
 

 

 ثسمه تعبلي

 9313ـ دکتر مظفر کریمي  مشخصبت فردي و پيشينة تحصيلي ، پژوهشي و شغليخالصه 

 مشخصبت فردي :

 ـ قايٌات )خزاساى جٌَبي( 1346/ 20/9هتَلذ :  ًام پذر : عبذالعلي هظفز كزيويهظفز كزيويًام ٍ ًام خاًَادگي : 

 
 06776091190شمبره تمبس : 

 ٍضعيت استخذاهي : رسوي  6529889027ضوارُ هلي:  15ضوارُ ضٌاسٌاهِ: 

 سال   24سابقِ كار :  ، هعاًٍت فٌي ٍ درآهذ: تْزاى ، ساسهاى تأهيي اجتواعي هحل اضتغال

  www.milacoo.ir  ٍwww.esfaad.blogfa.com     ٍبالگ: mzk    @gmail.com   ايويل:

 پيشينه تحصيلي :

 1369ـ كارضٌاسي در رضتِ هذيزيت خذهات بْذاضتي ٍ درهاًي ، داًطگاُ علَم پشضكي ايزاى،        

 1375ـ كارضٌاسي ارضذ در رضتِ هذيزيت خذهات بْذاضتي ٍ درهاًي ، داًطگاُ علَم پشضكي ايزاى،        

 1379ضتِ هذيزيت خذهات بْذاضتي ٍ درهاًي، داًطكـذُ علَم ٍ تحقيقات، در ر ((PPhh..DDدكتزاي تخصصي )دكتزاي تخصصي )ـ       

 پيشينه شغلي :

 (1371تا  1369 )بيوِ ّاي درهاًي   ـ كارضٌاسكارضٌاس ًظارت بز درهاى  :درهاى ًيطابَر )دٍرُ طزح ًيزٍي اًساًي(  ـ ضبكِ بْذاضت ٍ  

 ـ  ساسهاى تأهيي اجتواعي  )استخذام رسوي( :   
 (1378-79. هذيزكل فزٌّگي ٍ اجتواعي بيوِ ضذگاى )3 (1377-78. هطاٍر هعاًٍت فٌي ٍ درآهذ )2 (1371-77كارضٌاس ارضذ درهاى غيزهستقين ). 1

 (85اس ديواُ ) . هطاٍر هعاًٍت فٌي ٍ درآهذ6 (1383-85. هذيزكل فزٌّگي ٍ اجتواعي بيوِ ضذگاى )5 (1383 -79. هطاٍر هعاًٍت فزٌّگي ٍ اجتواعي )4

 (1390تا  1387) هذيز گزٍُ اهَر استخذاهي، رٍابط كار، رفاُ ٍ تأهيي اجتواعي: ضَراي اسالهيـ هزكش پژٍّص ّاي هجلس  

 تاكٌَى( 1391هطاٍر هعاًٍت رفاُ اجتواعي )، (1391 ٍ 1390هذيزكل بيوِ ّاي اجتواعي )ـ ٍسارت تعاٍى، كار ٍ رفاُ اجتواعي :  

 ي :مسئوليت هبي علمي و پژوهش

 (1386تا  1378ـ عضَ گزٍُ هطاٍرُ ٍ ًظارت بز طزح ّاي پژٍّطي هؤسسِ عالي پژٍّص تأهيي اجتواعي، ) 

 (1385تا  1383، )هجوع تطخيص هصلحت ًظام هزكش تحقيقات استزاتژيک ،پژٍّطي عذالت ٍ رفاُ اقتصاديعلوي ـ ـ عضَ گزٍُ  

 (1390تا  1388) ّاي هجلس  ، هزكش پژٍّصهيي اجتواعيهذيز گزٍُ اهَر استخذاهي، رٍابط كار، رفاُ ٍ تأـ  

 تاكٌَى( 1391هؤسسِ كار ٍ تأهيي اجتواعي ) ،ـ عضَ گزٍُ علوي، پژٍّطي رفاُ اجتواعي 

 (1393، هزكش پژٍّص ّاي هجلس )عضَ ضَراي علوي هاليِ عوَهي - 

 : (مقبله و کتبة) بتتأليف

 1380،  پاييش  10لٌاهِ تأهيي اجتواعي ، ضوارُ ، فص ي اجتواعيجايگاُ بيوِ خذهات درهاًي در ًظام جاهع تأهي 

