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سوابق تحصیلی
دانشجوی دکتری علوم شناختی (گرایش زبانشناسی) دانشگاه فردوسی مشهد ،از سال .1400
-1-1
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ( ،)1385-1388عنوان پایاننامه:
-2-1
"اعتبارسنجی روشهای حذف آرتیفکت چشمی از سیگنال  EEGبهمنظور نیل به روش بهینه" ،نمره پایاننامه.19/4 :
کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک ،دانشگاه فردوسی مشهد ( ،)1377-1381عنوان پروژه پایانی" :کنترل هوشمند از
-3-1
طریق خط تلفن" ،نمره پروژه پایانی.19/5 :
دیپلم ریاضی فیزیک.1377 ،
-4-1
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سوابق پژوهشی
-1-2

تألیف

 -1-1-2حافظیمطلق ،ناصر " .الکترونیک کاربردی برای دانشجویان مهندسی برق ،مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوتر ،جلد نخست:
آزمایشگاه الکترونیک  ،"1نگاران سبز ،مشهد.1391 :
 -2-1-2تهامی ،سید احسان .حافظیمطلق ،ناصر .داورینیا ،فاطمه" .مقدمهای بر مهندسی پزشکی ،درسنامه به همراه پاسخ تشریحی
سؤاالت آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه سراسری ،دانشگاه آزاد اسالمی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی" ،ویرایش
اول ،گسترش علوم پایه ،تهران.1392 :
 -3-1-2تهامی ،سید احسان .حافظیمطلق ،ناصر .داورینیا ،فاطمه" .مقدمهای بر مهندسی پزشکی ،درسنامه به همراه پاسخ تشریحی
سؤاالت آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه سراسری ،دانشگاه آزاد اسالمی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی" ،ویرایش
دوم ،گسترش علوم پایه ،تهران.1394 :
 -4-1-2تهامی ،سید احسان .حافظیمطلق ،ناصر .داورینیا ،فاطمه" .مقدمهای بر مهندسی پزشکی ،درسنامه به همراه پاسخ تشریحی
سؤاالت آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه سراسری ،دانشگاه آزاد اسالمی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی" ،ویرایش
سوم ،گسترش علوم پایه ،تهران.1396 :
 -5-1-2تهامی ،سید احسان .حافظیمطلق ،ناصر .داورینیا ،فاطمه" .مقدمهای بر مهندسی پزشکی ،درسنامه به همراه پاسخ تشریحی
سؤاالت آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه سراسری ،دانشگاه آزاد اسالمی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی" ،ویرایش
چهارم ،گسترش علوم پایه ،تهران.1397 :
 -6-1-2تهامی ،سید احسان .حافظیمطلق ،ناصر .داورینیا ،فاطمه" .مقدمهای بر مهندسی پزشکی ،درسنامه به همراه پاسخ تشریحی
سؤاالت آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه سراسری ،دانشگاه آزاد اسالمی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی" ،ویرایش
پنجم ،گسترش علوم پایه ،تهران.1399 :
-7-1-2

حافظیمطلق ،ناصر" .ابزار دقیق و اندازهگیری الکترونیکی" ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،تهران.1395 :
English Journals

2-2-1- Esmaeili, Masume; Zahedi, Morteza; Hafezi-Motlagh, Nasser. “Performance Analysis of PSO and GA
Algorithms in Order to Classifying EEG Data”. Elixir Computer Engineering, Vol.82 (2015). pp 3212932133, 2015.
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ترجمه
تختستان و گویستان .نوشتهی :ادوین ابوت ابوت ،دیونیس بورگر ،ترجمهی :ناصر حافظیمطلق .انتشارات کتابسرای تندیس ،تهران.

-1-3-2
.1399
 -2-3-2و چنین گفت یسوعا (انجیل توماس ،ساختار انجیل توماس ،انجیل کودکی بهروایت توماس ،رسالۀ توماس مباحثهگر) .ترجمهی:
ناصر حافظیمطلق .انتشارات نگاران سبز ،مشهد.1400 .
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مقاالت مجالت علمی – ترویجی

 -1-4-2محمدحسین خاکسار ،سید احسان تهامی ،ناصر حافظیمطلق" ،نگرش و روش سیستمی در حل مسائل فرهنگی – اجتماعی؛ با
توجه به شرایط بومی ایران" ،فصلنامه علمی ترویجی اطالعات سیاسی – اقتصادی ،سال بیست و پنجم ،دوره جدید ،شماره  ،284تابستان
 ،1390صص .156-167
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مقاالت مجالت علمی – پژوهشی

