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 ردیف
نام ونام 

 خانوادگی      

 نسبت با ایثارگر   
 عناوین شاخص

هٌب  1

 ؽزیؼتی

 77ّوغز خبًجبس  -

 درصذ

خَاّز عِ ؽْیذ  -

)دوتز خبٍیذاالثز

 دوتز خَاد، هحوذ

 (َادفٍ 

 ،ػزٍط خبًجبس -

خبدم اهبم رضب 

 حَسُ اعتبد )ع( ٍ

ّوغز ثزادر   -

 ؽْیذ

 

 ادثیبت ػزة؛ داًؾدَی دوتزی سثبى ٍ -

 ؛اطْز یسّزا وَثز ٍ،  نیػجذ الؼظ ، ءالشّزا یّبُ اعتبد حَس ٍ  يیالوذاّت ٍ اصَل الذ يیث تیتمزّبی  ُ داًؾگباعتبد  -

 ؛ ۷۹تب  ۹۷اس عبل  اػشام ثِ ػٌَاى هجلغ هزتجِ ۸ ٍداًبى در عبسهبى حح  سثبى هجلغ -

 ؛در دٍراى دفبع همذط  حیثغ ثب یّوىبر -

 ؛ًمذُ  وزهبًؾبُ ٍ،تْزاى ،هؾْذ یى در ؽْزّبآلز ظیتذر ٍ غیتجل -

 ؛رسهٌذگبى  ثِ یووه رعبً -

 ؛وؾَر در ػزاقاسخبرج  ٍ عبل دفبع همذط ۸ طیداخل وؾَر ی تْبیدر هبهَر خَد سخبًجب ّوغز پبعذار ٍپؾتیجبًی  ٍ یّوزاّ -

 ؛در ثغذاد زاىیدر عفبرت ا ۷۹عبل  اس اؽتغبل ّوغز  -

 تؾىیل خلغبت تفغیز لزآى ٍ تجلیغ در ؽْزّبی هحل هبهَریت؛  -

 سدٍاج ثب ّوغز ثؼذ اس خبًجبسی ٍی؛ا -

 

 

 

 

 

 

 

 



 سّزا 2

 ساّذی پَر 

داًؾدَی دوتزی هٌْذعی ثزق ؛  - فزسًذ ؽْیذ  

  ؛زخٌذیدختزاى ث یوبؽبً ذُیعپ یٍ حزفِ ا یهذرط داًؾىذُ فٌ  _

 ؛وبؽبى ضیػالهِ ف یزاًتفبػیهذرط داًؾگبُ غ _

 ؛عبختوبى اعتبى خزاعبى یػضَ ًظبم هٌْذع _

 ؛ یآهَسػ ٍ پزٍرػ اعتبى خزاعبى خٌَث زیدث_ 

 ؛92در عبل  ؾِیآهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْزعتبى عزث ذُیپضٍّؾگز ثزگشرتجِ عَم  -

 )عطح یه(؛ 91-92 بىیٍ هزث بیػضَ ثزتز اًدوي اٍل-   

 دٍرُ دٍم هتَعطِ ًظزی؛ 98خزداد ییدر اهتحبًبت ًْب یوغت رتجِ اٍل وؾَر -   

 ؛ یثز اعبط ثزًبهِ درط هل یغیدرط ًَ وغت رتجِ دٍم در هغبثمبت طزح-   

 ؛97ی درعبل اعتبى خزاعبى خٌَث یوبرثزد یػٌبة در داًؾگبُ ػلو آپی اعتبرت ذادیرٍ يیدر ًخغت زیتمذ غتِیطزح ؽب حبئش ػٌَاى _



سّزا  3

 اعالهیبى

 سدایی  ؛   ثیبثب ى، داًؾدَی دوتزی  هٌبثغ طجیؼی - ّوغز ؽْیذ     

 ؛ 18.31هؼذل  -

 ؛ارؽذ  یوبرؽٌبع هی رتجِ -

 ی؛ؼیرؽتِ هٌبثغ طج یدوتز هیرتجِ  -

 ؛ desertی ٍ هدلِ  شدیاصفْبى ٍ  ،تْزاى  یچبح ؽذُ در داًؾگبُ ّب یپضٍّؾ یهمبلِ ػلو ۹ یدارا -

