ٍ حوبيت ثشًبهِ

-

 -جوغ آٍسي فتبٍي اّذاي جٌيي اص آيبت اػظبم جْت تمَيت ٍ حوبيت ثشًبهِ

-

 -تذٍيي اليحِ لبًَى جوؼيت تٌظين خبًَادُ ٍ دفبع اص آى دس وويؼيَى پضشىي هجلغ

-

 -تذٍيي اليحِ لبًَى ػمط جٌيي ٍ دفبع اص آى دس وويؼيَى پضشىي هجلغ

-

ّ -وىبسي دس تذٍيي اليحِ لبًَى اّذاي جٌيي ٍ دفبع اص آى دس وويؼيَى پضشىي هجلغ

-

 -تبليف ٍ تشجوِ وتت ٍ هَاد ووه آهَصشي دس هَسد ثشًبهِ ّبي ثْذاشت ثبسٍسي  /تٌظين خبًَادُ

-

ّ -وىبسي دس اًجبم تحميمبت هَضَػبت هشتجط ثِ ثْذاشت ثبسٍسي  /تٌظين خبًَادُ ٍ صًبى

-

 -هشبسوت ثيي الوللي تحت ػٌَاى هذيشيت پشٍطُ ّبي هتؼذد صٌذٍق جوؼيت هلل هتحذ ٍ هشبٍس دس پشٍطُ ّبي صٌذٍق جوؼيت هلل

-

-

-

هتحذ ّ ،وبٌّگ وٌٌذُ پشٍطُ ّبي  ، WHOيًَيؼف  ،وويؼبسيبي ػبلي پٌبٌّذگبى ّ NGO ،بي ثيي الولل
 اًجبم هصبحجِ هطجَػبتي  ،ػخٌشاًي ٍ تذسيغ ٍ حضَس دس صحٌِ ّبي هتؼذد هلي ٍ ثيي الوللي دس هَضَػبت ثْذاشت ثبسٍسي  /تٌظينخبًَادُ ٍ جوؼيت ٍ هَلؼيت صًبى دس جوَْسي اػالهي ايشاى ( دسٍى ثخشي  ،ثشٍى ثخشي  ،ثيي الوللي ٍ داًشگبُ )

-

 -وؼت جَايض هتؼذد دس هَسد ثشًبهِ ّبي ثْذاشت ثبسٍسي  /جوؼيت تٌظين خبًَادُ هلي ٍ ثيي الوللي

-

 -يىي اص افتخبسات ايٌجبًت پغ اص ّشت ػبل هؼئَليت ثؼٌَاى هؼئَل ثشًبهِ ّبي جوؼيت تٌظين خبًَادُ وشَس اّذاي جبيضُ صٌذٍق

-

جوؼيت هلل هتحذ دس هَسد ثشًبهِ ّبي تٌظين خبًَادُ ثِ ٍصيش ٍلت جٌبة آلبي دوتش هشًذي دس ًيَيَسن ثَدُ اػت .

-

 -ػضَ ّيبت هَػغ ٍ ّيبت هذيشُ ٍ دثيش اٍليي اًجوي غجيش دٍلتي ثْذاشت ثبسٍسي ٍ تٌظين خبًَادُ دس ايشاى

-

 -هيضثبى ّيبتْبي وبسشٌبػي ٍ ػبلي ستجِ وشَسّبي خبسجي دس هَسد ثشًبهِ ثْذاشت ثبسٍسي تٌظين خبًَادُ

ب – پست مذیریتي جذیذ چٍ بروامٍ َایي برای پیشبرد کار ياحذ ریربط در وظر داریذ ؟

-

-

 انشاءا ...ثب اػتفبدُ اص هشبسوت هشدهي  ،تمَيت سٍاثط ثيي ثخشي ٍ فشاثخشي ثب ػبيش اسگبًْب ٍ ػبصهبًْبي ريشثط ايجبد ّوبٌّگي ثبػبصهبًْبي دٍلتي ٍ غيشدٍلتي ٍ ثيي الوللي ثتَاًن شبّذ استمبء شبخصْبي ػالهتي وشَسم دس ػطح هلي ثبشن .

