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 تاريخ تعذاد مخاطب )ًْبد آهَزضی(نوع مخاطب  ساعت()مذت دوره  عنوان درس رديف

1 

فلسفِ علن، فلسفِ هعبصر، 

فلسفِ تطبیمی، اًذیطِ 

 2ٍ  1اسالهی 

 28ٍاحذ ) 2ّر کذام 

 سبعت(
 30هیبًگیي  اهلل حبئری هیبذ داًطگبُ آیت

 92از 

 تبکٌَى

2 
فلسفِ اخالق، هٌطك هظفر، 

 هٌطك جذیذ، حکوت عولی

 28ٍاحذ ) 2ّر کذام 

 سبعت(
 93ٍ  92 15هیبًگیي  داًطگبُ ضْیذ هطْری یسد

 3ٍ  2، 1هٌطك، کالم  3
 28ٍاحذ ) 2ّر کذام 

 سبعت(
 95ٍ  94 30هیبًگیي  داًطگبُ علَم لرآًی هیبذ

 93ٍ  92 30هیبًگیي ای ضْیذ  داًطگبُ فٌی ٍ حرفِ 28ٍاحذ ) 2ّر کذام زببى تخصصی برق، فیسیک  4

 عنوان پايان نامه تاريخ فراغت از تحصيل معذل رشته دانشگاه سطح ردیف

 کبرضٌبسی 1
صٌعتی 

 اصفْبى

هٌْذسی برق 

 لذرت -
15.01 1389 

کبّص تلفبت اًتمبل ضبکِ برق اصفْبى 

 ّب بب تصحیح فرهَل

 کبرضٌبسی ارضذ 2
صٌعتی 

 ضریف
 1392 17.48 فلسفِ علن

تبریخی کَّي بِ فلسفِ  ًمذ ًگرش

 علن از هٌظری گبداهری

 دکترا 3

پژٍّطگبُ 

فرٌّگ ٍ 

یطِ اًذ

 اسالهی

 ------ 17.50 فلسفِ دیي
علل فراطبیعی ٍ برایٌذ آى در علن 

 دیٌی

 تعالیسمهب

  محمدرضا بهزادی مقدم :  نام و نام خانوادگی

                     و اردکان یزدمحل سکونت : 

                           متأهل:  وضعیت تأهل

         mrbehzadi@chmail.ir:  رایانامه

 مشخصات فردی

 

 سوابق تحصيلی

 سوابق آموزشی
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 بْطتی اردکبى سبعت( الکتریسیتِ

  
 

 نشريه انتشارات/ سال انتشار عنوان ...( یب)کتبة، همبلِ نوع  رديف

 همبلِ 1
غببر غفلت بر جبیگبُ حکوت عولی در ترسین توذى 

 ًَیي اسالهی

زهستبى 

1396 

سبزهبى اٍلبف ٍ اهَر 

خیریِ / هحوَعِ همبالت 

ًخستیي ّفتِ علوی 

 توذى ًَیي اسالهی

 همبلِ 2
ٍ اخالق حبکن بر آى از هٌظر  یطیهح ستیبحراى ز

 یًگرش اساله

دست  در 

 چبپ
 

 همبلِ 3
گر در هسألِ فعل َررسی ٍ ًمذ راُ حل ٍیلیبم استب

 االّی بر هبٌبی حکوت هتعبلیِ

در دست  

 چبپ
 

 همبلِ 4
جبیگبُ عبلن فراهبدُ ٍ عَاهل فراهبدی در ًظریِ علن 

 دیٌی آیت اهلل جَادی آهلی

در دست  

 چبپ
 ًمذ ٍ ًظر

 

 

 

 توضيحات )کار برجسته( تاريخ پايان تاريخ شروع سمت سازمان/نهاد رديف

1 

ًْبد ًوبیٌذگی 

همبم هعظن رّبری 

در داًطگبُ صٌعتی 

اصفْبى )ضَرای 

 هسجذ(

 هسئَل فرٌّگی

 

 

87 88  

2 

هؤسسِ اضراق 

)جبِْ فکری 

 اًمالة اسالهی(

 پژٍّطگر

 

91 94 

هَضَعبتی چَى سبک زًذگی، تذٍیي سیرّب ٍ 

سبزی اًسبًی، جبِّْبی آهَزش علَم دٍرُ

 اجتوبعی، جطٌَارُ فیلن فجر ٍ جطٌَارُ لمٌَس

3 
ًطریِ سَرُ 

 اًذیطِ
 پژٍّطگر

91 
 زیر ًظر حَزُ ٌّری تْراى 93

4 

ًبحیِ بسیج 

داًطجَیی استبى 

 یسد

 دبیر لرارگبُ

گری  هطبلبِ

ضْیذ  تخصصی

 

  تبکٌَى 96

 سوابق پژوهشی

 اجتماعی-سوابق سياسی



3 

 

 احوذی رٍضي

5 

ًْبد ًوبیٌذگی 

همبم هعظن رّبری 

 در استبى یسد

 پژٍّطگر

 

  تبکٌَى 95

6 
بسیج داًطجَیی 

 ضْرستبى اردکبى

عضَ ّیأت 

 ٍرز اًذیطِ

96 
  تبکٌَى

6 

-علویهؤسسِ 

آهَزضی -فرٌّگی

 هفلحَى

عضَ تین آهَزش 

ٍ ّیأت 

 ٍرز اًذیطِ

 

  تبکٌَى 89

8 
کبًَى ًخبگبى 

 ضفك
 هذیر اجرایی

91 
92 

آهَزاى ًخبِ دبیرستبى  فعبلیت تربیتی برای داًص

 دٍمدٍرُ اٍل ٍ 

9 
دفتر تبریخ ضفبّی 

 اردکبى
 هذیر ٍ پژٍّطگر

97 
  

10 

-هرکس هطبلعبتی

پژٍّطی آثبر 

ضْیذ هطْری 

 اردکبى

 عضَ ّیأت هذیرُ

 

95 
  تبکٌَى

 

 

 عنوان رديف عنوان رديف

 اضٌبیی بب هذیریت فرٌّگی 6 ّبی تحلیلی )دیي، علن، ٌّر( فلسفِ 1

 اضٌبیی بب آیٌذُ پژٍّی 7 غرةفلسفِ  2

 اضٌبیی بب هذیریت علن ٍ فٌبٍری 8 حکوت هتعبلیِ  3

 9 کالم جذیذ 4
آضٌبیی ًسبی بب هٌظَهِ فکری بسرگبًی چَى اهبم 

 ای، ضْیذ هطْری خویٌی، اهبم خبهٌِ

  10 تحَل در علَم اًسبًی، علن دیٌی 5

 

 هامنذیعالقه –ها منذیتوان


