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 داًؽگبُ ػالهِ عجبعجبیی،1382  اجتوبػی در ظبل- مبرؼٌبظی ارؼذ آهبر گرایػ اقتصبدی-3
 داًؽگبُ ؼْیذ چوراى اَّاز،1379  مبرؼٌبظی آهبر در ظبل-2
1372  دیپلن ریبضی در ظبل-1
* اهتیبزات آهَزؼی

)1379(  معت رتجِی اٍل فبرؽ التحصیل آهبر دٍرُ مبرؼٌبظی داًؽگبُ ؼْیذ چوراى اَّاز-3
1378  معت رتجِی ظَم دٍهیي دٍرُی هعبثقبت مؽَری آهبر اردیجْؽتگبى-2
1377  معت رتجِی چْبرم اٍلیي دٍرُی هعبثقبت مؽَری آهبر اردیجْؽتگبى-1
:* فؼبلیتْبی ػلوی ٍ پصٍّؽی

:ُالف) فْرظت هماالت ارایِ ؼذ
10- Shakibazadeh Elham, Hajimiri Khadije, Sadeghi Roya, Haeri mehrizi Ali Asghar, Shab-bidar Sakineh.
Perceived barriers to healthy lifestyle in Women at the first year after childbirth . The 5th National
Congress and the 2nd Self-Care and Patient Training Festival, Tehran - Imam Khomeini Hospital Conferences
Center 26-28 July. 2017
9- Tavousi Mahmoud, Haeri Mehrizi Ali Asghar, Sadighi Jila, Alizadeh Eisa, Mozafari Kermani Ramin, Anbari
Mahdi, Kazemi Seyedeh Somayeh, Rostami Rahele, Naghizadeh Moghari Fatemeh, Montazeri Ali. Evaluation
of the Healthy Citizen Campaign: a population-based survey in Tehran, Iran. The 3rd International
& 8th National Congress on Health Education & Promotion, Isfahan-Iran. 23-25 Agu 2017
8- Sadeghi Roya, Hajimiri Khadije, Shakibazadeh Elham, Haeri Mehrizi Ali Asghar, Shab-Bidar Sakineh.
Effect of Parity on Women's Health Promotion Lifestyle at the First Year after Child Birth. The
3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion, Isfahan-Iran. 23-25 Agu 2017

.1393 ، ”ارزؼیابی تَاًایی «ًَؼتي» داًػ آهَختگاى ًظام هتَظطِ وؽَر“ در ًخعتیي ّوبیػ آهَزغ زثبى فبرظی-7
.1389 ،“ مٌفراًط آهبر داًؽگبُ تجریسCHAID  ارائِ پَظتر ثب ػٌَاى ”هؼرفی درخت تصوین گیری ٍ الگَریتن-6
 ”تأثیر جسٍات آهَزؼی همابلِ با بالیای طبیؼی بر افسایػ آگاّی هردم تْراى ًعبت بِ حَادث“ مٌفراًط ثیي-5
.1388 .ا.ا. ظبزهبى ّالل احور ج،الوللی هذیریت ثحراى
1

ّ “Data Mining & Official Data” -4ؽتویي مٌفراًط آهبر داًؽگبُ ؼیراز
َّ ” -3غ هصٌَػی ٍ واربرد آى در آهار رظوی“ ّؽتویي مٌفراً ط آهبر داًؽگبُ ؼیراز
” -2دادُواٍی اوتؽافی ٍ پانظازی دادُّا“ ّؽتویي مٌفراًط آهبر داًؽگبُ ؼیراز
” -1هؼرفی دادُواٍی ٍ واربردّای آى“ ؼؽویي مٌفراًط ثیي الوللی آهبر

(ؼْریَرهبُ )1385
(ؼْریَرهبُ )1385
(ؼْریَرهبُ )1385
(ؼْریَرهبُ )1381

ب) فْرظت هماالت هٌتؽر ارایِ ؼذُ:
 -36رئیعی ًبفچی اثَالقبظن ،داًبیی اثَالفضل ،تقی زادُ ؼیبدُ ظیذُ ًعریي ،حائری هْریسی ػلی اصغر ،صذیقی شیال ،رظتوی
راحلِ ،عبٍٍظی هحوَد .همایعِ هیساى اػتواد ؼْرًٍذاى تْراًی بِ پیامّای ظالهت در رظاًِ هلی ٍ ؼبىِّای
هاَّارُای فارظیزباى :یه هطالؼِ جوؼیتی در تْراىً .ؽریِ ػلوی ٍ پصٍّؽی پبیػ ،ظبل ّفذّن ،ؼوبرُ ظَم ،خرداد-
تیر  .1397صص .297-306
 -35پٌبّی رحوي ،رهضبًخبًی ػلی ،حائری هْریسی ػلی اصغر ،عبٍٍظی هحوَد ،خلیلی دارظتبًی هبًیبً ،ینٌبهی ؼوط الذیي.
وذاهیه از ابؼاد ظَاد ظالهت ،اتخار رفتارّای پیؽگیری وٌٌذُ از هصرف ظیگار را پیؽگَیی هی وٌٌذ؟ .فصلٌبهِ
ثْذاؼت در ػرصِ داًؽگبُ ػلَم پسؼنی ؼْیذ ثْؽتی -داًؽنذُ ثْذاؼت ،ؼوبرُ  ،4دٍرُ  ،5زهعتبى  ،1396صص .8-17
34- Hajimiri K, Shakibazadeh E, Haeri Mehrizi AA, Shab-Bidar S, Sadeghi R. The role of perceived
barrier in the postpartum women's health promoting lifestyle: A partial mediator between selfefficacy
and health promoting lifestyle. J Edu Health Promot 2018;7:38.

