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جدول 2
الف (مدارج تحصیلی):
رشته تحصیلی

کارشناسی
ارشد شیمی
دانشجوی
دکتری

گرایش رشته
تحصیلی

درجه علمی

آلی

مربی

آب وفاضالب

مربی

دانشگاه محل
تحصیل

شهر محل تحصیل

دانشگاه آزاد

واحدفیروز

اسالمی

آباد

دانشگاه آزاد
اسالمی

واحد بوشهر

کشور محل
تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

ایران

48

ایران

درحال تحصیل

ب) پایاننامه :مهارتهای حرفهای
عنوان پایاننامه

-

پلی اتیلن ایمین حامل کربنات نقره به عنوان اکسید
کننده جدید وانتخاب گر

جدول 5
الف) سابقهی ارایهی خدمات آموزشی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

نام استاد یا اساتید راهنما

دکتر نورالدین گودرزیان

مؤسسهی محل تدریس

نوع درس

مقطع تحصیلی

سال تدریس

کل ساعات تدریسشده

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد

بیوشیمی وآزمایشگاه

کارشناسی

49-48

48

استهبان

ب) پایاننامههای سرپرستی شده یا مشاور شده:
دورهی تحصیلی ارایهی پایاننامه

محل انجام پایاننامه

سمت در پایاننامه

تاریخ دفاع از پایاننامه

ج) سابقهی ارایهی خدمات حرفهای (مشاوره ،همکاری و )...
فرد ،مرکز یا سازمان دریافتکنندهی خدمات

نوع خدمت حرفهای

تاریخ ارایهی خدمات

د) سابقهی موقعیتها و پستهای اجرایی (مرتبط با آموزش و تحقیقات)
سمت

معاون آموزشی

مدیرآموزش
کارشناس سنجش
ونظارت

نوع وظایف محموله

مکان فعالیت

تاریخ

نام ،رتبهی علمی و رشتهی
تحصیلی مسؤول مافوق

از

لغایت

دانشگاه آزاد اسالمی
آموزشی

واحد استهبان

استادیار-علوم قرآن وحدیث

3941-3949

دانشگاه آزاد اسالمی
آموزشی

واحد استهبان

آموزشی

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد استهبان

ه) سابقهی فعالیت و پستهای اجرایی (غیرمرتبط با آموزش و تحقیقات)

مربی-مشاوره

مربی -مشاوره

3941-3944

44-41

عنوان سمت

مکان فعالیت

وظیفه

تاریخ

مافوق

جدول  :7تشویقها ،جوایز و تقدیرها
عنوان

محل دریافت

علت دریافت

تاریخ دریافت

مقام اعطاکننده

جدول :1
الف) عضویت در انجمنها و مجامع علمی
نوع همکاری و سمت

نام مجمع

محل فعالیت مجمع

مدت عضویت
لغایت

از

ب) عضویت در کمیتهها و شوراها
نام کمیته یا شورا

نوع همکاری با کمیته یا شورا

مکان یا سازمان مربوطه

رئیس

دانشگاه آزاد استهبان

عضو اصلی کمیته انتظامی
اساتید و رئیس کمیته

مدت فعالیت
لغایت

از

41-49

جدول 0
الف) پروژههای تحقیقاتی تصویبشده
عنوان طرح

فرآیند

تولید

مرکاپتوبنزوتیازول

آزمایشگاهی

نوع فعالیت در طرح

مؤسسهی محل

وضعیت فعلی

(مجری ،همکار)... ،

پژوهش

طرح

مجری

ب) بودجههای تحقیقاتی دریافتشده از سایر مراکز (گرنت)

دانشگاه آزاد
استهبان

پایان یافته

طول مدت طرح

یکسال

منبع ارایهدهنده
بودجه

شماره گرنت

عنوان گرنت

سمت

بودجه گرنت

مدت زمان

جدول 4
الف) سخنرانی درهماندیشی ،بازآموزی ،کنگره و ( ...بدون ارایهی مقاله)
عنوان سخنرانی

عنوان هماندیشی ،بازآموزی و غیره

محل برگزاری هماندیشی ،بازآموزی و
غیره

تاریخ سخنرانی

ب) سخنرانی درهماندیشی ،بازآموزی ،کنگره و ( ...با ارایهی مقاله)
عنوان سخنرانی

عنوان هماندیشی ،بازآموزی و غیره

محل برگزاری هماندیشی،
بازآموزی و غیره

تاریخ سخنرانی

ارایهی پوستر در کنگره ،همایش و ( ...با ارایهی مقاله)
محل برگزاری
عنوان سخنرانی

عنوان هماندیشی ،بازآموزی و غیره

هماندیشی،
بازآموزی و غیره

پلی اتیلن ایمین حامل کربنات نقره به عنوان اکسید کننده
جدید وانتخاب گر
تحلیل تنشی اتصاالت چسبی در سازه های کامپوز یتی پایه
پلیمر
روس جدید فرموالسیون کاپروکسی کلراید