 -1-5-2ناصر حافظیمطلق ،محمدعلی خلیلزاده ،علی مقیمی " ،مدلسازی آمیختگی سیگنال  EEGو تداخل چشمی در فضای هادی
حجمی سر" ،مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی ،دانشگاه سمنان  ،دوره  ،13شماره  ،1394 ،40صص 129.-115
 -2-5-2ناصر حافظیمطلق ،سید احسان تهامی ،محمدحسین خاکسار" ،مروری بر تاریخ بهمثابه رفتار آشوبگونه یک سامانهی غیرخطی"،
فصلنامه علمی پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهراء (س) ،سال بیستم ،دوره جدید ،شماره  ،5پیاپی  ،84بهار تابستان ،1389
صص .78-51
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مقاالت کنفرانسهای علمی  -پژوهشی

 -1-6-2ناصر حافظیمطلق ،محمدعلی خلیلزاده ،علی مقیمی" ،مدلسازی سیگنال  ،EEGاغتشاش چشمی و آمیختگی سیگنالها در
فضای هادی حجمی سر"  ،دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی ،دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد.1388 ،
 -2-6-2ناصر حافظیمطلق ،محمدعلی خلیلزاده ،علی مقیمی " ،حذف آرتیفکت پلک زدن از سیگنال  :EEGمقایسه الگوریتم  PCAو فیلتر
تطبیقی " ،پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.1387 ،
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مقاالت مجالت علمی -آموزشی

 -1-7-2ناصر حافظیمطلق" ،هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی ،بخش ششم :گزارشنویسی" ،امواج برتر (نخستین ماهنامه تخصصی
مهندسی برق) ،سال هجدهم ،شماره  ،100فروردین و اردیبهشت  ،1400صفحه .40
 -2-7-2ناصر حافظیمطلق" ،هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی ،بخش پنجم :سرفصل" ،امواج برتر (نخستین ماهنامه تخصصی مهندسی
برق) ،سال هجدهم ،شماره  ،99آبان و آذر  ،1399صفحه .45
 -3-7-2ناصر حافظیمطلق " ،هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی ،بخش چهارم :آزمایش در آزمایشگاه و کار در کارگاه" ،امواج برتر
(نخستین ماهنامه تخصصی مهندسی برق) ،سال هفدهم ،شماره  ،98مهرماه  ،1399صفحه .59
 -4-7-2ناصر حافظیمطلق" ،هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی ،بخش سوم :مدرس آزمایشگاه و کارگاه فنی چه کسی است؟" ،امواج برتر
(نخستین ماهنامه تخصصی مهندسی برق) ،سال هفدهم ،شماره  ،97اردیبهشتماه  ،1399صفحه .59
 -5-7-2ناصر حافظیمطلق " ،هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی ،بخش دوم :آزمایشگاه و کارگاه فنی کجاست؟" ،امواج برتر (نخستین
ماهنامه تخصصی مهندسی برق) ،سال هفدهم ،شماره  ،96دیماه  ،1398صفحه .59
 -6-7-2ناصر حافظیمطلق" ،هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی ،بخش نخست :مهندس کیست؟" ،امواج برتر (نخستین ماهنامه تخصصی
مهندسی برق) ،سال شانزدهم ،شماره  ،95مهرماه  ،1398صفحات .58-59
 -7-7-2ناصر حافظیمطلق" ،سامانهی سونار" ،امواج برتر (نخستین ماهنامه تخصصی مهندسی برق) ،سال دهم ،شماره  ،60دیماه ،1391
صفحات .24-27
 -8-7-2ناصر حافظیمطلق" ،ایستگاه فضایی بینالمللی"  ،امواج برتر (نخستین ماهنامه تخصصی مهندسی برق) ،سال هفتم ،شماره ،45
مردادماه  ،1389صفحات .38-43
 -9-7-2ماجد رستمیان ،ناصر حافظیمطلق" ،ناوبری هوایی ،اصول ،کاربرد و تجهیزات" ،امواج برتر (نخستین ماهنامه تخصصی مهندسی
برق) ،سال هفتم ،شماره  ،41آذرماه  ،1388صفحات .14-16
2

 -10-7-2ناصر حافظیمطلق" ،رادارهای زمیننفوذ"  ،امواج برتر (نخستین ماهنامه تخصصی مهندسی برق) ،سال ششم ،شماره ،40
شهریورماه  ،1388صفحات .19-21
 -11-7-2ناصر حافظیمطلق " ،آشنایی با پارامترهای سیستم تنفس و معرفی دستگاه تهویه مکانیکی مصنوعی" ،امواج برتر (نخستین ماهنامه
تخصصی مهندسی برق) ،سال چهارم ،شماره  ،30آبان ماه  ،1386صفحات .42-45
 -12-7-2ناصر حافظیمطلق" ،شبکههای محلی بیسیم (قسمت دوم)"  ،برق توس (نشریه علمی دانشجویی گروه مهندسی برق دانشگاه
فردوسی مشهد) ،شماره  ،6بهار و تابستان  ،1382صفحات .7-10
 -13-7-2ناصر حافظیمطلق" ،شبکههای محلی بیسیم (قسمت اول)" ،برق توس (نشریه علمی دانشجویی گروه مهندسی برق دانشگاه
فردوسی مشهد) ،شماره  ،5بهار و تابستان  ،1381صفحات .38-41
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ارائههای پژوهشی  -آموزشی