 -33حائری هْریسی ػلی اصغر ،عبٍٍظی هحوَد ،صذیقی شیال ،اظوبػیلی هغلق هحوذ ،اظالهی هحوذً ،قی زادُ فبعوِ،
هٌتظری ػلی .دالیل توایل ٍ ػذم توایل بِ فرزًذ آٍری در هیاى هردم ؼْری ٍ رٍظتایی ایراى :یه هطالؼِ هلی.
ًؽریِ ػلوی ٍ پصٍّؽی پبیػ ،ظبل ؼبًسدّن ،ؼوبرُ پٌجن ،هْر -آثبى  .1396صص .637-645
 -32عبٍٍظی هحوَد ،حائری هْریسی ػلی اصغر  ،صذیقی شیال ،اظوبػیلی هغلق هحوذ ،اظالهی هحوذً ،قی زادُ فبعوِ،
ػٌجری هْذیّ ،بؼوی امرم ،هٌتظری ػلی .توایل بِ فرزًذ آٍری ٍ ػَاهل هرتبط با آى در ایراى :یه هطالؼِ هلیً .ؽریِ
ػلوی ٍ پصٍّؽی پبیػ ،ظبل ؼبًسدّن ،ؼوبرُ چْبرم ،هرداد -ؼْریَر  ،1396صص .401-410
31- Hajimiri Khadije, Shakibazadeh Elham, Haeri Mehrizi Ali Asghar, Shab-Bidar Sakineh, Sadeghi Roya.
Effect of Parity on Women's Health Promotion Lifestyle at the First Year after Child Birth.
Health Education and Health Promotion (HEHP) 2016; 4 (4): 19-27.

 -30پٌبّی رحوي ،رهضبًخبًی ػلی ،عبٍٍظی هحوَد ،حائری هْریسی ػلی اصغر ،ػثوبًی فرؼتًِ ،ینٌبهی ؼوط الذیي.
ػَاهل هرتبط با هصرف ظیگار در داًؽجَیاى :واربرد الگَی باٍر بْذاؼتی ًؽریِ ػلوی ٍ پصٍّؽی پبیػ ،ظبل ؼبًسدّن،
ؼوبرُ ظَم ،تیر  ،1396صص .315-324
 -29عبٍٍظی هحوَد ،حائری هْریسی ػلی اصغر  ،صذیقی شیال ،ػلیسادُ ػیعی ،هظفری مرهبًی راهیي ،ػٌجری هْذی ،مبظوی
ظیذُ ظویِ ،رظتوی راحلًِ ،قیزادُ هَغبری فبعوِ ،هٌتظری ػلی .ارزؼیابی بعیج اطالع رظاًی ؼْرًٍذ ظالن :یه
هطالؼِ همطؼی ًؽریِ ػلوی ٍ پصٍّؽی پبیػ ،ظبل ؼبًسدّن ،ؼوبرُ اٍل ،ثْوي ـ اظفٌذ  ،1395صص .109-116
 -28هَظَی ػبتنِ ،هتَظل آراًی هحوَدّ ،ذایتی ػلی اصغر ،رٍالفقبری هیترا ،حبئری هْریسی ػلی اصغر ،اثربخؽی آهَزغ
هجازی درض فرٌّگ ٍ توذى اظالهی بر ًگرغ ،یادگیری ٍ رضایتوٌذی داًؽجَیاى داًؽگاُ ػلَم پسؼىی تْراى.
فصلٌبهِ ) ،Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMSظبل  2016جلذ ،7
ؼوبرُ  ،22صص .1-11
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 -27عبٍٍظی هحوَد ،اظوبػیلی هغلق هحوذ ،اظالهی هحوذ ،حائری هْریسی ػلی اصغرّ ،بؼوی امرم ،هٌتظری ػلی.
فرزًذآٍری از دیذگاُ ؼْرًٍذاى تْراًی :دالیل توایل ٍ ػذم توایلً .ؽریِ ػلوی ٍ پصٍّؽی پبیػ ،ظبل پبًسدّن ،ؼوبرُ
ؼؽن ،آرر -دی  ،1395صص .663-668
 -26هٌتظری ػلی ،رظتوی عبّرُ ،عبٍٍظی هحوَد ،حائری هْریسی ػلی اصغر ،اهیذٍاری ظپیذُ .ارزیابی همذار ػذدی
گسیٌِّای پاظخ در ظٌجػ ًگرغ در پرظؽٌاهِّای ظالهتً .ؽریِ ػلوی ٍ پصٍّؽی پبیػ ،ظبل پبًسدّن ،ؼوبرُ ؼؽن،
آرر -دی  ،1395صص .677-684
 -25هٌتظری ػلی ،رظتوی عبّرُ ،عبٍٍظی هحوَد ،حائری هْریسی ػلی اصغر ،اهیذٍاری ظپیذُ ”ارزیابی همذار ػذدی
گسیٌِ ّای پاظخ در پرظؽٌاهِّای ظالهت' :لیذ همذار' ٍ 'لیذ تىرار'“ فصلٌبهِ ػلوی پصٍّؽی پبیػ ػلوی-پصٍّؽنذُ
ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی ،1395،صص .462-469
 -24عبٍٍظی هحوَد ،حائری هْریسی ػلی اصغرّ ،بؼوی امرمً ،قی زادُ فبعوِ ،هٌتظری ػلی ”ٍضؼیت ظالهت رٍاى
جوؼیت ؼْری وؽَر :یه هطالؼِ هلی“ فصلٌبهِ ػلوی پصٍّؽی پبیػ ػلوی-پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی،
 ،1395صص .233-239
 -23حائری هْریسی ػلی اصغر ،عبٍٍظی هحوَد ،رفیؼیفر ؼْرام ،ظلیوبًیبى آتَظب ،ظرثٌذی فبعوِ ،اردظتبًی هٌبظبدات،
ّبؼوی امرم ،هٌتظری ػلی ” تحلیل ػاهلی تأییذی پرظؽٌاهِ ظٌجػ ظَاد ظالهت جوؼیت ؼْری ایراى (“)HELIA
فصلٌبهِ ػلوی پصٍّؽی پبیػ ػلوی-پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی ،1395 ،صص .251-257
 -22عبٍٍظی هحوَد ،حائری هْریسی ػلی اصغر  ،رفیؼی فر ؼْرام ،ظلیوبًیبى آتَظب ،ظرثٌذی فبعوِ ،اردظتبًی هٌب ظبدات،
ّبؼوی امرم ،هٌتظری ػلی .ظٌجػ ظَاد ظالهت بسرگعاالى ایراًی ظاوي ؼْرّا :یه هطالؼِ هلیً .ؽریِ ػلوی ٍ
پصٍّؽی پبیػ ،ظبل پبًسدّن ،ؼوبرُ اٍل ،ثْوي-اظفٌذ  ،1394صص .92-102
 -21عبٍٍظی هحوَد ،اظوبػیلی هغلق هحوذ ،اظالهی هحوذ ،حائری هْریسی ػلی اصغرّ ،بؼوی امرم ،هٌتظری ػلی .فرزًذ
آٍری ٍ ػَاهل هرتبط با آى از ًگاُ هردم تْراى :پیػ آزهَى یه هطالؼِ هلیً .ؽریِ ػلوی ٍ پصٍّؽی پبیػ ،ظبل
چْبردّن ،ؼوبرُ پٌجن ،هْر -آثبى  ،1394صص .597-605
 -20آییي پرظت افعَى ،رضبیی یسدلی هْذی ،زًذیبى حبهذ ،حائری هْریسی ػلی اصغر ”ّسیٌِ ّای وورؼىي در ًظام
ظالهت ایراى :هرٍر ًظاهٌذ بر ؼَاّذ هَجَد“ فصلٌبهِ ػلوی پصٍّؽی پبیػ ػلوی-پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی،
ظبل پبًسدّن ،ؼوبرُ اٍل ،ثْوي -اظفٌذ  ،1394صص .7-17
19- Hedayatnejad Fariba, Maleki Roohollah, Haeri Mehrizi Ali Asghar, The Effect of Social Status and

