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 بسمه تعالي

 

 :مشخصات فزدي -۱

    معصومه شيرعليزاده نام و نام خانوادگيۺ

 

 :تخصص و مهارت -۲

 افزار سكو نرم -اينترنت -(ICDL)آشنايي با كامپيوتر 

 

 تحصيالت:  -۳

 ۱۳۸۰سال   ليسانس علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري

 

 هاي پژوهشي: سابقه فعاليت -۴

بِ سرپرستٖ جٌاب آقإ دكتر ب٘وَ   « احساض اجحاف دره٘اى كاركٌاى دٍلت در تْراى»ّوكارٕ در طرح  -الف

 ۱۳۸۷هحوذٕ، سال 

 

بِ سرپرستٖ جٌاب آقوإ دكتور هحسوي    « بررسٖ تطب٘قٖ تَسعِ اٗراى ٍ شاپي»ّوكارٕ در بخص فرٌّگِٖ طرحِ  -ب

 ()چاپ ًطذُ ۸۷زادُ،  سال  اه٘ي

 

 «بررسٖ س٘ر تحَل تَسعِ فرٌّگٖ اٗراى ٍ شاپي»                            

 

 «س٘ر تارٗخٖ تَسعِ فرٌّگٖ اٗراى ٍ شاپي»بخص        ۳ضاهل 

 

 «هقاٗسِ تحَالت فرٌّگٖ تَسعِ اٗراى ٍ شاپي»                
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ُ د« ّوإ داًطويَٗاى از تحلو٘ل    ّا ٍ ّذف ضٌاخت اًگ٘سُ»»ّوكارٕ در طرح  -ج  ّوإ تْوراى ٍابسوتِ بوِ       ر داًطوگا

 ۱۳۸۸بِ سرپرستٖ جٌاب آقإ دكتر بَ٘  هحوذٕ، سال « ٍزارت علَم تحق٘قات ٍ فٌاٍرٕ

بِ سرپرستٖ جٌاب آقإ دكتر بَ٘  هحوذٕ، « ّإ اٗراًٖ بررسٖ ساختار قذرت در خاًَادُ»ّوكارٕ در طرح  -د

 ۹۱سال 

     ۹۲ بِ سرپرستٖ جٌاب آقإ دكتر بَ٘  هحوذٕ، سال« ىبررسٖ حرٗن خلَصٖ ب٘ي ّوسرا» ّوكارٕ در طرح  -ه

بِ سرپرستٖ جٌاب آقوإ دكتور عل٘ر وا    « سازٕ علَم اجتواعٖ تحل٘ل ٍ بررسٖ گفتواى بَهٖ»ّوكارٕ در طرح  -ٍ

 ۱۳۹۲سال تاجذارٕ 

 ۱۳۹۴بٍ سرپرستي جىاب آقاي دكتر بيًك محمذي « وقص َمسري در زوذگي مطترك»َمكاري در طرح  -ز

بٍ سرپرستي جىاب آقاي « بررسي وقص علًم ي معارف اسالمي در مباوي ي ضالًدة اوقالب علمي »َمكاري در طرح  -ح

 ۱۳۹۴ سياَپًش

۱۳۹۵ بٍ سرپرستي جىاب آقاي دكتر بيًك محمذي« بررسي تجربٍ زيستٍ افراد مطلقٍ»َمكاري در طرح مًظف  -ط  

 

        

 اجرايي: -فعاليتهاي علمي -

 ۱۳۹۱ -۱۳۸۹اًذازٕ ساٗت پصٍّطكذُ هطالعات اجتواعٖ از سال  كل٘ٔ كارّإ هربَط بِ راُاًيام  -الف

 ۹۲/  ۷/  ۱۰- ۱۳۹۰ّإ پصٍّطكذُ هطالعات اجتواعٖ از سال  اًيام كل٘ٔ كارّإ هربَط بِ سخٌراًٖ -ب

 

 ها: نامه تشويق

 ۱۳۹۰سال  نمونه پژوهشگرانتخاب به عنوان  -
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 آموسشيهاي تخصصي و  گذرانذن دوره

اخو  گَاٌّ٘اهوِ از ٍزارت علوَم ٍ تحق٘قوات      سواعت،  ۸دٍرُ آهَزضٖ قاًَى هذٗرٗت خذهات كطَرٕ، بِ هوذت  -

 ۱۳۹۰ -فٌاٍرٕ

  اخ  گَاٌّ٘اهِ از ٍزارت علَم ٍ تحق٘قات ساعت،۱۶دٍرُ آهَزضٖ آٗ٘ي ًگارش ٍ هكاتبات ادارٕ، بِ هذت -

    ۱۳۹۰ -فٌاٍرٕ

اخ  گَاٌّ٘اهِ از ٍزارت علَم ٍ تحق٘قات  ساعت، ۸ّا، بِ هذت  كردى ٗاراًِ ّذفوٌذدٍرُ آهَزضٖ آضٌاٖٗ با ًظام  -

