رزومه دکتر محمذی
مشخصبت فردی:
ًبم :غالهزضب هحوذی
ًبم پذر :اکبز
ؽوبرُ ؽٌبعٌبهِ808:
تبریخ تَلذ 4881 :ؽوغی
کذ هلی 1181411010:صبدرُ اس ؽْزعتبى یشد
تحصیالت و آموزش هب:
.4

دکتزای ادبیبت فبرعی اس تبجیکغتبى(صذٍر هذرک اس رٍعیِ)

.1

فَق لیغبًظ هذیزیت اس هذیزیت آهَسػ هذیزیت دٍلتی کزهبى

.8

فَق لیغبًظ سببى ٍ ادبیبت فبرعی اس داًؾگبُ پیبم ًَر ایزاى

.1

لیغبًظ جبهعِ ؽٌبعی اس داًؾگبُ تْزاى

.5

دیپلن تجزبی اس دبیزعتبى ایزاًؾْز

.6

اخذ گَاّیٌبهِ در دٍرُ ّبی کَتبُ هذت ٍ هیبى هذت هذیزیت اس قبیل :هذیزیت هیبًی ،هذیزیت پیؾزفتِ ،هذیزیت تکویلی،
هذیزیت عوَهی ،هذیزیت تحَل ٍ ًَآٍری ،آهَسػ فزهبًذاری ،هعبرف اعالهی ٍ دٍرُ بیي الوللی هذیزیت کیفیت -هذیزیت
اعتزاتضیک

.7

دٍرُ ارسؽیببی اعٌبد هلی

.8

بِ پبیبى رعبًذى دٍرُ فَق لیغبًظ علَم عیبعی

سوابق اجرایی،سیبسی و مذیریتی:
.4

هعبٍى عیبعی اهٌیتی اعتبًذاری کْکیلَیِ ٍ بَیز احوذ

.1

فزهبًذار ؽْزعتبى یشد

.8

فزهبًذار ؽْزعتبى اردکبى

.1

فزهبًذار ؽْزعتبى هْزیش

.5

فزهبًذار ؽْزعتبى تفت

.6

بخؾذار بخؼ اؽکذر

.7

رییظ عبسهبى اعٌبد هلی اعتبى یشد

.8

عزپزعتی ؽْزداری ّبی اؽکذر ٍ هْزیش (اعتبى یشد)

.9

عضَ ّیئت رییغِ فَتببل اعتبى یشد

 .40رییظ ّیئت صیوٌبعتیک اعتبى یشد
 .44رییظ ّیئت اهٌبی تَععِ تلفي در ؽْزعتبى یشد

 .41رییظ ؽَرای پؾتیببًی ًْضت عَادآهَسی یشد
 .48عضَ ؽَرای اتَبَط راًی اعتبى یشد
 .41عضَ ؽَرای تبهیي اعتبى یشد
 .45جبًؾیي اعتبًذار در ؽَرای ٍرسػ ادارات اعتبى
 .46رییظ عتبد پؾتیببًی جٌگ در طَل عبلْبی دفبع هقذط در ؽْزعتبًْبی هْزیش،تفت،اردکبى
 .47عضَ کویتِ فزٌّگی جْبد عبسًذگی اؽکذر ٍ کبرؽٌبط فزٌّگی جْبد اعتبى در اٍایل اًقالة
 .48عضَ اًجوي حوبیت سًذاًیبى
 .49عضَ ّیئت هذیزُ هجتوع رفبّی فزٌّگی کبرکٌبى دٍلت در اعتبى یشد
 .10عضَیت در طزح اکزام ایتبم

سوابق و مسئولیت هبی فرهنگی،هنری:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24