 -1-8-2کالسهای عملی (آزمایشگاه و کارگاه) در دوران کرونا و پساکرونا ،از مجموعه ارائههای مجازی دانشکده مهندسی در هفتۀ سرآمدی
آموزش ( 25تا  31اردیبهشتماه .)1400
 -2-8-2کارگاه آموزشی "سایبرنتیک ،تفکر سیستمی و فرضیه جهان هولوگرافیک" ،دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.1389 ،
 -3-8-2سمینار پژوهشی "اعتبارسنجی روشهای حذف آرتیفکت چشمی از سیگنال  EEGبهمنظور نیل به روش بهینه" ،پژوهشکده
پردازش هوشمند عالئم ،تهران.1388 ،
 -4-8-2سمینار پژوهشی "ثبت سیگنالهای زیستی" ،دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.1388 ،
 -5-8-2سمینار پژوهشی "ثبت دادههای حیاتی" ،دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.1388 ،
 -6-8-2کارگاه آموزشی " کاربرد مهندسی پزشکی در دفاع نظامی و غیرنظامی" ،پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مشهد.1387 ،
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داوری مقاالت

-1-9-2
-2-9-2

داوری مقاالت کاربردی و صنعتی بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،سال .1392
داور فصلنامه علمی -ترویجی "عصر برق" (انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران  -شاخه خراسان) از سال  1398تا کنون.

 -3پروژهها
همکاری در پروژه پژوهشی " تأثیر حرکات ریتمیک کاراته بر کودکان دارای اختالالت ویژه یادگیری".1386 ،
-1-3
همکاری در پروژه پژوهشی -مطالعاتی "تدوین دانش فنی ساخت رلههای الکترومغناطیسی مورداستفاده در خودروهای سواری
-2-3
خانواده پژو" .1385 ،
همکاری در طراحی و ساخت "سیستم جامع اعالن و اطفاء حریق پایگاه چهاردهم شکاری".1383 ،
-3-3
همکاری در پروژه پژوهشی -مطالعاتی "آموزش دید خلبان".1383 ،
-4-3
همکاری در طراحی و ساخت "دستگاه خنککننده هیدرولیکی رادار هواپیمای جنگنده".1382 ،
-5-3
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سوابق شغلی
-1-4
-2-4
-3-4
-4-4
-5-4

مربی امور آموزشی ،کارشناس فنی و عضو هیئت آموزشی گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1384تاکنون.
مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز مشهد از سال  1389تا .1395
مدرس مدعو گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد از سال  1387تا .1392
مدرس مدعو دانشگاه جامع علمی کاربردی  -مرکز صنعت هوانوردی مشهد از سال  1385تا .1392
مدرس مدعو مؤسسه آموزش عالی آزاد کیمیا از سال  1395تا .1397

 -5سوابق آموزشی و تدریس
-1-5

طراح و ویراستار سؤاالت امتحانات کشوری دانشگاه پیام نور از سال  1391تا کنون.

-2-5

تدریس دروس نظری و آزمایشگاهی مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ازجمله:
الف) مبانی مهندسی برق رشتههای مهندسی مکانیک ،صنایع و متالورژی ( 1388تا کنون).
ب) تأسیسات الکتریکی (معماری نور و صدا) رشته مهندسی معماری ( 1390تا کنون).
پ) اندازهگیری الکترونیکی رشته مهندسی برق ( 1391تا کنون).
3

ت) آشنایی با مهندسی برق رشته مهندسی برق ( 1393تاکنون).
ت) آزمایشگاههای مبانی مهندسی برق ،اندازهگیری و مدار الکتریکی ،مدارهای الکترونیکی ،الکترونیک  ،1الکترونیک  ،2الکترونیک
 ،3تکنیک پالس و الکترونیک صنعتی ( 1384تاکنون).