 ی؛ؾیٍ ّوب یالولل يیث ی،همبلِ وٌفزاًغ ۰۹ یدارا -

 ی ؛ؼیٍ هٌبثغ طج یوؾبٍرس یًظبم هٌْذع تیوبرت ػضَ یدارا -

  :یّبهْبرت در ًزم افشار   -

arc gis_ envi_ google earth_auto cad_google mapper_shazam_spss_ word_power point_excel 

اصَل همبلِ  ی،ؼیهٌبثغ طج یهؾبروت تیزیدر هذ یگز لیتغْی، ؼیدر هٌبثغ طج یگز لیّب ٍ فٌَى تغْ هْبرت : دارای گَاّیٌبهِ ّبی -

 ی ؛هحل بىیراٌّوب ی،همذهبت ییبیاطالػبت خغزاف غتنیع ،ی ػلو یغیًَ

 ؛۷۹اصفْبى درعبل  ثبرگزیًخجِ اهٌتخت  -

 اط ؛ آی خی ٍ هْبرتْبی اتَوذ ٍدارای هذارن تخصصی  -

 ثغیدی فؼبل؛ -



سّزُ ثبثبئی  4

 عبری

 داًؾدَی وبرؽٌبعی ارؽذ هٌْذعی ثزق؛ - فزسًذ ؽْیذ

 وبرؽٌبعی هٌْذعی ثزق ؽبخِ هخبثزات اس داًؾگبُ خَاخِ ًصیزالذیي طَعی ؛ -

 ارؽذ هذیزیت دٍلتی ؽبخِ هبلی اس داًؾگبُ ًزاق ؛وبرؽٌبعی  -

 ؛ 87فؼبلیت  در ثخؼ هٌْذعی ثزق ؽزوت هخبثزات وبؽبى اس عبل  -

 هغئَل اهَر ثبًَاى هذیزیت هخبثزات وبؽبى ؛ -

 آهَسػ داًؾدَیبى وبرآهَس ؛ -

 ػضَ فؼبل ثغیح؛ -

 فؼبل در اهَر  ٌّزی خیبطی ؛ -

 فؼبل در اهَر ٍرسؽی ٍالیجبل ؛ -

 

عوبًِ  5

 ًدبری  

فزسًذ خبًجبس 

درصذ  25

)خبًجبسی  

 هبدر(    

 داًؾدَی دوتزی فیشیه ؛ -

 ؛  19.48هؼذل   -

 همبلِ داخلی؛ 3همبلِ ثیي الوللی ٍ  3دارای  -

 لالة ثبفی؛ ًٍمبؽی، ؽوبرُ دٍسی، هؼزق  ّبی  فؼبلیت ٌّزی در سهیٌِ  -

 اصفْبى؛ ،  داًؾگبُ آساد عبٍُ ٍداًؾگبُ صٌؼتی لن داًؾگبُ لن ٍ ًَر لن ،پیبم  ،یظ درپزدیظ فبراثی داًؾگبُ تْزاىعبل عبثمِ تذر  17 -

 اهَاج آوَعتیىی در خبهذات ؛ وتبة در حبل تزخوِ ثب ًبم هیذاى ّب ٍ م ٍٍَیزاعتبری ػلوی وتبة خْبى وَاًت -

 فَت پذر در ّفت عبلگی ؛  ٍخبًجبسی هبدر در عِ عبلگی  هتحول هدزٍحیت ٍ ؽبّذ ٍ -

 

 



فزسًذ خبًجبس  عپیذُ ًصز       6

 درصذ     25

 دوتزی هٌْذعی ثزق ؛ داًؾدَی  -

 ؛  19.18هؼذل  -

 تب وٌَى  ؛ 96تذریظ در داًؾگبّْبی صفبّبى ٍ هَعغِ آهَسػ ػبلی خْبد داًؾگبّی اصفْبى اس عبل   -