هؼبّر فزٌُگی ّ ارتجبطبت اطتبًذار یشد (در دّلت تذثیز ّ اهیذ)
هؼبّر فزٌُگی ّ ٌُزی اطتبًذار یشد (در دّلت اصالحبت)
ػضْ ُیئت هؤطض داًؼگبٍ پیبم ًْر ػِزطتبى تفت
ػضْ ُیئت هؤطض داًؼگبٍ پیبم ًْر یشد ّ ػِزطتبى صذّق
هذیز ػبهل هْطظَ فزٌُگی ٌُزی ػطیَ آطوبًی یشد
رییض ػْرای ػؼز ّ ادة در اطتبى یشد
هذرص هتْى ادثی ّ جبهؼَ ػٌبطی در داًؼگبٍ ُبی اطتبى یشد اس طبل  1364تب کٌْى
رییض ػْرای آهْسع ّ پزّرع ػِزطتبى یشد
کبرػٌبص ادثی صذا ّ طیوبی هزکش یشد
ػضْ اًجوي للن ایزاى
ػضْیت در ُیئت هٌصفَ هطجْػبت یشد
ػضْ اًجوي هفبخز فزٌُگی اطتبى یشد
هذیز هظئْل فصلٌبهَ ادثی جیجْى
دثیز ثیغ اس ُ 23وبیغ ّ کٌگزٍ ادثی ّ ٌُزی ّ داّر هظبثمبت فزٌُگیٌُ،زی هختلف
هذیز اجزایی اّلیي ُوبیغ ثیي الوللی هؼزفی فزصت ُبی طزهبیَ گذاری اطتبى یشد
احزاس همبم ثزتز در ثیغ اس دٍ هظبثمَ کؼْری ّ اخذ لْح تمذیز
رییض کویتَ ػؼز ّ ادة کٌگزٍ طزداراى ّ  4111ػِیذ اطتبى یشد در طبل 85
دثیز اجزایی کٌگزٍ ثشرگذاػت کوبل الذیي ّحؼی ثبفمی
رییض کویظیْى ثبًْاى ػِزطتبى یشد
ُوکبری ثب ثٌیبد ثیي الوللی ػیٌی در سهیٌَ دطتٌْػتَ ُبی ًبدر ػزق در تبجیکظتبى ّ ایزاى
رییض کویتَ گزدػگزی اطتبى یشد در طبل 76
ػضْ اًجوي کتبثخبًَ ُبی ػوْهی اطتبى در یشد ّ کِکلْیَ ّ ثْیز احوذ
ػضْ اًجوي ػؼز ثظیج ٌُزهٌذاى اطتبى یشد
رییض لؼز ٌُزهٌذاى اطتبى در ثظیج ٌُزهٌذاى اطتبى

تبلیف و تحقیقبت:
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

تذّیي رطبلَ ثزای اخذ هذرک فْق لیظبًض هذیزیت تحت ػٌْاى:
ػْاهل هؤثز در تمْیت اًگیشٍ در کبرکٌبى اطتبًذاری ،فزهبًذاریِب ّ ثخؼذاری ُبی اطتبى یشد کَ در تبریخ 78/6/21
اس آى دفبع ػذ ّ ثب ًوزٍ  18/7ارسػیبثی گزدیذ.
تذّیي رطبلَ ثزای اخذ هذرک فْق لیظبًض سثبى ّ ادثیبت فبرطی تحت ػٌْاى "هجبرسات ،سًذاًِب ّ هحبکوبت فزخی
یشدی ّ ًیش ًمغ اّ در تبریخ طیبطی هؼبصز ایزاى ّ آثبر اّ" کَ در طبػت  15رّس  14تیزهبٍ طبل  1378در هحل
دفتز ػْرای داًؼگبٍ پیبم ًْد اس آى دفبع ػذ ّ ًوزٍ  19هؼبدل الف را ثَ خْد اختصبؽ داد .اطبتیذ هزثْطَ ػجبرت
ثْدًذ اس :دکتز رضب هصطفْی (اطتبد راٌُوب) ،دکتز ُبػن طجحبًی (اطتبد هؼبّر) دکتز طیزّص ػوظیب (اطتبد هؼبّر)
چبپ ّ اًتؼبر کتبة «اس ػطغ لجزیش» هجوْػَ ػؼز  -چبپ اّل ً ،1373بػزً :ؼز کوبل (111ؽ)
چبپ ّ اًتؼبر کتبة «فزخی ػبػز لت دّختَ» ثب ُوکبری حظیي هظزت ،چبپ اّل  1378هصبدف ثب ػصتویي طبل
لتل فزخی یشدی اس طزف کٌگزٍ ثشرگذاػت فزخی در یشد چبپ ػذٍ اطت.
"ثزٌَُ چْى ػوؼیز "گشیذٍ اػؼبر فزخی یشدی ّ تحلیلی اس ًحٍْ طخي طزایی ّ سًذگی اّ ()1386
اًتؼبرات :اًذیؼوٌذاى یشد اس اًتؼبرات هْطظَ فزٌُگی ٌُزی ػطیَ آطوبًی یشد(161ؽ)
فزٌُگ لغبت ّاصطالحبت اػؼبر فزخی یشدی پژُّغ ّ ًگبرع غالهزضب هحوذی ًبػز :اًذیؼوٌذاى یشد ،سهظتبى
519(1383ؽ)
هجوْػَ ػؼز «در کْچَ ُبی آػتی کٌبى» اس اًتؼبرات ػطیَ آطوبًی (سیز چبپ)
ػبٌُبهَ طلطٌتی ساگزة کْػغ در ثزرطی ّ تِیَ هیکزّفیلن در کزّاطی
چبپ دٍ ُب همبلَ در سهیٌَ ادثیبت ،هظبئل اجتوبػی ،اطٌبد هلی ،هؼزفی هؼبُیز ّ ٌُزهٌذاى ّ اػؼبر در جزایذ ّ
رّسًبهَ ُب ّ فصلٌبهَ ُب
تألیف کتبثِبی ثبؽ ّصل ،ثْی طیت ّ ػزح پزیؼبًی (ّیژٍ کٌگزٍ ّحؼی ثبفمی)