-6

-3-5

تدریس دروس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ازجمله:
الف) اندازهگیری الکترونیکی ( 1389تاکنون).
ب) آزمایشگاه فیزیولوژی کارشناسی و کارشناسی ارشد (.)1387-1389
پ) آزمایشگاههای مدار الکتریکی ،الکترونیک  1و الکترونیک .)1387-1389( 2
ت) کارگاه عملی آموزشی و آشنایی با مراکز بهداشتی و بیمارستانی (.)1389

-4-5

تدریس دروس نظری و عملی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ازجمله:
الف) مبانی مهندسی برق ( 1389تا .)1395
ب) ماشینهای الکتریکی ( 1389تا .)1395
پ) الکترونیک  1391( 1تا .)1395
ت) فیزیولوژی ( 1391تا .)1395
ث) آزمایشگاه مبانی مهندسی برق ( 1391تا .)1395
ج) مدارهای الکتریکی ( 1391تا .)1395
چ) حفاظت از تأسیسات و جلوگیری از خطرات جریانهای الکتریکی و سیمکشی ( 1391تا .)1395
خ) تجهیزات عمومی و پزشکی بیمارستانها (.)1394
د) پروژه رشته مهندسی پزشکی ( 1391تا .)1395
ذ) کارآموزی در عرصه  1و کارآموزی در عرصه  2رشته مهندسی پزشکی ( 1391تا .)1395
ر) آزمایشگاه الکترونیک  1391( 1تا .)1395
ز) آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال ( 1391تا .)1395

-5-5

تدریس دروس مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی  -مرکز صنعت هوانوردی مشهد ازجمله:
الف) رادار و کاربرد آن در هواپیما ( 1385تاکنون).
ب) مدارهای الکتریکی ( 1385تاکنون).
پ) الکترونیک ( 1385تاکنون).
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تدریس دروس فنی مهندسی در مؤسسه آموزش عالی آزاد کیمیا ازجمله:
الف) مهندسی روشنایی و نورپردازی ( 1395تا کنون).
ب) دورههای آمادگی برای آزمون ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان ،رشته تأسیسات برقی ( 1395تا کنون).

-7-5

کمک مدرس در دروس:
الف) مقدمهای بر مهندسی پزشکی (.)1387
ب) الکترونیک  1و الکترونیک  1380( 2تا .) 1386
پ) ابزار دقیق و اجزاء سیستمهای کنترل صنعتی (.)1385
ت) اندازهگیری الکتریکی (.)1385

-8-5

تدریس دورههای  ICDLکارکنان دولت ،مؤسسه آموزشی پوینده الکترونیک (.)1384-1387

-9-5

تدریس مبانی و برنامهنویسی کامپیوتر در دورههای فوقبرنامه دانشگاه فردوسی مشهد (.)1380-1381

-10-5

تدریس کالسهای حل تمرین دروس الکترونیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران دانشجویی (.)1380-1381

سوابق اجرایی
-1-6
-2-6
-3-6
-4-6

مسئول فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1399تا .1400
عضو کارگروه بهروزرسانی وبسایت دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1398تا کنون.
همکاری با اداره خدمات آموزشی -دانشجویی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1398تا کنون.
عضو کمیته تحول و بهرهوری کارکنان دانشکده مهندسی از سال  1397تا .1399
4

-5-6
-6-6
-7-6
-8-6
-9-6
-10-6
-11-6
-12-6
-13-6
-14-6
-15-6
-16-6
-17-6
-18-6
-19-6
-20-6
-21-6
-22-6
-23-6
-24-6
-25-6

عضو کارگروه تحول دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1395تا .1397
عضو انجمن صنفی مهندسان برق استان خراسان رضوی از سال  1394تا کنون.
دارای پروانه اشتغال به کار نظارت و طراحی تأسیسات برقی از سازمان نظاممهندسی استان خراسان رضوی از سال  1393تاکنون.
عضو کارگروه نظارت و ارزیابی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ،حوزه دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور ،از سال 1391
تاکنون.
مدیرعامل مؤسسه فنی مهندسی "دانشگستران فنآور پارت" از سال  1391تاکنون.
مدیر گروه رشته مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد از سال  1391تا .1395
مدیر گروه رشته مهندسی برق دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ،سال.1391
مسئول اتاق پروژهی گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1391تا .1393
دبیر گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1384الی .1389
مسئول برنامهریزی آزمایشگاهها و دروس عملی گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1388الی .1389
دبیر کمیته تحصیالت تکمیلی گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1389الی .1390
عضو کمیته مستندسازی و بهبود فرآیندها و فعالیتهای دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1388تاکنون.
عضو کمیته برنامهریزی استراتژیک گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1389تا .1393
عضو سازمان نظاممهندسی ساختمان استان خراسان رضوی از سال  1384تاکنون.
عضو شورای سیاستگذاری و هیئت تحریریه نشریه امواج برتر (نخستین ماهنامه تخصصی مهندسی برق) از سال  1385تاکنون.
عضو پیوسته انجمن مهندسی پزشکی ایران از سال  1388تاکنون.
دبیر کمیته برگزاری کارگاه "سالمت الکترونیکی" در اولین کنفرانس ملی دولت همراه؛ شرکت مخابرات ایران ،دیماه .1388
عضو کمیته برگزاری سمینار "جایگاه مهارتهای فنی و حرفهای در رشتههای نوین دانشگاهی :مهندسی پزشکی" ،مرکز آموزش
مهارتهای پیشرفته ارم ،مشهد.1388 ،
دبیر کمیته برگزاری پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،بهمنماه .1387
عضو کمیته اجرایی اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ،دانشگاه فردوسی مشهد ،شهریورماه .1386
عضو کمیته اجرایی چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دیماه .1385