پلی اتیلن حامل کربنات نقره برای اکسید اسیون الکلها

سمینار

همایش

همایش

همایش

دانشگاه
اصفهان
دانشگاه
آزاداستهبان
دانشگاه
آزادشیراز
دانشگاه
آزادورامین

تاریخ
سخنرانی

49

49

48

49

ارائه وچاپ مقاله در همایش شیمی وفناوری های نوین

دانشگاه

همایش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

آزادشیراز

محل برگزاری
عنوان سخنرانی

عنوان هماندیشی ،بازآموزی و غیره

هماندیشی،
بازآموزی و غیره

48

تاریخ
سخنرانی

سنتز – 38آلکیل دی بنرو زانتن ها

همایش

پیام نور شیراز

44

روش جدید فرموالسیون کربو کسین تیرام مایع

همایش

پیام نور شیراز

44

همایش

پیام نور شیراز

44

روش جدید تولید آزمایشگاهی کودکامل  N.P.Kبا عناصر
ریز مغذی
بررسی تأثیر جت میل نمودن پی در پی تکنیکال اکسی

همایش

کلرید مس برافزایش قابلیت تعلیق وکاهش خلوص سم

پیام نور شیراز

44

فرموله شده
فرآیند تولید آزمایشگاهی مرکاپتوبنزوتیازول

همایش

بررسی آزمایشگاهی تولید سیمان 824از سیمان تیپ 2

همایش

پیام نور شیراز
دانشگاه
آزاداستهبان

44

44

دانشگاه آزاد
شیراز

تولید سنگ مصنوعی با استفاده از رزینهای پلیمری

41

همایش
دانشگاه آزاد

جایگاه فرهنگ کار و تولید در اسالم
روشهای ترویج اشتغال و افزایش تولید ملی
synthesis of spirooxindoles with
three component reaction between βketoesters, malononitrile and
isatin derivatives in the presence of
Alum.SiO2 nanoparticles as a

همایش

سروستان

همایش

دانشگاه آزاد

42
42

سروستان
همایش
دانشگاه تهران

49

ج) فعالیت های ویراستاری و همکاری با هیأت تحریریهی مجالت علمی
نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همکاری با مجله

مدت همکاری
از

لغایت

د) نرمافزار ،لوح فشرده و ...
نوع اطالعات یا نرمافزار تهیه شده

موارد استفاده نرمافزار ،لوح فشرده و غیره

نام همکاران

تاریخ انتشار

جدول :8
الف) شرکت در دورههای مختلف (آموزشی ،پژوهشی و اجرایی)
نام دوره

محل برگزاری

نوع (سطح) دوره

تاریخ برگزاری

ب) شرکت درهماندیشیها ،بازآموزیها و کارگاهها
طول مدت

نام هماندیشی ،بازآموزی ،کارگاه و غیره

-

دوره

محل برگزاری

گواهی نامه دوره آموزشی آمادگی TOEFL

دانشگاه آزاد استهبان

-

دانشگاه آزاد استهبان

گواهی نامه چگونه از یک متن علمی اطالعات
استخراج کنیم
-

گواهی نامه دوره آموزشی اصول ترجمه

-

گواهی نامه دوره آموزشی ارتباط چهره به

دانشگاه آزاد استهبان

چهره
گواهی نامه دوره آموزشی آشنایی بامهمترین

-

بحرانهای دانشجویی
-

گواهی نامه مقاله نوسی علمی به زبان انگلیسی
گواهی نامه آموزش فنون اداری
-

-

گواهی نامه نحوه نگارش cv
-

گواهی نامه کارگاه آموزشی اصول ومبانی
مدیریت

-

گواهی نامه کارگاه آموزشی شرایط علمی
واجرایی شرکت در کنفرانس ها و کنگره ها

-

گواهی نامه دوره آموزشی مدیریت زمان

-

گواهی نامه کارگاه آموزشی مدیریت خالق

-

گواهی نامه دوره تبین خدمات دانشگاه آزاد
اسالمی
دوره آموزشی مهارتهای کسب و کار

دانشگاه آزاد استهبان

-

تاریخ
برگزاری

-

کارگاه مدیریت عملیات
-

کارگاه آموزشی کمک های اولیه وفوریت های
پزشکی در سوانح( امداد گری)
-

گواهی نامه دوره امداد وکمک های اولیه
عمومی
-

گواهی نامه آشنایی با اینتر نت
 Excelگواهی نامه آموزشی

-

Wordگواهی نامه آموزشی

-

دانشگاه آزاد استهبان
-

گواهی نامه کارگاه مدیریت آموزش عالی ویژه
مدیران
-

گواهی نامه معنا شناسی سوره های حمد و
توحید
-

گواهی نامه کاربرد فن آوری اطالعات در تعلیم
وتربیت
گواهی نامه مهارتهای ارتباطی مدیران

دانشگاه آزاد استهبان

-

گواهی نامه ارزشیابی واندازه گیری پیشرفت
تحصیلی
گواهی نامه آشنایی با حقوق خانواده
گواهی نامه آشنایی با تفسیر سوره واقعه

-

گواهی نامه آشنایی بامقاله نویسی به شیوه
نوین

-

گواهی نامه دوره آموزشی آشنایی با سوره
ملک
گواهی نامه دوره مروری براخالق مداری
واخالق کاربردی

دانشگاه آزاد استهبان

جدول انتشارات:
الف) کتب منتشر شده
عنوان کتاب

همکار /همکاران

نوع کار (ترجمه ،تألیف،

ناشر

گردآوری ،ویرایش)

شهر و کشور محل نشر

سال چاپ

ب) مقاالت منتشرشده در مجالت علمی پژوهشی
نویسندگان

عنوان مقاله

نام نشریه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

ج) مقاالت منتشر شده در مجالت ISI
نویسندگان

عنوان مقاله

نام نشریه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