 1380، تيزهاُ  17، هاٌّاهِ بيوِ ّوگاًي خذهات درهاًي ، ضوارُ  بيوِ خذهات درهاًي رٍستايياى  

   1381، ضْزيَر  20بزرسي قاًَى بيوِ ّوگاًي خذهات درهاًي كطَر ، هاٌّاهِ بيوِ ّوگاًي خذهات درهاًي ، ضوارُ  

   1383، بْوي ٍ اسفٌذ  26يوِ خذهات درهاًي ، اجبار يا اختيار؟ ، هاٌّاهِ بيوِ ّوگاًي خذهات درهاًي ، ضوارُ ب 

 1382،  سهستاى    15ّاي تَسعِ ،  فصلٌاهِ تأهيي اجتواعي ، ضوارُ  تأهيي اجتواعي در بزًاهِ 

 1383،  پاييش   18بيوِ درهاى رٍستايياى ايزاى ، فصلٌاهِ تأهيي اجتواعي ، ضوارُ  

 1384ّاي تاريخي پيذايص ًظام جاهع رفاُ ٍ تأهيي اجتواعي در ايزاى ، فصلٌاهِ حقَق تأهيي اجتواعي ، ضوارُ يک ، بْار  سهيٌِ 

 1385هيي اجتواعي،  فصلٌاهِ حقَق تأهيي اجتواعي ، ضوارُ دٍ ، تابستاى أتحليل هحتَاي قاًَى ًظام جاهع رفاُ ٍ ت 

http://www.milacoo.ir/
http://www.esfaad.blogfa.com/


 

 

 1386تواعي در قاًَى ًظام جاهع رفاُ ٍ تأهيي اجتواعي، كٌگزُ عذالت ٍ تأهيي اجتواعي ، خزدادهاُ جايگاُ بيوِ ّاي اج 

 1381درهاى ٍآهَسش پشضكي  ، فزٍرديي هاُ  جايگاُ بخص بْذاضت ٍ درهاى در بزًاهِ سَم تَسعِ ، ٍسارت بْذاضت، 

 1386بيوِ درهاى رٍستايياى ، ساسهاى بيوِ خذهات درهاًي.  

 : )منتشر شذه در قبلت کتبة یب گزارش(پژوهشي  مطبلعبت

 1379ساسهاى بيوِ خذهات درهاًي  ،   ،هطالعِ تطبيقي بيوِ خذهات درهاًي رٍستايياى در چٌذ كطَر ٍ ارائِ الگَ بزاي ايزاى 

 1378 - 79 ، رسالِ دكتزا  ،هطالعِ تطبيقي بيوِ خذهات درهاًي خَيص فزهاياى در چٌذ كطَر ٍ ارائِ الگَ بزاي ايزاى  

 1378، هؤسسِ عالي پژٍّص تأهيي اجتواعي ،  بيوِ اجتواعي صاحباى حزف ٍ هطاغل آسادبيوِ اجتواعي صاحباى حزف ٍ هطاغل آسادٍ ارائِ الگَي هطالعِ تطبيقي  

 1379 ، ساسهاى بيوِ خذهات درهاًي ،  )هطاٍر طزح(قاًَى بيوِ ّوگاًي خذهات درهاًي  ٍ تحليل  بزرسي 

 1380 ، هؤسسِ عالي پژٍّص تأهيي اجتواعي ،اجتواعي جايگاُ بيوِ خذهات درهاًي در ًظام جاهع تأهيي  

 1380 – 81طزاحي ساختار بخص درهاى ساسهاى تأهيي اجتواعي ، هؤسسِ عالي پژٍّص ساسهاى تأهيي اجتواعي ، 

  1382-83ايزاى ، هؤسسِ عالي پژٍّص تأهيي اجتواعي ،  بيوِ درهاى رٍستايياىبيوِ درهاى رٍستايياى 

  1385-86(، 11)گشارش راّبزدي ضوارُ ، هعاًٍت اقتصادي هزكش تحقيقات استزاتژيک، راّبزدّاي عذالت اجتواعي ٍ اقتصاديراّبزدّاي عذالت اجتواعي ٍ اقتصاديتذٍيي  

 1387هزكش پژٍّص ّاي هجلس،  در ايزاى، ضٌاسي ًظام بيوِ بيكاريضٌاسي ًظام بيوِ بيكاريآسيب آسيب تأهيي اجتواعي بزاي بيكاراى :  

 1387هزكش پژٍّص ّاي هجلس،   ،قاًَى بيوِ بيكاريقاًَى بيوِ بيكاريصالح هَادي اس پيص ًَيس طزح قاًًَي ا 

