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 تجارب  کاری

 محل شرکت سمت نام ارگان

 آبگرمک رییس شورای اسالمی روستای آبگرمک

 بخش مرکزی جم عضو شورای اسالمی بخش مرکزی جم

 بوشهر رییس خانه مشارکت مردم در سالمت

 جم رییس خانه مشارکت مردم در سالمت

جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی 
 استان

 بوشهر مدیر عامل

  عضو مجمع مشورتی همیاران کشوری

هیت ورزش های روستایی و بازی های 
 بومی محلی

 شهرستان جم رییس

 شهرستان جم دبیر شهرستان جم ستاد ازدواج آساندبیر 

 شهرستان های جنوبی استان مدرس مدرس طرح تعالی و تکریم خانواده

مدرس کارگاه آموزشی در زمینه های 
 اجتماعی پیشگیری در امور

 استان بوشهر مدرس

 استان بوشهر مدرس مدرس کارگاه های مشارکت اجتماعی

مدرس کارگاه های مهارت های 
 اجتماعی،خانواده و زندگی

  مدرس

  مدرس مدرس کارگاه های حمایت یابی

پژوهشگر و مجری طرح آینده پژوهی 
 اعتیاد

  

پژوهشگر و مجری طرح ارتقاء بینش 
 کارآفرینی

  

شگر و مجری طرح ارتقاء تحصیلی پزوه
 دانش آموزان عقب مانده از تحصیل

  

طراح و دبیر اجرایی هماهیش ملی،منطقه 
ای و صیانت و گفتمان سازی اجتماعی 

 مبارزه با مواد مخدر
 بوشهر عضو

مجری و برگزار کننده انواع همایش ها و 
سمینارهای حوزه 

اجتماعی،فرهنگی،ورزشی،بهداشت و 
یکرد کاهش و پیشگیری از سالمت با رو

 آسیب های اجتماعی

  

 تهران عوامل اجرایی سمن با وزیر کشور 111نشست 

هیت اجرایی همایش ملی صیانت و 
گفتمان سازی مبارزه با مواد مخدر با 

 حضور رییس جمهور
 تهران عضو

تسهیل گر تیم های اجتماع محور و گروه 
 های همیار و سازمان های مردم نهاد

  

 شهرستان جم عضو ه مشارکت های اجتماعیکمیت

 شهرستان جم عضو بسیج ورزشکاران شهرستان جم
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  عضو شورای پایگاه مقاومت قاسم ابن الحسن

  عضو گردان امام حسین شهرستان جم

 روستای آبگرمک  طراح و مجری طرح های آبخیزداری

کاندید دهیار برتر کشوری در حوزه منابع 
 طبیعی و محیط زیست

  

  رئیس هیئت مدیره زوج061برگزاری ازدواج آسان برای 

نفر از زوجین بی  011اهداء جهیزیه به 
بزاعت با مشارکت خیرین،نهادها و 

 شرکت ها
  رئیس هیئت مدیره

موسسه سالمت و روان اجتماعی و 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی چترا 

 مهر
  عضو

فعال و موسس پویش زیست محیطی با 
اء سطح سالمت و فرهنگ هدف ارتق

سازی و پیشگیری از سوء مصرف 
دخانیات در اماکن عمومی با محوریت 

 جمع آوری ته سیگار

  

  مدیر مرکز نیکوکاری کارآفرینی

  نماینده نماینده تیم های اجتماع محور شهرستان

   پژوهشگر طرح ملی پیمایش کلی خانوار

سرپرست تیم های ورزشی هیت ورزش 
 مسابقات کشوری روستایی در

  

مشاور نماینده مردم در مجلس شورای 
 اسالمی

  

   عضو جمعیت هالل احمر

 

 

 

 

 تتحصیال

 مقطع تحصیلی رشته دانشگاه

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی آزاد اسالمی واحد بوشهر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  عمومی مهارت های

گواهی  -گواهی آئین نامه های مالی دهیاری ها و شهرداری ها،بودجه بندی ها،مناقصات و معامالت

گواهی آموزشی توانمندسازی  –تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران آموزشی توسعه نظام 

گواهی آموزشی پودمان  –اعضای شورای پیام گذاران و مشاوران سالمت دستگاه های اجرایی 

 –گواهی آموزشی تبیین و تحلیل جایگاه قوانین و مقررات طرح های عمرانی  –ست عمومی حرا

گواهی های  –گواهی آموزشی ساز و کارهای جلب مشارکت و چالش های برنامه های مشارکتی 

آموزشی آشنایی با وظایف،تشکیالت و جایگاه قانونی شوراها و دهیاری ها،طرح هادی 

واهی آیین نگارش و مکاتبات اداری و قوانین مالی و معامالتی  گ –روستا،کاربری اراضی روستایی 

گواهی آموزشی تدوین الگوهای استراتژی های ارتباطی بین  –دهیاری ها و قانون محاسبات 

گواهی آموزشی پیشگیری از  –گواهی آموزشی نیاز سنجی و ارزیابی جامعه محلی  –سازمانی 

 –ی آموزشی مصاحبه بالینی و مصاحبه تشخیصی گواه –انواع اعتیاد و آسیب های اجتماعی 

گواهی آموزشی توانمندسازی  –گواهی آموزشی بررسی افزایش نشاط با استفاده از فضای مجازی 

گواهی  –گواهی آموزشی دوره تسهیل گری طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان  –زیست محیطی 

گواهی نظارت بر  –رح در معماری و مقررات ملی ساختمان و راهنمایی طوزشی استانداردها آم

گواهی بررسی رفتارهای اقتصادی با رویکرد  –ساخت و سازها و طرح های عمران روستایی 

گواهی کمپین آموزشی برای هم بمانیم)مدیریت  -تامین مالی و شیوه های نوین سرمایه گذاری 

 –ماری کرونا گواهی آموزشی ماسک های تنفسی و نقش آن ها در پیشگیری از بی –بحران( 

گواهی آشنایی با  –و مدیریت تغذیه ای آن  11گواهی آشنایی با مشکالت گوارشی در بیماری کووید

گواهی آموزش مجازی آشنایی با نهضت بین المللی صلیب  –و مالحظات آن  11واکسن کووید 

 گواهی آموزشی کمک های اولیه –سرخ و هالل احمر 
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