Gender on Realization of Refusal of Suggestion among Iranian EFL Intermediate Learners.
Journal of Language Teaching and Research, (2016) 7, 1. pp. 99-109.
18- Tavousi M, Montazeri A, Hidarnia A, Hajizadeh E, Taremian F, Haeri Mehrizi A.A, Substance use

avoidance among Iranian male adolescents: a comparison of three versions of the theory of
reasoned action. Int J Adolesc Med Health. 2015;27(3):329-34.
17- Asadi-Lari M, Khosravi A, Nedjat S, Mansournia M.A, Majdzadeh R, Mohammad K, Vaez-Mahdavi M.R,
Faghihzadeh S, Haeri Mehrizi A.A, Cheraghian B, Socioeconomic status and prevalence of self-

reported diabetes among adults in Tehran: results from a large population-based cross-sectional
study (Urban HEART-2). Journal of Endocrinological Investigation, (2015) online published, pp. 1-8.
16- Cheraghian Bahman, Nedjat Saharnaz, Mansournia Mohammad Ali, Majdzadeh Reza, Mohammad Kazem,
Vaez-Mahdavi Mohammad Reza, Faghihzadeh Soghrat, Haeri Mehrizi Ali Asghar, Asadi-Lari Mohsen,

Different patterns of association between education and wealth with non-fatal myocardial
3

infarction in Tehran, Iran: A population-based case-control study. Med J Islam Repub Iran, (2015)
29, 160. pp. 8-15.

، هحوذ مبظن، فقیِزادُ ظقراط، اظذی الری هحعي، ٍاػظ هْذٍی هحوذرضب، ثبقری یسدی ظیذػجبض، ًَرثبال احوذػلی-15
ِ همایع: ظال12  پبرظبئیبى هحجَثِ ”تغییرات ٍضؼیت ظالهت رٍاى افراد در ؼْر تْراى در طَل،حائری هْریسی ػلی اصغر

پصٍّؽی-)“ دٍهبٌّبهِ ػلوی1391( ) ٍ ظٌجػ ػذالت در ؼْر تْراى1378 ًتایج پرٍشُ ّای ظٌجػ ظالهت ٍ بیواری (ظال
.37-44  صص،113 ُ ؼوبر22  ظبل،1393 ُ آثبى هب، داًؽگبُ ؼبّذ،داًؽَر پسؼنی
14- Hosseini Seyyed Mohammad, Maleki Roohollah, Haeri Mehrizi Ali Asghar, ON THE IMPACT OF
USING JIGSAW II TECHNIQUE ON THE DEVELOPMENT OF WRITING PERFORMANCE OF
IRANIAN INTERMEDIATE EFL LEARNERS, International Journal of Language Learning and Applied
Linguistics World (IJLLALW) Volume 7(3), November 2014; 198-215, EISSN: 2289-2737 & ISSN:2289-3245.
13- Asadi-Lari Mohsen, Vaez-Mahdavi Mohammad Reza, Faghihzadeh Soghrat, Cherghian Bahman,
Esteghamati Alireza, Farshad Ali Asghar, Golmakani Mehdi, Haeri-Mehrizi Ali-Asghar, Hesari Hossein,
Kalantari Naser, Kamali Mohammad, Kordi Ramin, Malek-Afzali Hossein, Montazeri Ali, Moradi-Lakeh
Maziar, Motevallian Abbas, Noorbala Ahmad, Raghfar Hossein, Razzaghi Emran. Response-oriented measuring
inequalities in Tehran: second round of Urban Health Equity Assessment and Response Tool (Urban HEART-2),
Concepts and framework. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, Vol. 27, No. 4, Nov 2013, pp. 236248.

