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.2مذارک تحصیلی
 کبرؼٌبظی ارؼذ کبهپیَتر گرایػ ًرم افسار کبرؼٌبظی ارؼذ اخالق گرایػ فلعفِ اخالق ػٌَاى پبیبى ًبهِ  :تبثیر کالى دادُ ّب ثر تحَل هفَْهی ػول ٍ ػبهلیت اخالقی حَزُ پصٍّؽی  :هعبئل اخالقی ٍ اجتوبػی فٌبٍری ّب ٍ رظبًِ ّبی ًَیيEthical and social issues in modern technology and media

.3گواهینامه ها
 گَاّیٌبهِ کبرگبُ آهَزؼی "ًظریِ رظبًِ ّب" ٍزارت ػلَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری ()1395 گَاّیٌبهِ کبرگبُ "هذیریت هٌبثغ اًعبًی در آهَزغ ػبلی" ٍزارت ػلَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری ()1395 گَاّیٌبهِ کبرگبُ آهَزؼی "اصَل اخالق حرفِ ای در رٍاثط ػوَهی" ٍزارت ػلَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری ()1395 گَاّیٌبهِ کبرگبُ "هؼرفت ؼٌبظی از ًگبُ اًذیؽوٌذاى هعلوبى" هجوغ ػبلی حکوت اظالهی ()1394 گَاّیٌبهِ ترثیت هذرض ٍ هجَز تذریط از داًؽگبُ جبهغ ػلوی کبرثردی (کذ هذرظی) ()1393 گَاّیٌبهِ دٍرُ هذیر ظرٍیط دٌّذُ ّبی هبیکرٍظبفت ) (MCITPاز ظبزهبى فٌی ٍ حرفِ ای ()1391 گَاّیٌبهِ دٍرُ تکٌعیي تجْیسات ؼجکِ ّبی کَچک ) (CCNAاز ظبزهبى فٌی ٍ حرفِ ای ()1391 -گَاّیٌبهِ هْبرت ّبی تذریط از ظبزهبى آهَزغ ٍ پرٍرغ خراظبى رضَی ()1390

.4فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی
 هقبلِ "تبثیر کالى دادُ ّب ثر تحَل هفَْهی ػول ٍ ػبهلیت اخالقی" ()1397 هقبلِ "چبلػ ّبی اخالقی کالى دادُ ّب در ػصر اطالػبت" ،کٌگرُ ثیي الوللی اخالق در ػلَم ٍ فٌبٍری( ،آرر)1396
 هقبلِ " از دٍ فضبیی ؼذى جْبى تب جْبى اطالػبتی یکپبرچِ" ،چْبرهیي ّوبیػ هلی هذیراى فٌبٍری اطالػبت(هْر )1395
 تذٍیي ٍاحذ " اخالق فٌبٍری اطالػبت" ٍیصُ داًؽجَیبى رؼتِ کبهپیَتر ثِ ظفبرغ داًؽگبُ دٍلتی گلجْبر ()1393 راٌّوبیی ثیػ از  10پرٍشُ پبیبى دٍرُ داًؽجَیی ثب هَضَع هعبئل اخالقی فٌبٍری ّبی اطالػبتی ٍ ارتجبطبتی فؼبلیت تحقیقبتی پیراهَى "پردازغ اثری در هَثبیل" ثب ّوکبری آقبی دکتر اثریؽوی )(1392 ارائِ ظویٌبر "فرهت هجبدلِ قَاًیي در ٍة" در داًؽگبُ فردٍظی هؽْذ()1392 هقبلِ "هسایبی هذل تجسیِ ٍ تحلیل ّسیٌِ ثرای اظتفبدُ هجذد ًرم افسار" (آثبى )1391 هقبلِ "کبرثرد ظیعتن ّبی پؽتیجبًی تصوین در فرایٌذ ّبی َّؼوٌذ ظبزی هذارض" (اردیجْؽت )1391 طراحی ظیعتن  12ظبلِ آهَزغ ٍ ّذایت تحصیلی داًػ آهَزاى ثِ ظوت ؼبخِ ّبی ػلَم رایبًِ (اظفٌذ)1390
 -هقبلِ "فیسیک ٍ فلعفِ" در دٍهیي ّوبیػ داًػ آهَزی فیسیک پصٍّبى جَاى ()1384

)5فعالیت های آموزشی
 ارائِ هجبحث ظَاد فضبی هجبزی ٍ ظَاد فٌبٍری ّبی ًَیي در قبلت کبرگبُ ٍ ظخٌراًی در هراکس ػلوی ،هَظعبتفرٌّگی ،هعبجذ ٍ ...
 تذریط در داًؽگبُ ّبی دٍلتی ،ثیي الوللی اهبم رضب (ع)  ،ػلوی کبرثردی ٍ غیراًتفبػی ( 1392تب اکٌَى) تذریط درض اخالق فٌبٍری اطالػبت ٍیصُ داًؽجَیبى هٌْذظی در داًؽگبُ دٍلتی گلجْبر (از  1393تب اکٌَى) اجرای طرح " ّذایت تحصیلی داًػ آهَزاى در هجتوغ آهَزؼی ثؼثت (از  1390تب )1392 هؽبٍر ٍ هجری طرح ّبی آهَزؼی پصٍّؽی ؼرکت پرٍؼبت ()1390 هذرض دٍرُ ّبی هْبرتی کبهپیَتر در آهَزؼگبُ ّبی اهبم حعیي (ع) ،آظتبى جبًبى ،خبتن االًجیبء ٍ  1388( ...تب)1390

)6فعالیت های اجرائی
 هؼبًٍت اداری ٍ هبلی داًؽگبُ هٌْذظی ػلَم ٍ فٌبٍری ّبی ًَیي گلجْبر (از  1393تب اکٌَى) ػضَ ّیبت اًذیؽِ ٍرز فرهبًذاری ثِ هٌظَر کبّػ آظیت ّبی اجتوبػی در ؼْرظتبى چٌبراى ()1395 هذیر گرٍُ کبهپیَتر داًؽگبُ هٌْذظی ػلَم ٍ فٌبٍری ّبی ًَیي گلجْبر( 1392تب )1393 ًبظر ؼجکِ ٍ هخبثرات پرٍشُ ّتل هذیٌِ الرضب (ع) ٍاثعتِ ثِ ثٌیبد تؼبٍى ظپبُ ( 1391تب )1393 هعئَل ثرگساری اٍلیي اًتخبثبت رایبًِ ای ًظبم هٌْذظی اظتبى چْبر هحبل ٍ ثختیبری ()1391 هذیر پرٍشُ تَلیذ ًرم افسار "ؼوین رضَاى" ثِ ظفبرغ ثخػ صٌذلی چرخذار حرم هطْر رضَی در تبریخ 88/8/8 هذیر پرٍشُ تَلیذ ًرم افسار "ظفر هؼٌَی" ث ِ ظفبرغ هَظعِ خبتن االًجیبء (ؾ) ()1387 -هذیر ثخػ رایبًِ ٍ هعئَل ٍة ظبیت هَظعِ قرآًی خبتن االًجیبء (ؾ) (از  1385تب )1388

