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              رانهت:  محل تولد

 تحصیالت :  

  داخلی معماري:  تحصیلی رشته                   انی                        تحصیلی:کارد مدرك
   پردیس تهران دانشگاه:  تحصیل محل

 دانشگاه:  تحصیل محل جامد حالت گرایش فیزیک:  تحصیلی رشته                مدرك تحصیلی : کارشناسی
   تهران معلم تربیت

        دریا فیزیک:  تحصیلیرشته مدرك تحصیلی : کارشناسی ارشد        
   شمال تهران واحد _ اسالمی آزاد دانشگاه:  تحصیل محل

 موج  بوي اطالعات از استفاده با امیرآباد ساحل از دور  منطق در باد از ناشی امواج بینی پیش نامهموضوع پایان 
  شد پذیرفته آبنگاري مایشھ اولین و دریایی     فنون و علوم مایشھ ششمین درمقاله  عنوان که به ، نگار

  . 

 سوابق کاري:   

حاضر  کارشناس  حال در نجوم مجله  با  و مستمر یکسال بمدت نجوم جله م براي مقاله تألیف و ترجمه
 برگزاري  سال چهار بمدت یک منطقه پرورش و آموزش علوم کاوشکده تحقیقات و ژوهشیآموزشی ، پ

   ترم یک بمدت رضویه دبیرستان در خالقیت کارگاه
  سال سه مدتبه  سوده دبیرستان در خوارزمی جشنواره هایطرح و شھتدریس فیزیک،  االمپیاد نجوم ، پژو

 به ادب پیوند مجتمع در خالقیت کارگاه مدرس  ترم یک مدت به برتر ايھم براي استعدادنجو کارگاه برگزاري
   سال دو مدت

و در حال حاضر   ۵٨ سال از ري شهرمدرس فیزیک در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
مدرس فیزیک دانشگاه پیام نور  مدرس فیزیک دانشگاه آزاد واحد غرب  مدرس 

 ر حال حاضر  د هطدانشگاه صدرا واحد آل 
سال   ٣ مدت به فرزانگان مدرسهمدرس فیزیک ، نجوم و کارگاه خالقیت در 

 حل تدریس حاضر حال در تهرانمدرس نجوم در مرکز علوم و ستاره شناسی 
   تریز روش مسئله به
  عشق تفکر ، تمدن پژوهشی هنري و  فرهنگی موسسهموسس 

طراحی  پروژه  sprit تجاري فروشگاه داخلی طراحی پروژه
داخلی واحد اداري شرکت ساختمانی   پروژه طراحی داخلی 

 ساختمان داخلی طراحی پروژه   هنري فرهنگی موسسهدفتر 
 پروژه  شیراز جاده در رستوران داخلی طراحی پروژه مسکونی
  سارا مجتمع خالقیت کارگاه داخلی طراحی



  روابط بین الملل و طراح داخلی شرکت ساختمانی قطان پارسیان
   3dmaxتدریس دوره 

  نجوم آریا شرکت نجوم ايھکارشناس آموزشی دوره 

 مقاالت و کتاب:            

              
عنوان سمینار یا 

 انتشارات  

 عنوان   تاریخ  

  شماره نجوم ماهنامه

  ١٠٩ 

   ٧٩آبان وآذر 

   
مناطق استوایی  : ترجمه

    شوند ناپدیدمی

 شماره نجوم ماهنامه
١١٧   

 کروي خوشه هاي: ترجمه   ٨٠اسفند 
   رازگشا یا معما

 و علوم همایش  ینشش
 اولین و دریایی فنون

   ایران آبنگاريهمایش 

تالیف : پیش بینی امواج    ۴٨تا اسفند  ۵١
منطقه ناشی از باد در 

  ساحل از دور

امیر آباد با استفاده از 
   نگار موج بویه

کنفرانس نظام خالقیت 
نوآوري وزارت و 

 آموزش و پرورش  

مرداد  ١٣تا ١٢
٨٨   

تالیف : یک مدل عملیاتی 
براي پرورش خالقیت 
انسان در یک کالس 

 درس  

) : مترجمان گروه(ترجمه  June 2009  انتشارات بیژن  
 منظري از انسان کتاب
  دیگر

   
   
   
   
   

:  ها تشویق و اھسوابق فعالیت   

 
          نجومی ايھمایشھ و اھبرگزاري سمینار

    رصد و نجومی ايھتور برگزاري



          تهران استان آموزي دانش سازمان در آموزي دانش ايھمایشھبرگزاري 
   آموزي دانش نمایشگاه هاي هاي  برگزاري

  هران ت ٢منطقه وشیمی فیزیک ايھبرنده دست سازه 
       همنطق و استانی مقام وکسب خوارزمی جشنواره ايھطرح
 مدارس در خالقیت مسابقات برگزاري          آموزي دانش اختراع ثبت

          خدمت ضمن معلمانبه   آموزشی ايھ دوره برگزاري    تهران ١ منطقه
   تهران ٢ فرزانگان شیھپژو وجشنواره مایشھ برگزاري

   
   
   

 :   گذرانده آموزشی ايھدوره 

         نجوم مجله توسط مقاله تألیف و ترجمهآموزش ویراستاري و 
 علوم داري موزه آموزش        اخترفیزیک و نجوم ايھ دوره آموزش
 آموزشی وسایل ساخت کارگاه آموزش        زاده زیرك بنیاد توسط

 ابعاد و چند گانه ايھوشھ آموزشی کارگاه        آموزشی کمک و
          یادگیري
   آموزشی و صنعتی مدیریت دوره آموزش

 کارگاه آموزشی خالقیت   

دوره جیوتیش و ستاره شناسی        
 ) واستو(  کیهانیدوره معماري 