برخی امتیبزات و افتخبرات و تشویقبت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

فزهبًذار ًوًَْ کؼْری در طبل  ّ 1371اخذ لْح تمذیز اس ّسیز کؼْر
احزاس همبم طْم ػؼز کؼْری در هْضْع دفبع همذص 1365
احزاس همبم اّل هظبثمبت ٌُزی در رػتَ ػؼز در طبلِبی  1365-1364-1366ػوظی در اطتبى یشد
اخذ لْح طپبص رثغ لزى اُتوبم ّ فؼبلیت گزاًمذر در طزایغ اػؼبر پبرطی اس طزف ثٌیبد حبفظبى فزٌُگ ّ ٌُز
ایزاى
تمذیزًبهَ اس ّسارت کؼْر در هْرد خذهبت ثزجظتَ در حْسٍ طیبطی اطتبى کِکیلْیَ ّ ثْیزاحوذ
لْح طپبص در پٌجویي جؼٌْارٍ ػِیذ رجبیی در سهیٌَ تحْل در ًظبم اداری در اطتبى یشد
لْح تمذیز اس رییض کتبثخبًَ هلی جوِْری اطالهی ثَ هٌبطجت راٍ اًذاسی ّ پیؼزفت اهْراطٌبد هلی در اطتبى یشد
تؼْیك ًبهَ ّسارت آهْسع ّ پزّرع در هْرد خذهبت ارسًذٍ ثَ داًغ آهْساى اطتثٌبیی
تؼْیك ًبهَ ّسارت کؼْر در هْرد حظي اجزای ثیغ اس ثیظت دّرٍ اًتخبثبت
لْح تمذیز فزهبًذٍ کل طپبٍ پبطذاراى اًمالة اطالهی ثَ هٌبطجت اًتخبة ػبػز ًوًَْ دفبع همذص در اطتبى یشد
لْح تمذیز ثَ هٌبطجت هزاطن ًکْداػت ادثی ایٌجبًت در جؼٌْارٍ طزاطزی ػؼز ثظیج (دیوبٍ )1382
لْح تمذیز ثَ خبطز ثظیجی ٌُزهٌذ ًوًَْ در طبل86
تمذیزًبهَ اس اطتبًذار یشد در راثطَ ثب ُوکبریِبی هختلف در طفز همبم هؼظن رُجزی
هجزی ّ هذیز گزدُوبیی ًخجگبى ّ فزُیختگبى اطتبى یشد در حضْر همبم هؼظن رُجزی در طبل ( 1386در ایي
ثزًبهَ رُجز هؼظن اًمالة اس ایؼبى تمذیز کزدًذ)
تمذیز ّیژٍ ثَ ػٌْاى ػبػز پیؼکظْت ػؼز دفبع همذص در دّهیي جؼٌْارٍ ػؼز دفبع همذص در طبل  1388یشد
تجلیل در ػْرای اداری اطتبى تْطط اطتبًذار ّ همبهبت اطتبى در اطفٌذ هبٍ 1388
ارائَ دٌُذٍ ثیغ اس  23طزح ّ پیؼٌِبد ًْ ّ اثتکبری در سهیٌَ هظبئل هذیزیتی ّ اجزایی ّ ػوزاى ػِزی

