
 

شىاخت باستان داوشجًیی علمی وشریٍ  

 داوشگاٌ محقق اردبیلی ىاسیشباستاناوجمه علمی داوشجًیی 

 حًزٌ رقابتی وشریٍ

 

 



 محقق اردبیلیداوطگبٌ  ضىبخت ببستبن وطزیٍگشارش  ضىبسی اوجمه علمی ببستبن

 شىاسىامٍ وشریٍ 

 محل تًسیع ضمبرگبن اوتطبر وحًٌ ضمبرٌ مجًس تبریخ اخذ مجًس وبم وطزیٍ

 ّبی کطَر داًطگبُ جلذ100 ٌبهِفصل دٍ /ف/م980 24/7/92 ثبستبى ضٌبخت

 

 سزدبیز مدیزمسئًل صبحب امتیبس

 ًیب سیذ هْذی حسیٌی خلیل ثیک هحوذی ضٌبسی  اًجوي علوی ثبستبى

 

 وشریٍ سًابق ي افتخارات

 تًضیحبت ... ي عىًان جطىًارٌ، مسببقٍ تبریخ كسب مقبم مقبم

 جطٌَارُ حزکت 92 - 93 یهقبم سَم کطَر
سَهی کطَری در جطٌَارُ هلی  هقبم

 92 -93حزکت 

 هزحلِ داًطگبّی دّویي جطٌَارُ هلی حزکت 95 -96  ثزگشیذُ ًْبیی 

 ثزگشیذُ ًْبیی در ثخص ًطزیِ علویی 

)هزحلِ داًطگبّی دّوییي جطیٌَارُ   

 95 -96سبل  (هلی حزکت

 

 وشریٍ َمکارداوشجًیان 

 مسئًلیت در اوجمه علمی مسئًلیت در وطزیٍ وبم ي وبم خبوًادگی

 ّوکبر اًجوي هذیز هسئَل ًطزیِ خلیل الِ ثیک هحوذی

 ّوکبر اًجوي سزدثیز ًطزیِ سیذ هْذی حسیٌی ًیب

 ضٌبسی اًجوي علوی ثبستبىسبثق سزدثیز  صبحت اهتیبس ًبدر جوطیذی

 ضٌبسی اًجوي علوی ثبستبىکًٌَی سزدثیز  صبحت اهتیبس هژگبى اکجزی

 ضٌبسی  اس اعضبی اًجوي علوی ثبستبى ّوکبری در اًتطبر هقبالت هتیٌِ رستوی

 



 محقق اردبیلیداوطگبٌ  ضىبخت ببستبن وطزیٍگشارش  ضىبسی اوجمه علمی ببستبن

 

 

 در ديرٌ کىًوی اوجمه علمی وشریٍمىتشر شذٌ َای شمارٌآمار 

 تیزاص تبریخ وطز  وطزیٍ ضمبرٌ

 جلذ 100 1396تبثستبى  5

 

 )دریبفت مقبلٍ تب اوتطبر ي چبپ( ريود دايری مقبالت

 –ثیبر ًَضیتبری علویی     ثبییذ  کِثَدُ ّب ٍ تجزثیبت علوی ًَیسٌذگبى در سهیٌِ تبریخ ٍ ٌّز ایزاى یزش هقبالت  هٌَط ثِ ًتیجِ پژٍّصپذ

ضیَد ٍ پیا اس تصیَیت    هیدر آرضیَ ًگْذاری دریبفت ضذُ اس  ًَیسٌذگبى هَرد ًظز؛ هقبالت  ّذفپژٍّطی داضتِ ثبضذ. ثزای رسیذى ثِ 

ت علویی ییب تَسیظ دٍ ًایز اس داًطیجَیبى      ئی . داٍری هقبالت تَسظ یکی اس اعضبی ّیرسذ هیخَاّذ  ّیبت تحزیزیِ ٍ داٍری آًْب ثِ چبح

 .ثبضذ هیهبُ  6 تب 2 اًجبم خَاّذ ضذ. ثبسُ سهبًی اس سهبى دریبفت تب چبح هقبالت صیالت تکویلیحت

                            
 

 مجمًعٍ َبی َمكبر )درين ي بیزين اس داوطگبٌ( وقص استبد مطبير 

 هقبالتثز داٍری ٍ چبح ًظبرت 

ت ئّی ،دکتز حجیت ضْجبسی ضیزاى اعضبی درين داوطگبَی:

، ّیئت سادُدکتز اردضیز جَاًوزد - داًطگبُ هحقق اردثیلیعلوی 

داًطگبُ  ت علویئّیرضب رضبلَ،  - علوی داًطگبُ هحقق اردثیلی

 ضٌبسی هْذی حیذری، داًطجَی دکتزی ثبستبى - هحقق اردثیلی

 

دکتز هحوذ  -فز دکتز یعقَة هحوذی اعضبی بیزين داوطگبٌ:

دکتز  - صبریحدکتز هزتضی  - دکتز عجبس هتزجن - اثزاّین سارعی

 اهیزصبدق ًقطیٌِ