 وغت همبم عَم ؽٌب در ًبحیِ یه اصفْبى؛ -

 دٍم اعتبى در رؽتِ تیز اًذاسی ؛ وغت همبم اٍل ٍ  -

 تذریظ در ؽزوت ایغىزا وبؽبى ؛ -

 ؛17.71وبرؽٌبعی ارؽذ اس داًؾگبُ صٌؼتی اصفْبى ثب هؼذل  داًؼ آهَختِ وبرؽٌبعی ٍ -

 اخذ پزٍصُ هؾتزن ثب صٌؼت )طزاحی خَدرٍ ثزلی( در همطغ دوتزا؛ -

 ؛(ثیي فزسًذاى خبًجبس )وغت همبم عَم هفبّین لزآى در اعتبى اصفْبى   -

یگبًِ  7

 ثبیزاهی     

 آسادُ ٍفزسًذ 

 25خبًجبس 

 درصذ

 داًؾدَی وبرؽٌبعی ارؽذ  هٌْذعی هؼوبری؛ -

 ؛19.37هوتبس ثب هؼذل   -

 ؛1397ٍ  1396ّبیدر عبل  بتیبضیٍ ر یهؼوبر یالولل يیثزگشار وٌٌذُ وٌفزاًظ ث تِیػضَ وو -

 ؛1397ٍ 1396، 1395 ّبی  در عبل بتیبضیٍ ر یبروهؼ ٌِیهتؼذد در سه یهمبالت  ػلو یدارا -

 ٍ  1394 ٍ 1393ّبیدر عبل  یٍ ػوزاى ؽْز ذاریٍ  تَعؼِ پب یالولل يیٍ ث یسى در تَعؼِ هل گبُیخب یالولل يیثدر وٌفزاًظ  ؽزوت -

 ؛ 1396در عبل  بتیبضیٍ ر یهؼوبروٌفزاًظ 

 ؛هغمف(  یدر فضب یٍ طجمبت ی)وؾت سػفزاى ثِ رٍػ عٌت یدر حَسُ وؾبٍرس يیوبرافز فؼبل -

 ؛1398در عبل  ثبریا یخؾٌَارُ هل يیچْبره ذُیثزگش -

 ؛ 1389ٍ  1388 یدر عبل ّب ثبرگزیؽبّذ ٍ ا یدر هغبثمبت لزاً ؽزوت -

 ؛ 1387در عبل  آهَساى داًؼ یٍ ٌّز یدٍرُ هغبثمبت فزٌّگ يیٍ ّفتو غتیدر ث ؽزوت -

 ؛1387وغت همبم دٍم در رؽتِ عفبل ثب لؼبة در عبل  -

 ؛1387پزعؼ هْز در عبل  یٍ ٌّز یهغبثمبت فزٌّگ ذُیثزگش -

 پذر ٍی ثغتزی ٍ هتحول آالم ؽذیذ ًبؽی اس خٌگ ؛ -



فبطوِ  8

 تبثٌذُ

ّوغز خبًجبس 

 درصذ 47

 

 ادثیبت ػزثی ؛ داًؾدَی وبرؽٌبعی سثبى ٍ -

 ؛18.63هؼذل -

 همبم دٍم اعتبى؛ ٍ وغت همبم در رؽتِ تیز اًذاسی طی چٌذ عبل اخیز ٍ فؼبل    -

 ؛ فزٌّگی در هغبثمبت هفبّین ثٌیبد  2ٍ3وغت رتجِ ّبی   -

 ووه هزثی وبًَى ًؾز فزٌّگ لزآى  ؛  -

 ؛یخیبط در سهیٌِ ّبی گلذٍسی، عزهِ دٍسی ٍ اًدبم اهَرٌّزی  -

 تشریمبت ؛ هْبرت در اهَر پزعتبری ٍ -

 

الْبم  9

 فزعدبدی 

ّوغز خبًجبس 

 درصذ 25

 

 داًؾدَی دوتزی ریبضی؛  -

 ؛18.35هؼذل    -

 ؛ در داًؾگبُ ظیعبثمِ تذر ی،بضیر زیدث  -

 ؛ًَر(  بمیپ بىیداًؾدَ ضُیخجز)ٍ یوتبة هجبً فیتبل -

 ؛وتبة اًتگزال ثِ سثبى عبدُ  فیدر تبل یّوىبر -

 