، ػرة خردهٌذ جلیل، ٍاػظ هْذٍی هحوذرضب، اظذی الری هحعي، ثبغعتبًی احوذرضب، فقیِ زادُ ظقراط،ِ هحوذ زادُ فبعو-12
ٍ  اپیذهیَلَشی درد هسهي در ؼْر تْراى، مردی راهیي، حائری هْریسی ػلی اصغر، گلونبًی هحوذ هْذی،ًَرثبال احوذ ػلی

، فصلٌبهِ هجلِ اپیذهیَلَشی ایراى،1392 .برآٍرد وَچه ًاحیِ ای ؼیَع آى در هحلِّای تْراى با اظتفادُ از رٍیىرد بیسی
.19-31 صص،9 ُدٍر
11- Mohammadzadeh F, Faghihzadeh S, Asadi-Lari M, Vaez-Mahdavi MR, Noorbala AA, Golmakani
MM, Haeri Mahrizi AA, Kordi R. Prevalence, risk factors and small area estimates of chronic low
back pain at neighbourhood level of Tehran-Iran: Urban HEART-2 study. Submitted to Medical
Journal IRI (Pubmed).
10- Fallah Ali, Mojtahedzadeh Rouhollah, Haeri Mehrizi Ali Asghar. Understanding
Entrepreneurship and Media Management in Iran, Journal of Applied Sciences Research, 8(3):
1736-1738, 2012, ISSN 1819-544X.
9- Cheraghian B, Mohammad K, Majdzadeh R, Nedjat S, Faghihzadeh S, Vaez-Mahdavi MR, Haeri
Mehrizi AA, Asadi-Lari M.Prevalence of self-reported hypertension and its determinants in
Tehran adults: a population-based study (Urban HEART-2). Submitted to Medical Journal IRI
(Pubmed).
8- Vesali S, Haeri Mehrizi AA, Farshad AA, Faghihzadeh S,Vaez-Mahdavi MR, Asadi-Lari M.
Unequal distribution of smoking prevalence among 22 districts of Tehran; Urban HEART study2008. Submitted to Medical Journal IRI (Pubmed).
7- Arumugam VC, Mojtahedzadeh R, Haeri Mehrizi AA. ”Relationship between Critical Success
Factors of Supply chain management implementation, Competitive advantage and performance
in the Iranian Automobile industry“: 6th International Quality Conference June 08th 2012 Center for
Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac.
6- Arumugam VC, Mojtahedzadeh R, Asefi SM, Haeri Mehrizi AA. ”The Impact of Human
Resource Management Practices on Financial Performance of Malaysian Industries: Australian
Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10): 951-955, 2011,ISSN 1991-8178.
 تأثیر جسٍات آهَزؼی همابلِ با بالیا بر هیساى. حائری هْریسی ػلی اصغر.ُ قویبى زّر, داًیبل زّرا, ثقفی ًیب هعؼَد-5

.161-164  صص،3 ُ ؼوبر،11 ُ دٍر،1388 ، هجلِ ػلوی پصٍّؽی عت ًظبهی.آگاّی افراد
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 -4عبٍٍظی هحوَد ,حیذرًیب ػلیرضب ,هٌتظری ػلی ,عبرهیبى فرّبد ,امجری حعیي ,حائری هْریسی ػلی اصغر ”توایس دٍ ظازُ

وٌترلی ،واربردی از ًظریِ رفتار برًاهِ ریسی ؼذُ برای پرّیس از ظَء هصرف هَاد هخذر در ًَجَاًاى“ ًؽریِ ػلوی پصٍّؽی
افق داًػ ،داًؽگبُ ػلَم پسؼنی گٌبثبد،1388 .صص .260-269
 -3حائری هْریسی ػلی اصغر .یگبًگی هحوذ رضب .حعٌی حعیي .رٌّوَدّایی برای طراحی ظیعتوی َّؼوٌذ برای بْبَد

ویفیت دادُّا در طرحّای آهاری .فصلٌبهِ گسیذُ هغبلت آهبری  ،1386ظبل  ،18ؼوبرُ  ،70صص .1-20
 -2حقیقی ػجذالحویذ .قصَری ؼنَفِ .ثرفی پَر آزادُ .حائری هْریسی ػلی اصغر .حعٌی حعیي .یگبًگی هحوذرضب.
دادُواٍی ٍ واربرد آى در ویفیت دادُّا .فصلٌبهِ گسیذُ هغبلت آهبری ،1385 ،ظبل  ،17ؼوبرُ  ،69صص .47-74
 -1حائری هْریسی ػلی اصغر .حعٌی حعیي .دادُواٍی ٍ واربرد آى در آهار رظوی .فصلٌبهِ گسیذُ هغبلت آهبری  ،1384ظبل  ،16ؼوبرُ
 ،4صص .21-34
* ّونبری در عرح ّبی پصٍّؽی:
ّ -24ونبری در عرح " بررظی ٍضؼیت تجَیس دارٍ در بیواراى ظرپایی هراوس هلىی ظازهاى تأهیي اجتواػی ٍ ػَاهل

