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  مدارک تحصيلی

  ١٣٦٤ديپلم علوم تجربي، دبيرستان شهيد دآتر صادقي، تهران،  •

  ١٣٧٦آارشناس رشتة حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب تهران،  •

  دوره های آموزشی

  تهران از مرآز آموزش مديريت دولتي) ٣(گذراندن دورة آموزشي مسئوالن خدمات اداري  •

  از مرآز آموزش آامپيوتر هزاره سوم Windows98گذراندن دورة آموزشي آامپيوتر •

  ٢٢مرآز آموزش و اطالع رساني شهرداري منطقه  Wordر گذراندن دورة آموزشي آامپيوت •

از مرآز مديريت و پژوهش سازمان  Accessگذراندن دورة آموزشي آامپيوتر دورة آموزش بانكهاي اطالعاتي  •

  ريزي مديريت و برنامه

  ساعت در پژوهشگاه علوم انساني٨به مدت " مديريت مالي براي مديران غير مالي"گذراندن دوره آموزشي  •

ساعت در مرآز آموزشهاي آزاد تخصصي ٦به مدت" پارادايم شناسي علوم انساني " گذراندن دوره آموزشي  •

  پژوهشگاه علوم انساني

ساعت در مرآزآموزشهاي آزاد تخصصي ٦به مدت "روش شناسي مطالعات تاريخي "گذراندن دوره آموزشي  •

  پژوهشگاه علوم انساني

  ساعت در وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري٨به مدت " مات آشوري قانون مديريت خد"گذراندن دوره آموزشي  •

  ساعت در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ١٦به مدت " آيين نگارش و مكاتبات اداري "گذراندن دوره آموزشي  •

ساعت در وزارت علوم ،تحقيقات و ٨به مدت " آشنايي با نظام هدفمند آردن يارانه ها "گذراندن دوره آموزشي  •

  ريفناو

  ساعت در پژوهشگاه علوم انساني ٣٤به مدت " فن ويرايش " گذراندن دوره آموزشي  •

  مقاالت

مجموعه مقاالت همايش تحول در توسعه استان يزد : ، چاپ در» جايگاه گردشگري در توسعه استان يزد« •

  ١٣٨٣ارديبهشت ماه سال 

ماهنامة گزارش، س : ، چاپ در» سيترين نويسندة زن در پهنة ادب فار سيمين دانشور، اولين و برجسته« •

  ٦٠ـ  ٥٧، صص ١٣٨٤، ارديبهشت ١٦٣شانزدهم، ش 

اولين همايش علمي ـ دانشجويي دانشكده علوم انساني و : ، چاپ در» نقش و جايگاه زنان در اشتغال« •

  ١٤٨ـ  ١٣٤اجتماعي دانشگاه مازندران گروه پژوهشي و آموزشي اشتغال زنان، صص 

  همكاري در طرحها

  ١٣٨٠تا  ١٣٧٧سياي مرآزي و قفقاز از سال طرح آ •

  ١٣٨١تا  ١٣٨٠طرح فهرست اعالم تاريخ طبري از سال  •



  تاآنون ١٣٨١طرح فرهنگ اصطالحات ديواني و مفاهيم تاريخي دورة مغول از سال  •

 ٨٤از سال » و اصطالحهاي تاريخي ايران دوره اسالمي) شخصيتها و اماآن(فرهنگ اعالم «طرح پژوهشي  •

  تاآنون

 