 -7سوابق فرهنگی -اجتماعی
-1-7
-2-7
-3-7
-4-7

مسئول انجمن اسالمی دبیرستان امام رضا(ع) و عضو اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشآموزان به مدت یک سال (.)1375-1376
دبیر کمیته آموزش شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مدت یک سال (.)1378-1379
کسب رتبه سوم مفاهیم قرآنی در دومین جشنواره قرآنی استادان و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد ،تابستان .1388
کسب رتبه ممتاز در سومین جشنواره قرآنی استادان و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد ،تابستان .1389

-5-7

کسب رتبه سوم در رشته کتابخوانی در چهارمین جشنواره قرآنی استادان و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد ،تابستان .1390

 -8دورههای گذرانده شده
-1-8

دورههای فنی  -تخصصی

 -1-1-8دوره ارتقاء پایه "تأسیسات ساختمانهای هوشمند" ،سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی.1399 ،
 -2-1-8دوره ارتقاء پایه "تأسیسات برقی ساختمانهای بلندمرتبه" ،سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی.1399 ،
 -3-1-8ویرایش و یکدستسازی پروفایلهای شخصی در شبکههای اجتماعی علمی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
 -4-1-8دوره ارتقاء پایه "تأسیسات الکتریکی (سیستمهای جریان ضعیف)" ،سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی.1397 ،
 -5-1-8دوره ارتقاء پایه "آسانسور و پلکان برقی" ،سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی.1395 ،
 -6-1-8سمینار "آشنایی با مسائل حقوقی در صنعت ساختمان" ،سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی.1395 ،
 -7-1-8کارگاه "دینامیک مغز و ظهور شناخت" ،دانشگاه فردوسی مشهد.1394 ،
 -8-1-8آشنایی با نرمافزار ( Excelسطح پیشرفته) ،دانشگاه فردوسی مشهد.1394 ،
 -9-1-8دوره تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه  ،ISO/IEC 17025:200دانشگاه فردوسی مشهد.1393 ،
 -10-1-8نظارت و نقشهخوانی تأسیسات الکتریکی ،مؤسسه دانشگستران شاخص خراسان و دانشگاه فردوسی مشهد.1393 ،
 -11-1-8آشنایی با نرمافزار آماری  ،SPSSدانشگاه فردوسی مشهد.1391 ،
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 -12-1-8آشنایی با نرمافزار مرجعنگاری  ،Endnoteدانشگاه فردوسی مشهد.1391 ،
 -13-1-8آشنایی با مفاهیم ،تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت کیفیت  ،ISO 9000دانشگاه فردوسی مشهد.1388 ،
 -14-1-8جایگاه مهارتهای فنی و حرفهای در رشتههای نوین دانشگاهی :مهندسی پزشکی ،مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم ،مشهد،
.1388
 -15-1-8دومین کارگاه آموزش ایمنی ،حفاظت و مدیریت آزمایشگاه ،دانشگاه فردوسی مشهد.1388 ،
 -16-1-8دومین کارگاه کشوری آشنایی با سیستمهای ثبت سیگنال  Powerlabو تکنیکهای پیشرفته علوم زیستی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،تهران.1387 ،
 -17-1-8کارگاه "کاربرد مهندسی پزشکی در دفاع نظامی و غیرنظامی" ،پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی
مشهد.1387 ،
 -18-1-8اولین کارگاه آموزشی اصول حفاظت و ایمنی در مقابل خطرات در محیط آزمایشگاه ،دانشگاه فردوسی مشهد.1386 ،
 -19-1-8کاربرد و ثبت الکتروانسفالوگرافی ،مرکز آموزشهای حرفهای و تخصصی کالج دانشگاه فردوسی مشهد ،بخش روانشناسی.1386 ،
 -20-1-8دوره آموزشی یکروزه " RFIDبرای مدیران اجرایی" ،آکادمی فنی ویسکو ،مشهد.1386 ،
 -21-1-8اطفاء حریق ،دانشگاه فردوسی مشهد.1385 ،
 -22-1-8نرمافزار مدیریتی  ،MS-Projectدانشگاه فردوسی مشهد.1385 ،
 -23-1-8دورههای هفتگانه  ،ICDLدانشگاه فردوسی مشهد.1384-1385 ،