   ۱۳۹۰ -فٌاٍرٕ

اخ  گَاٌّ٘اهِ از ٍزارت علَم ٍ تحق٘قوات   ساعت، ۸دٍرُ آهَزضٖ هذٗرٗت هالٖ برإ هذٗراى غ٘رهالٖ، بِ هذت  -

    ۱۳۹۰ -فٌاٍرٕ

  ۱۳۹۰ -ٍ فٌاٍرٕ  گَاٌّ٘اهِ از ٍزارت علَم ٍ تحق٘قاتساعت، اخ   ۳۲ِب هذت ، إ دٍرُ آهَزضٖ اخالق حرفِ -

اخو  گَاٌّ٘اهوِ از ٍزارت علوَم ٍ تحق٘قوات ٍ      سواعت، ۳۲، بِ هوذت  (صَرٕ -دٍرُ آهَزضٖ ٍٗراستارٕ )زباًٖ -

   ۱۳۹۰ -فٌاٍرٕ

  ۱۳۹۱ -ساعت، اخ  گَاٌّ٘اهِ از ٍزارت علَم ٍ تحق٘قات فٌاٍرٕ ۱۲ًَٗسٖ، بِ هذت  دٍرُ آهَزضٖ هقالِ - 

ٕ      سواعت،  ۸آهَزضٖ هذٗرٗت زهاى، بوِ هوذت    دٍرُ - ٍ هركوس   اخو  گَاٌّ٘اهوِ از ٍزارت علوَم ٍتحق٘قوات فٌواٍر

       ۱۳۹۱ -آهَزش تحق٘قات صٌعتٖ اٗراى 

ٕ     ساعت، ۸بِ هذت  دٍرُ آهَزضٖ هٌْذسٖ فرٌّگٖ - ٍ هركوس   اخ  گَاٌّ٘اهوِ از ٍزارت علوَم ٍ تحق٘قوات فٌواٍر

         ۱۳۹۱ -آهَزش تحق٘قات صٌعتٖ اٗراى 

ٕ      ۱۸دٍرُ آهَزضٖ پذافٌذ غ٘رعاهل بِ هذت - ٍ هركوس   ساعت، اخو  گَاٌّ٘اهوِ از ٍزارت علوَم ٍ تحق٘قوات فٌواٍر

        ۱۳۹۱ -آهَزش تحق٘قات صٌعتٖ اٗراى 

ٕ       ۱۵دٍرُ آهَزضٖ هذٗرٗت هٌابع اًساًٖ بِ هذت  - ٍ  سواعت، اخو  گَاٌّ٘اهوِ از ٍزارت علوَم ٍ تحق٘قوات فٌواٍر

      ۱۳۹۱ -تحق٘قات صٌعتٖ اٗراى هركس آهَزش 

ساعت، اخ  گَاٌّ٘اهِ از ٍزارت علَم ٍتحق٘قات فٌاٍرٕ  ۱۶سازٕ بِ هذت  دٍرُ آهَزضٖ هذٗرٗت بحراى ٍ اٗوي-

  ۱۳۹۱ -ٍ هركس آهَزش ٍ تحق٘قات صٌعتٖ اٗراى

 ۱۳۹۱ –فٌاٍرٕ  ساعت، اخ  گَاٌّ٘اهِ از ٍزارت علَم ٍتحق٘قات ۱۲درٍُ آهَزضٖ خالق٘ت ٍ حل هسألِ ِب هذت  -

 ۱۳۹۱ -ساعت، اخ  گَاٌّ٘اهِ از ٍزارت علَم ٍ تحق٘قات فٌاٍرٕ  ۳۲ًَٗسٖ بِ هذت دٍرُ آهَزضٖ گسارش -

   ۱۳۹۱ -، اخ  گَاٌّ٘اهِ از ٍزارت علَم ٍ تحق٘قات فٌاٍرٕساعت ۲۴دٍرٓ آهَزضٖ طرحٌاهِ ًَٗسٖ بِ هذت -
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ٖ     ۶ضٌاسٖ بِ هذت  دٍرُ آهَزضٖ غذٗر -        -ساعت، اخ  گَاٌّ٘اهِ از پصٍّطگاُ علوَم اًسواًٖ ٍ هطالعوات فرٌّگو
۱۳۹۲   

ساعت، اخ  گَاٌّ٘اهِ از پصٍّطگاُ علَم اًسواًٖ ٍ هطالعوات    ۱۸الوللٖ الغذٗر بِ هذت  دٍرُ آهَزضٖ كٌگرُ ب٘ي -     
  ۱۳۹۲ -فرٌّگٖ

سواعت، اخو  گَاٌّ٘اهوِ از     ۸ًاهوِ اسوتخذاهٖ اعيوإ غ٘رّ٘وأت علووٖ بوِ هوذت         آٗ٘ي دٍرُ آهَزضٖ آضٌاٖٗ با  -       

                                                    ۱۳۹۲ -پصٍّطگاُ علَم اًساًٖ ٍ هطالعات فرٌّگٖ

ساعت، اخ  گَاٌّ٘اهوِ از پصٍّطوگاُ علوَم اًسواًٖ ٍ هطالعوات       ۶هذت  بِ ،«ارتقاء سالهت ادارٕ»دٍرُ آهَزضٖ  - 