هؤثر بر آى" .پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی -هرمس تحقیقبت ظٌجػ ظالهت (اداهِ دارد).
ّ -23ونبری در عرح "بررظی هیساى برٍز اختالالت تىاهل ػصبی در وَدواى  1تا  3ظالِ هبتال بِ ون واری هادرزادی
تیرٍئیذ تحت درهاى با لٍَتیرٍوعیي" .پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی -هرمس تحقیقبت ظٌجػ ظالهت (اداهِ
دارد).
ّ -22ونبری در عرح "طراحی هحتَا ٍ ت َلیذ بعتِ آهَزغ الىترًٍیه برای پیؽگیری از رفتار پرخطر هصرف
دخاًیات در داًػ آهَزاى" .پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی -هرمس تحقیقبت ظٌجػ ظالهت (اداهِ دارد).
 -21هجری عرح " طراحی ٍ تذٍیي هحتَا بعتِ آهَزغ الىترًٍیه برای پیؽگیری حَادث ترافیىی در داًػ
آهَزاى" .پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی -هرمس تحقیقبت ظٌجػ ظالهت (اداهِ دارد).
ّ -20ونبری در عرح "طراحی ٍ تذٍیي هحتَای آهَزغ الىترًٍیه راٌّوای ػوَهی در پصٍّػ ّای زیعت
پسؼىی" .پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی -هرمس تحقیقبت ظٌجػ ظالهت (اداهِ دارد).
ّ -19ونبری در عرح " بررظی هیساى ظَاد ظالهت ٍ ارتباط آى با ظالهت رٍاى در جوؼیت ؼْری بسرگعال وؽَر ".
پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی -هرمس تحقیقبت ظٌجػ ظالهت ()1395
ّ -18ونبری در عرح پصٍّؽی «ظٌجػ ظالهت رٍاى جوؼیت ؼْری بسرگعال (  18-65ظال) وؽَر» .پصٍّؽنذُ ػلَم
ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی -هرمس تحقیقبت ظٌجػ ظالهت ()1395
ّ -17ونبری در عرح پصٍّؽی « بررظی دیذگاُ ؼْرًٍذاى تْراى پیراهَى طرح "بعیج اطالع رظاًی ؼْرًٍذ ظالن"».
پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی -هرمس تحقیقبت ظٌجػ ظالهت ()1395
ّ -16ونبری در عرح پصٍّؽی « بررظی هیساى توایل بِ فرزًذآٍری ٍ ػَاهل هرتبط با آى از ًگاُ هردم ؼْری ٍ
رٍظتایی ایراى» .پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی -هرمس تحقیقبت ظٌجػ ظالهت ()1395
ّ -15ونبری در عرح پصٍّؽی « فرزًذ آٍری :ػلل ٍ ػَاهل هرتبط با آى از ًگاُ هردم تْراى :پیػ آزهَى یه هطالؼِ
هلی» .پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی -هرمس تحقیقبت ظٌجػ ظالهت ()1395
ّ -14ونبری در عرح پصٍّؽی « ارزؼیابی هْارتْای زباًی ٍ ادبی داًػ آهَختگاى ًظام هتَظطِ» .فرٌّگعتبى زثبى ٍ
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ادة فبرظی ()1394
ّ -13ونبری در عرح پصٍّؽی هلی «ظَاد ظالهت ایراًیاى» .پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی -هرمس تحقیقبت
ظٌجػ ظالهت ()1394
 -12هعئَل گردآٍری ،تحلیل ٍ گسارغًَیعی عرح ؼْر دٍظتذار ظبلوٌذ ؼْرداری هٌغقِ  2تْراى ()1394
ّ -11ونبری در عرح پصٍّؽی «بررظی ًمػ گسیٌِّای پاظخ در طراحی پرظؽٌاهِّای ظالهت» .پصٍّؽنذُ ػلَم
ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی -هرمس تحقیقبت ظٌجػ ظالهت ()1393
ّ -10ونبری در عرح اجرای عرح پصٍّؽی «ارزیابی هٌابغ اًعاًی ػلَم ظالهت :دیذُباًی ٍضؼیت ٍ الگَی تَزیغ هَجَد
هٌابغ اًعاًی گرٍُ پسؼىی وؽَر» پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی-فرٌّگعتبى ػلَم پسؼنی ()1393
ّ -9ونبری در عرح پصٍّؽی «اًذازُگیر ی ظَاد ظالهت جوؼیت ؼْری ،طراحی ٍ رٍاى ظٌجی» پصٍّؽنذُ ػلَم
ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی ()1393
 -8هذیر فٌی دٍر دٍم پرٍشُ ػذالت در ؼْر تْراى ادارُ ظالهت ؼْرداری تْراى ثب اًذازُ ًوًَِ  32000خبًَار ()1390
 -7هذیر پرٍشُ عرح بررظی ًظرات ؼْرًٍذاى ٍ فرٍؼٌذگاى در خصَؾ خذهات جذیذ ّوراُ اٍل ،هرمس افنبرظٌجی
داًؽجَیبى ایراى (ایعپب) ٍاثعتِ ثِ جْبد داًؽگبّی ()1389
ّ -6ونبر اصلی ٍ مبرؼٌبض ًوًَِگیری عرح هطالؼِ هلی دیذگاُ فرٌّگیاى ًعبت بِ صٌذٍق رخیرُ فرٌّگیاى ،پصٍّؽگبُ
هغبلؼبت آهَزغ ٍ پرٍرغ ()1388
 -5هذیر پرٍشُ عرح ظٌجػ زًذگی هطلَب در ؼْر تْراى ،هرمس افنبرظٌجی داًؽجَیبى ایراى (ایعپب) ٍاثعتِ ثِ جْبد
داًؽگبّی ()1387
 -4هذیر پرٍشُ عرح تحمیمات بازار ٍاوعيّای طیَر هؤظعِ تحمیمات ٍاوعي ٍ ظرمظازی رازی ،هرمس افنبرظٌجی داًؽجَیبى
ایراى (ایعپب) ٍاثعتِ ثِ جْبد داًؽگبّی ()1385
ّ -3ونبر اصلی در عرح پصٍّؽی ”بررظی ػولىرد آهَزؼگاُّای راًٌذگی“ ،دفتر تحقیقبت مبرثردی راَّر ًبجب ()1385
ّ -2ونبری در اجرا ٍ تحلیل چٌذیي عرح آهبری ٍ ًظرظٌجی در ؼرمتّبی هختلف (از جولِ ؼرمت هلی پبالیػ ٍ پخػ
فرآٍردُّبی ًفتی ایراى ،ظبزهبى فرٌّگی ٍ ٌّری ؼْرداری تْراى ٍ )1381-1390 ...
ّ -1ونبر اصلی در عرح پصٍّؽی ” ارتباط دادُواٍی ٍ ویفیت دادُّا“ ،هرمس آهبر ایراى ()85/4/1 – 84/6/1
* ػلوی ٍ اجرایی

 -16هذیر هرمس خذهبت تخصصی دادُپردازی ظالهت پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی ٍاثعتِ ثِ جْبد داًؽگبّی
 -15ػضَ ؼَرای ػلوی ػلوی پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی

(از )1394/3/24
(از )1394/2/6

 -14ػضَ ّیبت تحریریِ پبیػً ،ؽریِ ػلوی-پصٍّؽی پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی

(از )1393/10/9

 -13هذیر ادارُ آهَزغ ٍ تحصیالت تنویلی پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی ٍاثعتِ ثِ جْبد داًؽگبّی

(از )1393/9/1

 -12دثیر مویتِ اظتبًذاردظبزی  TC225ظبزهبى هلی اظتبًذارد ٍ تحقیقبت صٌؼتی مؽَر
 -11ظرپرظت گرٍُ ًیبزظٌجی ٍ پرٍشُیبثی آهَزؼی هؼبًٍت آهَزؼی جْبدداًؽگبّی