-2-8

دورههای اداری و آموزش ضمن خدمت

-1-2-8
-2-2-8
-3-2-8
-4-2-8
-5-2-8
-6-2-8
-7-2-8
-8-2-8
-9-2-8
-10-2-8
-11-2-8
-12-2-8
-13-2-8
-14-2-8
-15-2-8
-16-2-8
-17-2-8
-18-2-8
-19-2-8
-20-2-8
-21-2-8
-22-2-8
-23-2-8
-24-2-8
-25-2-8
-26-2-8
-27-2-8

برنامه ژان مونه :طریقه نگارش پیشنهاده ،دانشگاه فردوسی مشهد.1400 ،
هستیشناسی میانرشتهای با موضوع مادی و مجرد و جهانهای دیگر ،دانشگاه فردوسی مشهد.1400 ،
روشهای غلبه بر فرسودگی شغلی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1400 ،
مهارتهای ارتباط مؤثر ،دانشگاه فردوسی مشهد.1400 ،
تعهد من ،ترک قلیان :آشنایی با مضرات و آسیبهای قلیان ،دانشگاه فردوسی مشهد.1400 ،
آشنایی با فرآیند و سامانه جدید ارزیابی عملکرد کارکنان ،دانشگاه فردوسی مشهد.1400 ،
رفتارشناسی دانشجویان ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
ورزش و سالمت من ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
مهارتهای کار گروهی و تیمسازی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
تهیه محتوای الکترونیکی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
تراز کردن اهداف یادگیری ،فعالیتها و ارزیابی در کالسهای الکترونیکی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
اصول گزارشنویسی و مکاتبات اداری ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
کارتابل کار و سامانه مدیریت درخواستها (تیکتینگ) ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
تدبر در قرآن ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
ایمنی و بهداشت محیط کار ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
حکومت مهدوی و وظایف منتظران ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
اخالق فردی ،اجتماعی و اداری ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
نماز و مدیران ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
آداب و اسرار نماز ،دانشگاه فردوسی مشهد.1399 ،
 ،VOIPدانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
امداد و کمکهای اولیه عمومی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
اتوماسیون اداری پیشرفته ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
مکالمه زبان عربی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
اخالق حرفهای ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
دانشگاه سبز و توسعه پایدار ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
دوره شایستگی مراقبت از آزمون ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
جامعه سالم و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با بهرهگیری از اصول پدافند غیرعامل ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
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-28-2-8
-29-2-8
-30-2-8
-31-2-8
-32-2-8
-33-2-8
-34-2-8
-35-2-8
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-38-2-8
-39-2-8
-40-2-8
-41-2-8
-42-2-8
-43-2-8
-44-2-8
-45-2-8
-46-2-8
-47-2-8
-48-2-8
-49-2-8
-50-2-8
-51-2-8
-52-2-8
-53-2-8
-54-2-8
-55-2-8
-56-2-8
-57-2-8
-58-2-8
-59-2-8
-60-2-8
-61-2-8
-62-2-8
-63-2-8
-64-2-8
-65-2-8
-66-2-8
-67-2-8
-68-2-8
-69-2-8
-70-2-8