                          ۱۳۹۲ -فرٌّگٖ

إ زًذگٖ»دٍرُ آهَزضٖ  - ٖ   ساعت، ۳، ِب هذت  «هْارْت  -اخ  گَاٌّ٘اهِ از پصٍّطگاُ علَم اًساًٖ ٍ هطالعوات فرٌّگو

۱۳۹۲                          

ِ هذت  ،  « word»دٍرُ آهَزضٖ  -                                                                 ۱۳۹۳ -اخ  گَاٌّ٘اهِ از پصٍّطگاُ علَم اًساًٖ ٍ هطالعات فرٌّگٖ ساعت، ۲۶ب

ٖ   ساعت، ۸ِب هذت  ، «هباًٖ كاهپَ٘تر»دٍرُ آهَزضٖ  -  -اخ  گَاٌّ٘اهِ از پصٍّطگاُ علَم اًساًٖ ٍ هطالعوات فرٌّگو

۱۳۹۴     

ٖ      ساعت،  ۲۶ ، بِ هذت«Excel»دٍرُ آهَزضٖ  -  - اخ  گَاٌّ٘اهوِ از پصٍّطوگاُ علوَم اًسواًٖ ٍ هطالعوات فرٌّگو

۱۳۹۴                                                

اخو  گَاٌّ٘اهوِ از پصٍّطوگاُ علوَم اًسواًٖ ٍ هطالعوات         ساعت، ۲۶ بٍ مذت ،«PowerPoint»رٌ آمًزضي دي  -  

 ۱۳۹۴  -فرٌّگٖ
 

اخو    سواعت،  ۳بوٍ موذت   « ديميه جلسٍ تخصصي گفتگًي آزاد با مًضوً  عملكورد اقتصوادي ديلوت    »ديرٌ آمًزضي  -

 ۱۳۹۴ -گَاٌّ٘اهِ از پصٍّطگاُ علَم اًساًٖ ٍ هطالعات فرٌّگٖ
 
هطالعوات  اخ  گَاٌّ٘اهِ از پصٍّطوگاُ علوَم اًسواًٖ ٍ      ساعت، ۳۰بٍ مذت مقذماتي، « زبان اوگليسي»ديرٌ آمًزضي  -

                                                                       ۱۳۹۴ -فرٌّگٖ

اخو  گَاٌّ٘اهوِ از پصٍّطوگاُ علوَم اًسواًٖ ٍ هطالعوات         سواعت،  ۲۴  بوٍ موذت   ،ايىترووت  -ييىذيزرٌ آمًزضي دي  -  

 ۱۳۹۵  -فرٌّگٖ

 ۱۳۹۵  -فرٌّگٖاخ  گَاٌّ٘اهِ از پصٍّطگاُ علَم اًساًٖ ٍ هطالعات   اعت،س ۲۶ بٍ مذت اكسس،رٌ آمًزضي دي  -  
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ٖ اخ  گَاٌّ٘اهِ از پصٍّطگاُ علوَم اًسواًٖ ٍ هطالعوات      ساعت،  ۳۰ بٍ مذت زبان پيطرفتٍ،رٌ آمًزضي دي  -     -فرٌّگو

۱۳۹۵ 

اخ  گَاٌّ٘اهوِ از پصٍّطوگاُ علوَم اًسواًٖ ٍ       ساعت،  ۲ بٍ مذت ،()طراحي آيىذٌ كارگاٌ زوذگي َذفمىذرٌ آمًزضي دي -

 ۱۳۹۶ -فرٌّگٖهطالعات 

اخ  گَاٌّ٘اهِ از پصٍّطوگاُ علوَم اًسواًٖ ٍ هطالعوات       ساعت، ۴ بٍ مذت درسگفتار رياوطىاسي صلح،رٌ آمًزضي دي   -

   ۱۳۹۶ -فرٌّگٖ

 ۴ بوٍ موذت   ،«رياوگوردان در بويه وًجًاووان   كىىذٌ مصرف مًاد  كارگاٌ آضىايي با عًامل خطر ي حفاظت»رٌ آمًزضي دي   -

   ۱۳۹۶ -فرٌّگٖاخ  گَاٌّ٘اهِ از پصٍّطگاُ علَم اًساًٖ ٍ هطالعات   ساعت،

اخ  گَاٌّ٘اهِ از پصٍّطگاُ علَم اًساًٖ ٍ هطالعات   ساعت، ۸ بٍ مذت آضىايي با قاوًن تخلفات اداري،رٌ آمًزضي دي   -

   ۱۳۹۶ -فرٌّگٖ

اخو  گَاٌّ٘اهوِ از     سواعت،  ۳ بوٍ موذت   افسارَوا ي مىوابك كتابخاووٍ،    با كتابخاوٍ ي استفادٌ از ورمآضىايي رٌ آمًزضي دي   -

   ۱۳۹۶ -فرٌّگٖپصٍّطگاُ علَم اًساًٖ ٍ هطالعات 

 