()1393/4/19-1391/4/19
()1393/8/30-1390/10/10

 -10ػضَ گرٍُ ػلَم پبیِ ثررظی متبة ظبزهبى اًتؽبرات جْبدداًؽگبّی

()1393/9/1-1390/7/1

 -9ظرپرظت هرمس افنبرظٌجی داًؽجَیبى ایراى (ایعپب) ٍاثعتِ ثِ جْبد داًؽگبّی

()1390/4/7-1389/7/1
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()1390/4/1-1386/2/1

 -8هؼبٍى اجرایی هرمس افنبرظٌجی داًؽجَیبى ایراى (ایعپب) ٍاثعتِ ثِ جْبد داًؽگبّی
 -7هذیر گرٍُ هغبلؼبت پبیِ هرمس افنبرظٌجی داًؽجَیبى ایراى (ایعپب) ٍاثعتِ ثِ جْبد داًؽگبّی

()1386/2/1-1385/10/1

 -6هؽبٍر آهبری رئیط هرمس افنبرظٌجی داًؽجَیبى ایراى (ایعپب) ٍاثعتِ ثِ جْبد داًؽگبّی

()1386/2/1 -1385/10/1

 -5هؽبٍر آهبری دفتر آهبر ٍ اعالع رظبًی ٍزارت صٌبیغ ٍ هؼبدى ج.ا.ا.

()1385/12/29 -1385/6/1
(اظفٌذ )1384

 -4هؽبٍر آهبری دفتر ثَدجِ ٍ تؽنیالت ؼرمت پعت ج.ا.ا.
 -3دثیر اًجوي ػلوی داًؽجَیی آهبر داًؽگبُ ػالهِ عجبعجبیی

()1380

 -2هعئَل آزهبیؽگبُ گرٍُ آهبر داًؽگبُ ؼْیذ چوراى اَّاز ثِ هذت یل ظبل

()1379

 -1ینی از هؤظعیي اًجوي ػلوی داًؽجَیی آهبر داًؽگبُ ؼْیذ چوراى اَّاز ٍ ظوت دثیری ایي اًجوي ثرای دٍ دٍرُ هتَالی
()1379-1378
* ظَابك آهَزؼی:
الف) تذریط:

 -31ثرگساری دٍرُی آهَزؼی تحلیل آهاری با ًرمافسار ٍ SPSSیصُ اػضبی ّیئت ػلوی گرٍُ پسؼنی جْبدداًؽگبّی ()1396
 -30ثرگساری دٍرُی آهَزؼی آؼٌایی با آهار ٍ ًرمافسار ( SPSSپیؽرفتِ) ٍیصُ اظبتیذ داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ ػلَم پسؼنی تْراى
()1395
 -29ثرگساری دٍرُ آهَزؼی آهار تَصیفی مبرمٌبى ؼرمت اًتقبل گبز اظتبى آررثبیجبى ؼرقی ()1394
 -28ثرگساری دٍرُ آهَزؼی تحلیل ػاهلی پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبد داًؽگبّی ()1394
 -27ثرگساری دٍرُی آهَزؼی مبر ثب ًرمافسار  SPSSؼرمت ظْبهی پؽتیجبًی اهَر دام مؽَر ()1393
 -26ثرگساری دٍرُی آهَزؼی هفبّین آهبر هقذهبتی ٍ مبر ثب ًرمافسار  SPSSثْذاؼت ٍ درهبى صٌؼت ًفت ()1393
 -25ثرگساری دٍرُی آهَزغ دادُواٍی ّوراُ ثب ًرمافسار  SPSS Clementineظبزهبى ثجت احَال مؽَر ()1393
 -24ثرگساری دٍرُی آهَزغ ًرمافسار  Minitabپصٍّؽگبُ ظبزهبى اظتبًذارد ()1393
 -23ثرگساری دٍرُی آهَزغ دادُواٍی ّوراُ ثب ًرمافسار  SPSS Clementineپصٍّؽنذُ آهبر ایراى ()1392
 -22ثرگساری دٍرُی آهَزؼی آهبرمبرثردی ٍ مبر ثب ًرمافسار  SPSSداًؽجَیبى دمتری آهَزغ ثْذاؼت داًؽگبُ ترثیت هذرض  2دٍرُ
()1391-1392
 -21تذریطیبر درض دادُواٍی  2 ٍ 1ثرای داًؽجَیبى مبرؼٌبظی ارؼذ هجبزی ،رؼتِ هذیریت  ITدر داًؽگبُ صٌؼتی اهیر
مجیر  6ترم (از ظال  1391تا )1395
 -20هذرض درٍض آهبری در داًؽنذُ آهبر ٍ اًفَرهبتیل ظبزهبى ظٌجػ (از ًیوعبل اٍل )1392-1391
 -19هذرض آهبر زیعتی در داًؽگبُ آزاد داًؽنذُ زیعت ؼٌبظی (ًیوعبل اٍل )1391-1390
 -18هذرض ًرمافسار آهبری  SPSSهرمس آهَزغّبی تخصصی ظبزهبى جْبدداًؽگبّی صٌؼتی ؼریف  19دٍرُ ()1391-1394
 -17ثرگساری دٍرُی آهَزغ دادُواٍی ّوراُ با ًرمافسار SPSS Clementine
 -16هذرض ًرمافسار آهبری  » SPSSهَظعِ تَفًَ -رد ایراى ٍ آلوبى
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پصٍّؽنذُ آهبر ایراى ()1390
()89-90

 -15هذرض ًرمافسار آهبری  SPSSهرمس آهَزغ جْبد داًؽگبّی ٍاحذ داًؽگبُ تْراى بیػ از  35دٍرُ
 -14هذرض دٍرُی آهَزغ آهبر مبرثردی ثِ مبرؼٌبظبى ٍاحذ ًظر ظٌجی ٍزارت ثبزرگبًی
 -13ثرگساری دٍرُی آهَزغ دادُواٍی ّوراُ با ًرمافسار  SPSS Clementineهرمس آهَزغ تخصصی ایعپب