آشنایی با انواع شیوههای کالهبرداری ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
آشنایی با روشهای اطفاء حریق با کپسول آتشنشانی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
اسناد تجاری کاربردی چک ،سفته و ضمانتنامههای بانکی و مسؤولیتهای ناشی از آنها ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
معرفتشناسی اسالمی -غربشناسی (یازدهمین دوره طرح ضیافت اندیشه) ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
دانش رسانه -رسانههای در دسترس کودکان و جوانان (یازدهمین دوره طرح ضیافت اندیشه) ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
مدیریت و مهارتهای طالیی سفرهای جادهای ،دانشگاه فردوسی مشهد.1398 ،
امنیت شبکههای مجازی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1397 ،
آموزش سبک زندگی دینی با محوریت حفظ مفاهیم سوره ناس تا زلزال ،دانشگاه فردوسی مشهد.1397 ،
پدافند غیرعامل اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1397 ،
خالقیت و نوآوری در سازمان ،دانشگاه فردوسی مشهد.1397 ،
تغذیه سالم ،دانشگاه فردوسی مشهد.1397 ،
پدافند غیرعامل زیستی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1396 ،
سنجش و اندازهگیری ،دانشگاه فردوسی مشهد.1396 ،
مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیکی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1396 ،
سواد رسانهای ،دانشگاه فردوسی مشهد.1396 ،
آشنایی با طراحی سازمان تفصیلی دانشگاه ،دانشگاه فردوسی مشهد.1396 ،
آسیبشناسی مقاالت با رویکرد چاپ در مجالت علمی داخلی و خارجی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1395 ،
آشنایی با بیماریهای پوستی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1395 ،
معرفتشناسی اسالمی و فلسفه علم -سطح  ،1دانشگاه فردوسی مشهد.1395 ،
آشنایی با ارگونومی شغلی و حرکات اصالحی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1395 ،
استفاده بهینه از زمان ،دانشگاه فردوسی مشهد.1395 ،
آسیبشناسی مهارتهای ارتباط استاد -دانشجو (سطح پیشرفته) ،دانشگاه فردوسی مشهد.1395 ،
چاپ مقاله در یک مجله مناسب ،دانشگاه فردوسی مشهد.1395 ،
آسیبشناسی مهارتهای ارتباط استاد -دانشجو ،دانشگاه فردوسی مشهد.1394 ،
آشنایی با کارآفرینی و روشهای استقرار آن در دانشگاه ،دانشگاه فردوسی مشهد.1394 ،
آشنایی با ابزار علمسنجی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1394 ،
نگارش مقاالت انگلیسی در مجالت معتبر بینالمللی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1394 ،
مدیریت دانش ،دانشگاه فردوسی مشهد.1393 ،
امداد و کمکهای اولیه عمومی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1393 ،
اندیشه سیاسی اسالم -سطح ( 1پنجمین دوره طرح ضیافت اندیشه) ،دانشگاه فردوسی مشهد.1393 ،
کارگاه آموزشی آشنایی با دانشگاه کارآفرین و شرکتهای دانشبنیان ،دانشگاه فردوسی مشهد.1393 ،
اصول بایگانی علمی و مدیریت اسناد ،دانشگاه فردوسی مشهد.1391 ،
مبانی روش تحقیق ،دانشگاه فردوسی مشهد.1391 ،
آموزش نگارش رزومه  ،CVدانشگاه فردوسی مشهد.1391 ،
مرور و جستجو در منابع علمی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1391 ،
مهارت سخنرانی علمی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1391 ،
چگونه پوستر خوبی طراحی کنیم ،دانشگاه فردوسی مشهد.1391 ،
چگونه اسالیدهای خوبی طراحی کنیم ،دانشگاه فردوسی مشهد.1391 ،
مهارت جستجو در گوگل ،دانشگاه فردوسی مشهد.1391 ،
چگونه یک مقاله پژوهشی خوب بنویسیم؟ ،دانشگاه فردوسی مشهد.1391 ،
ثبت اختراع و معرفی سایتهای جستجوی اختراع ،دانشگاه فردوسی مشهد.1390 ،
مهارتهای گفتاری ،دانشگاه فردوسی مشهد.1388 ،
آشنایی با روشهای افزایش خالقیت و نحوه ارائه پیشنهاد ،دانشگاه فردوسی مشهد.1388 ،
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-71-2-8
-72-2-8
-73-2-8
-74-2-8
-75-2-8
-76-2-8
-77-2-8

-9

شخصیت متعادل (پودمان معارف قرآنی) ،دانشگاه فردوسی مشهد.1388 ،
کاربرد آمار در امور اداری ،دانشگاه فردوسی مشهد.1387 ،
اجالس حکمت ،سازمان ملی جوانان ،تهران.1386 ،
زبان کامپیوتر ،دانشگاه فردوسی مشهد.1385 ،
اخالق اداری و مناسبات انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1385 ،
بهبود سیستمهای اداری ،اصالح فنون و بهبود روشها ،دانشگاه فردوسی مشهد.1384 ،
دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خراسان رضوی ،مشهد.1384 ،

مدرک زبان انگلیسی
-1-9

کسب نمره ( 80از  )100در آزمون زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد (آزمون  ،)TELPآذرماه .1390

-2-9

گواهینامه دوره فوق متوسطه ( )Upper-Intermediateزبان انگلیسی در مؤسسه آموزشی سفیرگفتمان ،بهار .1395

-3-9

گواهینامه دوره پیشرفته ( )Advanceزبان انگلیسی در مؤسسه آموزشی سفیرگفتمان ،تابستان .1396

 -10سوابق ورزشی
-1-10
-2-10

کسب مقام سوم مسابقات دوومیدانی آموزشگاههای ناحیه  4شهرستان مشهد.1373 ،
کسب مقام دوم مسابقات دوومیدانی آموزشگاههای ناحیه  4شهرستان مشهد.1370 ،

 -11تقدیرنامهها از:
رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر.1400 ،
مدیرکل اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی ،حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی،