 1388هزكش پژٍّص ّاي هجلس،  ٍ ارائِ راّكارّاي اصالحي، كطَر ب ضٌاسي ًظام جاهع تأهيي اجتواعيب ضٌاسي ًظام جاهع تأهيي اجتواعيآسيآسي 

 1388هزكش پژٍّص ّاي هجلس، ، (بزاي خَيص فزهاياى، كارفزهاياى ٍ ...) بيوِ باسًطستگي ّوگاًيبيوِ باسًطستگي ّوگاًي قاًَىپيص ًَيس طزح پژٍّطي  

 1388هام خويٌي )رُ(، هزكش پژٍّص ّاي هجلس، كويتِ اهذاد ا ضٌاسايي ٍ پذيزش هذدجَياىضٌاسايي ٍ پذيزش هذدجَياىبزرسي رٍش ّاي  

 1388كويتِ اهذاد اهام خويٌي )رُ(، هزكش پژٍّص ّاي هجلس،  طزح ّاي خَداضتغالي هذدجَياىطزح ّاي خَداضتغالي هذدجَياىبزرسي ٍضعيت  

 1388ٍ راّكارّاي پيطٌْادي، هزكش پژٍّص ّاي هجلس،  آثار اجتواعي ّذفوٌذساسي ياراًِ ّاآثار اجتواعي ّذفوٌذساسي ياراًِ ّا 

 1388هزكش پژٍّص ّاي هجلس،  ،1389در اليحِ بَدجِ  ي اجتواعيًگاّي بِ اعتبارات حَسُ رفاُ ٍ تأهي 

  1388در حَسُ رٍابط كار ٍ رفاُ ٍ تأهيي اجتواعي، هزكش پژٍّص ّاي هجلس،  اليحِ بزًاهِ پٌجناليحِ بزًاهِ پٌجنبزرسي هَاد  

 1387بْوي هاُ   ،در قَاًيي كار ٍ تأهيي اجتواعي هَاًع كسب ٍ كارهَاًع كسب ٍ كاربزرسي  

 1388فزٍرديي  ،قاًَى كارقاًَى كارتالف در َضَعات هَرد اخهْن تزيي ه بزرسي 

 1388بْوي هاُ  ًظام جاهع رفاُ ٍ تأهيي اجتواعي، ارسيابي چگًَگي اجزاي قاًَى ساختار 

 1389در ايزاى، هزكش پژٍّص ّاي هجلس،  حوايت اس سالوٌذاىحوايت اس سالوٌذاىراّبزدّاي  

 1389اي هجلس، هزكش پژٍّص ّ ،1390در اليحِ بَدجِ  ًگاّي بِ اعتبارات حَسُ رفاُ ٍ تأهيي اجتواعي 

 1390هزكش پژٍّص ّاي هجلس،  ...، 44در راستاي قاًَى اجزاي سياستْاي كلي اصل  فعاليت ّاي اقتصادي صٌذٍق ّاي باسًطستگيفعاليت ّاي اقتصادي صٌذٍق ّاي باسًطستگيتٌظين  

 1390، هزكش پژٍّص ّاي هجلس، الشاهات ادغام ٍسارتخاًِ ّاي كارٍ اهَر اجتواعي ٍ رفاُ ٍ تأهيي اجتواعيالشاهات ادغام ٍسارتخاًِ ّاي كارٍ اهَر اجتواعي ٍ رفاُ ٍ تأهيي اجتواعيهزٍري بز  

 1390هزكش پژٍّص ّاي هجلس،  ،1391در اليحِ بَدجِ  واعيرفاُ ٍ تأهيي اجت 

 1391، هزكش پژٍّص ّاي هجلس، الشاهات تطكيل ساسهاى بيوِ سالهتالشاهات تطكيل ساسهاى بيوِ سالهتبيوِ سالهت در بزًاهِ پٌجن تَسعِ:  

 1391بزاي ايزاى، هزكش پژٍّص ّاي هجلس،  ًظام جاهع تأهيي اجتواعي چٌذاليًِظام جاهع تأهيي اجتواعي چٌذاليِالگَي پيطٌْادي  

 1392 هزكش پژٍّص ّاي هجلس،، بخص رفاُبخص رفاُكطَر :  كل 1393بزرسي اليحِ بَدجِ  

 1393تأهيي اجتواعي ٍ اهٌيت هلي، هزكش پژٍّص ّاي هجلس ضَراي اسالهي،  

  ... 

 