 

 



عویِ  17

 هغؼَدی ًیب    

فزسًذ خبًجبس 

 درصذ     25

 ؛  ثیػلَم لزآى ٍ حذ  -  داًؾدَی دوتزی الْیبت -

 ؛17.94هؼذل    -

 دارای دٍ همبلِ؛ -

 ،1393داًؾگبُ آساد ذیاعبت یاٍل حفظ ول وؾَر ،1395یهٌطمِ ادر هغبثمبت خشء  27اٍل حفظ  :حبفظ ول لزآى ثب احزاس رتجِ ّبی  -

 بدیثٌ یوؾَر ییٍل حفظ ول داًؾدَا ،1388فزسًذاى خبًجبساى یاٍل حفظ ول وؾَر ،1397ًَر بمیپ یوؾَر ییعَم حفظ ول داًؾدَ

 ؛1377اٍلبف یخشء اعتبً 17اٍل حفظ  ،1375یداًؼ آهَس یدٍم حفظ وؾَر ، 1389ذیؽْ

 ؛ارؽبد اس هؼبًٍت لزآى ٍ ػتزت ٍسارت فزٌّگ ٍ ذیتدَ، حفظ دارالمزآى یداٍر، 1395(2حفظ)درخِ تخصصی :رنااخذ هذ -

هغبثمبت  یداٍر  ، ػلَم لزآًی ٍ ؾزفتِیپ ذیتدَ ظیتذر  ، 1386تب1379لزآى در خبهؼِ المزآى یحفظ تخصص ظیتذر :ی وبر عَاثكدارای  -

ػضَ  ،تبوٌَى1395در داًؾگبُ وبؽبى ظیتذر  ،تبوٌَى 1397در داًؾگبُ آساد اس  ظیتذر ، یٍ وؾَر یهزحلِ اعتبً( در ذیلزآى)حفظ ٍ تدَ

           ؛   داًؾگبُ وبؽبى ییهٌصفِ داًؾدَ ئتیّ

                

اػظن  11

هٌتظزی 

 عتبًیهدبٍر

 25خبًجبس  -

 درصذ

خَاّز  -

 ؽْیذ 

 ؛65هدزٍحیت در ثوجبراى دی هبُ عبل  -

 عبلگی؛ 27فَت ّوغزاس    -

 عبلگی؛ 7عزپزعتی دختز اس ّفت   -

 (؛5داًؾدَی دوتزی فیشیه )ثِ ؽزح ردیف  ،هبدر عوبًِ ًدبری  -



رثبثِ تَاى گز  12

 رًدجز

ّوغز  

 25خبًجبس 

 درصذ      

 هبدری ثزای دٍ فزسًذ داًؾگبّی خَد؛  ایفبی ًمؼ پذری ٍ -

 ؛ 1364هذدوبری رٍحی ٍخغوی اس ّوغز خَد در هٌشل ٍ ثیوبرعتبى اس عبل  -

 ثبعتبى ؽٌبعی وِ پظ اس چٌذیي هزتجِ ػول خزاحی عٌگیي،  آلبی هحوذ عؼیذ هالثبًی، داًؾدَی وبرؽٌبعی ارؽذ خَد پزعتبری اس ّوغز خبًجبس -

 دارد؛ هدذدثت ٍ...، ًیبس ثِ ػول خزاحی ٍ ثیوبری ّبی دیب ػالٍُ ثز تحول درد ّبی ؽذیذ هؼذُ اػ ثزداؽتِ ؽذُ ٍ

فبطوِ  13

 ػبثذیي سادُ

 ّوغزؽْیذ

 پبعذار

 (؛4هبدر داًؾدَ سّزُ ثبثبئی)ثِ ؽزح ردیف  -

 ّوزاّی ّوغز در هجبرسُ ػلیِ رصین ؽبٌّؾبّی؛   -

 عزپزعت ؛فؼبلیت ثزای ووه ثِ ًیبسهٌذاى ٍ حوبیت اس افزاد فمیز ٍ ثی ثضبػت ٍ تْیِ خْیشیِ ثزای دختزاى ثی  -

 