(از ظبل )1389
()1389
()1388

ً« -12ظرظٌجی ٍ جایگاُ آى در رٍابط ػوَهی» در جْبد داًؽگبّی داًؽگبُ فردٍظی هؽْذ ثب حضَر هذیراى رٍاثظ ػوَهی
اظتبى خراظبى رضَی)1388( .
 -11ثرگساری دٍرُی آهَزغ دادُواٍی ّوراُ با ًرمافسار ٍ SPSS Clementineیصُ مبرؼٌبظبى ؼرمت ظبیپب

()1387

« -10هؼرفی دادُواٍی ٍ واربردّای آى» در یبزدّویي ظویٌبر تخصصی هرمس افنبرظٌجی داًؽجَیبى ایراى (ایعپب) در داًؽنذُ
ػلَم اجتوبػی داًؽگبُ تْراى)1386( .
 -9آهَزغ ًرمافسار آهبری  SPSSثِ مبرؼٌبظبى رٍاثظ ػوَهی ظبزهبى آة اظتبى تْراى ثرای  1دٍرُ ()1386
 -8آهَزغ ًرمافسار آهبری  SPSSثِ مبرؼٌبظبى ؼرمت ظبیپب یذك ثرای  1دٍرُ ()1386
 -7آهَزغ ًرمافسار آهبری  SPSSثِ مبرؼٌبظبى آهبر ظبزهبى تأهیي اجتوبػی ثرای  3دٍرُ ()1384
 -6ثرگساری دٍرُی آهَزغ آهبر ثِ مبرؼٌبظبى دفتر آهبر ٍ اعالعرظبًی ٍزارت صٌبیغ ٍ هؼبدى ()1385
 -5هذرض درٍض آهبر ،رؼتِ آهبر ٍ ظبیر رؼتِّب در داًؽگبُ پیبمًَر ثِ صَرت حق التذریط ()1390-1384
 -4هذرض آهبر هٌْذظی در داًؽگبُ ؼبّذ ثِ صَرت حق التذریط ()1384
 -3هذرض درٍض آهبر ٍ ریبضی در داًؽگبُ ػلوی مبرثردی ثِ صَرت حق التذریط ()1385-1384
 -2هذرض درٍض آهبر ٍ ریبضی در داًؽگبُ َّایی 1385-1383
 -1ثرگساری مالض رفغ اؼنبل ”احتوبل ٍ مبرثرد آى“ در دٍرُ مبرؼٌبظی ()1376/11/9 – 1376/6/29
ب) ؼروت در دٍرُّای آهَزؼی

« -21ردُبٌذی بِ ّوراُ پیادُ ظازی با  »Rثِ هذت  15ظبػت در قبلت دٍهیي دٍرُ هؽترك ثیي داًؽگبُ صٌؼتی اهیر مجیر ٍ
داًؽگبُ پبریط دمبرت ثب ػٌَاى آهبر مبرثردی ٍ هحبظجبت .داًؽنذُ ریبضی ٍ ػلَم مبهپیَتر داًؽگبُ صٌؼتی اهیر مجیر ( 9تب 11
اردیجْؽت هبُ )1396
« -20خَؼِبٌذی بِ ّوراُ پیادُ ظازی با  »Rثِ هذت  30ظبػت در قبلت دٍهیي دٍرُ هؽترك ثیي داًؽگبُ صٌؼتی اهیر مجیر
ٍ داًؽگبُ پبریط دمبرت ثب ػٌَاى آهبر مبرثردی ٍ هحبظجبت .داًؽنذُ ریبضی ٍ ػلَم مبهپیَتر داًؽگبُ صٌؼتی اهیر مجیر ( 9تب 13
ثْوي هبُ )1395
« -19اخالق در پصٍّػ بر حیَاًات» ثِ هذت  16ظبػت در جْبدداًؽگبّی ( 3تب  4ثْوي هبُ )1395
« -18اصَل هذیریت هراوس تحمیماتی» ثِ هذت  16ظبػت در پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی ( 2تب  3ؼْریَرهبُ
)1395
« -17اهَر حمَلی هرتبط با پصٍّػ» ثِ هذت  16ظبػت در پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی ( 1تب  2هردادهبُ )1395
« -16هرٍر ظیعتواتیه ٍ هتا آًالیس» ثِ هذت  16ظبػت در پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی ( 19تب  20اظفٌذ هبُ
)1394
ً« -15مذ ٍ داٍری هماالت» ثِ هذت  18ظبػت در پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی ( 13تب  15ثْوي هبُ )1394
« -14پرٍپَزال ًَیعی در تحمیمات ووی ٍ ویفی ٍ آؼٌایی با ًحَُ ًمذ ٍ داٍری پرٍپَزالّای تحمیماتی» ثِ هذت  18ظبػت
در پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی ( 5تب  7آرر هبُ )1394
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« -13اًَاع هطالؼات ووی» ثِ هذت  8ظبػت در پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی ( 13 ٍ 6دی هبُ )1394
« -12هذیریت راّبردی ظازهاىّای پصٍّػ ٍ فٌاٍری» ثِ هذت  24ظبػت در جْبدداًؽگبّی ( 17تب  19خردادهبُ )1394
« -11آیٌذُ پصٍّی» ثِ هذت  24ظبػت در پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی

( 6تب  8اظفٌذهبُ )1393

« -10تذٍیي ٍ ارزیابی پرٍپسالّای تحمیماتی» ثِ هذت  24ظبػت در پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی ( 8تب 10
ثْويهبُ )1393
« -9همذهِای بر آهار رظوی» ثِ هذت  6ظبػت در پصٍّؽنذُ آهبر