-1-10
-2-10
.1400
 -3-10معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،برگزاری ارائه مجازی “کالسهای عملی (آزمایشگاه و کارگاه) در دوران
کرونا و پساکرونا” (از مجموعه ارائههای مجازی دانشکده مهندسی در هفتۀ سرآمدی آموزش) .1400 ،
 -4-10معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،تبریک و تقدیر هفته سرآمدی آموزش.1400 ،
 -5-10معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،کسب عنوان مدرس برتر در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،
.1400
 -6-10معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر از فعالیتهای فرهنگی دانشکده مهندسی.1399 ،
 -7-10مدیر فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر از فعالیتهای فرهنگی دانشکده مهندسی.1399 ،
 -8-10رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر برای همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت استاد دکتر علی
حائریان اردکانی.1399 ،
 -9-10مدیر فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر برای فعالیتهای فرهنگی دانشکده مهندسی.1399 ،
 -10-10مدیر امور اداری و رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد ،تبریک ارتقاء رتبه.1400 ،
 -11-10رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر.1399 ،
 -12-10رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر.1399 ،
 -13-10رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر.1399 ،
 -14-10معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،کسب عنوان مدرس برتر در گروه مهندسی برق دانشگاه
فردوسی مشهد.1399 ،
 -15-10رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر.1398 ،
 -16-10رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر.1398 ،
 -17-10رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر.1398 ،
 -18-10معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،همکاری با اداره خدمات آموزشی دانشکده مهندسی.1398 ،
 -19-10معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،همکاری در برگزاری امتحانات.1398 ،
 -20-10مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر ،دی .1398
 -21-10مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر ،آبان .1398
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 -22-10ریاست دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر به مناسبت روز کارمند.1398 ،
 -23-10مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر به مناسبت روز معلم و هفته آموزش.1398 ،
 -24-10مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر.1397 ،
 -25-10معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،همکاری در برگزاری امتحانات.1397 ،
 -26-10معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد ،کسب عنوان کارمند منتخب دانشگاه فردوسی مشهد.1397 ،
 -27-10معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،پیگیری و همکاری در فرآیند بازسازی و تعمیر
آزمایشگاههای گروه مهندسی برق.1397 ،
 -28-10مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر.1397 ،
 -29-10ریاست دانشگاه فردوسی مشهد ،موفقیت در کسب امتیاز باال در شاخصهای ارزشیابی.1396 ،
 -30-10معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،همکاری در برگزاری امتحانات.1396 ،
 -31-10ریاست دانشگاه فردوسی مشهد ،کسب امتیاز ممتاز در ارزشیابی.1396 ،
 -32-10معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد ،مشارکت در پروژه طراحی سازمان تفصیلی دانشگاه فردوسی مشهد،
.1396
 -33-10معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر.1395 ،
 -34-10مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد و مدیرمسئول انتشارات گسترش علوم پایه تهران ،تقدیر از تألیف و تدوین کتاب
"مقدمهای بر مهندسی پزشکی".1395 ،
 -35-10معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد ،کسب امتیاز ممتاز در ارزشیابی.1395 ،
 -36-10مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر.1395 ،
 -37-10ریاست دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ،تقدیر و تشکر.1394 ،
 -38-10معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ،تقدیر و تشکر.1394 ،
 -39-10مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد ،تقدیر و تشکر.1394 ،
 -40-10معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد ،کسب عنوان کارمند نمونه دانشگاه فردوسی مشهد.1392 ،
 -41-10مدیر گروه مهندسی برق و دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد ،کسب عنوان استاد نمونهی گروه مهندسی برق.1391 ،
 -42-10معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مسئولیت دبیر کمیته برگزاری پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران،
.1388
 -43-10معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد ،همکاری در استقرار سیستم مدیریت کیفیت دانشگاه فردوسی مشهد.1388 ،
 -44-10مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم ،برگزاری سمینار آموزشی.1388 ،
 -45-10گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد ،همکاری در برنامهریزی دروس عملی گروه مهندسی برق.1387 ،
 -46-10رئیس امور اداری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.1385 ،
 -47-10مرکز تحقیقات و جهاد خودکفایی پایگاه چهاردهم شکاری ،انجام پروژههای الکترونیک و فنآوری اطالعات.1383 ،
 -48-10فرمانده گردان ارتباط و الکترونیک پایگاه یکم شکاری ،لیاقت و شایستگی در انجام امور خدمتی.1382 ،
 -49-10دبیرستان امام رضا(ع) ،اخذ رتبه  388در آزمون سراسری دانشگاهها.1377 ،
 -50-10بنیاد فرهنگی رضوی ،کسب عنوان دانشآموز نمونهی دبیرستان امام رضا(ع).1376 ،
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