( 6آثبى هبُ )1388

« -8تحلیل دادُ ّای چٌذ ظطحی» ثِ هذت  6ظبػت در پصٍّؽنذُ آهبر

( 5آثبى هبُ )1388

« -7تحلیل دادُ ّای تابؼی» ثِ هذت  6ظبػت در پصٍّؽنذُ آهبر

( 4آثبى هبُ )1388
( 22تب  24آثبى هبُ )1386

 »Data Mining« -6ثِ هذت  18ظبػت در پصٍّؽنذُ آهبر
« -5آؼٌایی با هَجهّا ٍ واربرد آى» ثِ هذت  10ظبػت در پصٍّؽنذُ آهبر

( 1تب  2آرر هبُ )1386

« -4آؼٌایی با دادُواٍی ٍ واربردّای آى» ثِ هذت  18ظبػت در پصٍّؽنذُ آهبر

( 26تب  28آثبى هبُ )1386

« -3آؼٌایی با ًوًَِگیری چرخؽی» ثِ هذت  12ظبػت در پصٍّؽنذُ آهبر

( 10تب  11تیر هبُ )1386

« -2برآٍرد ًاحیِ وَچه» ثِ هذت  25ظبػت در پصٍّؽنذُ آهبر

( 23تب  28تیر هبُ )1380
()1384

 -1ترثیت هذرظی در داًؽگبُ َّایی ؼْیذ ظتبری
راٌّوایی ،هؽاٍرُ ٍ ًظارت ػلوی بر پایاى ًاهِ (طرح)ّا:

 -12هؽبٍر رظبلِ دمتری « طراحی ٍ ارزؼیابی یه برًاهِ هذاخلِ ای ظبه زًذگی ظالن برای واّػ ٍزى بؼذ از
زایواى» داًؽنذُ ثْذاؼت داًؽگبُ ػلَم پسؼنی ٍ خذهبت ثْذاؼتی درهبًی تْراى 1396
 -11ارزیبثی عرح پصٍّؽی« بررظی تأثیر غٌی ظازی آرد با آّي بر ّوَگلَبیي ٍ فریتیي ظرم :یه فرا تحلیل (هتا آًالیس)»

پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی 1395
 -10ارزیبثی عرح پصٍّؽی«ظٌجػ هیساى آهادگی بیوارظتاىّا در برابر حَادث پرتَیی» پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی
جْبدداًؽگبّی 1394
 -9ارزیبثی عرح پصٍّؽی«تحلیل دادُ ّای طرح ّسیٌِ ٍ درآهذ خاًَار با رٍغ رگرظیَى الجیت در ارزیابی دظترظی التصادی

برًاهِّای ظالهت :هطالؼِ هَردی طرح پسؼه خاًَادُ ٍ ًظام ارجاع» پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی 1394
 -8ارزیبثی عرح پصٍّؽی«بررظی تأثیر غٌی ظازی آرد با آّي بر هیساى ون خًَی» پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی جْبدداًؽگبّی
1393
 -7راٌّوبیی پرٍشُ مبرؼٌبظی «هؼرفی دادُواٍی ٍ بررظی درخت تصوینگیری» داًؽگبُ تْراى 1388
 -6راٌّوبیی پرٍشُ مبرؼٌبظی «بررظی آهاری ػلل ٍ ػَاهل هَثر بر حَادث راًٌذگی» داًؽگبُ پیبمًَر ٍاحذ ظبٍُ 1388
 -5راٌّوبیی پرٍشُ مبرؼٌبظی «هؼرفی درخت رگرظیًَی» داًؽگبُ پیبمًَر ٍاحذ ظبٍُ 1387
 -4هؽبٍر آهبری عرح «بررظی ًمػ رظاًِ ّای ارتباط جوؼی در آهَزغ ّوگاًی همررات ػبَر ٍ هرٍر ٍ بررظی چگًَگی

افسایػ ًمػ آًْا در بْبَد ایوٌی ترافیه» 1387
 -3هؽبٍر آهبری پبیلَت عرح «بررظی َّیت ایراًی» هؤظعِ ایراىهْر 1387
 -2هؽبٍر آهبری عرح «بررظی هیساى ضایؼات پَظتی ًاؼی از اًگلّای خارجی در ظگّای خاًگی ؼْر تْراى» 1385
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 -1هؽبٍر آهبری پبیبى ًبهِ رؼتِ دًذاًپسؼنی ثب ػٌَاى « بررظی آگاّیً ،گرغ ٍ ػولىرد دًذاًپسؼىاى ػوَهی ؼْر تْراى در

هَرد درهاى صذهات ٍاردُ بِ دًذاًْای وَدواى» داًؽنذُ دًذاًپسؼنی داًؽگبُ تْراى 1384
* ترجوِ ،تالیف ٍیراظتاری ػلوی
ٍ -4یراظتبر ػلوی متبة آهبر ٍ احتوبالت هٌْذظی تألیف دمتر ًبصر ثحراًی ػضَ ّیئت ػلوی داًؽگبُ َّایی ؼْیذ ظتبری

ً -3گبرغ جسٍُ آهَزغ آهبر ٍ ًرمافسار  SPSSثرای مبرؼٌبظبى آهبر ادارٓ احصبئیِ افغبًعتبى
ً -2گبرغ جسٍُ آهَزغ آهبر ثرای مبرؼٌبظبى آهبر ٍزارت صٌبیغ ٍ هؼبدى
 -1ترجوِ فصل  6از متبة راٌّوبی ػولنرد ظبزهبى آهبری پصٍّؽنذُ آهبر ایراى
* هْبرتّب

تعلظ ثر ًرم افسارّبی آهبری ٍ دادُمبٍی
آؼٌبیی ثب ًرم افسار آهبری
آؼٌبیی ثب ًرم افسارّبی اقتصبدظٌجی

SPSS, IBM SPSS Modeler (SPSS Clementine), MINITAB

SAS, SPLUS, R, Lisrel, Amose
Eviews, OxMetrics,

* ظبیر فؼبلیتّب

 -1داٍری هقبالت در فصلٌبهِ ػلوی ٍ پصٍّؽی "پبیػ" ،هرمس تحقیقبت ظٌجػ ظالهت ،پصٍّؽنذُ ػلَم ثْذاؼتی
جْبدداًؽگبّی
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