رسَمً کاری
واو  :غالمرضا
واو خاوُادگي  :قائدامینی هارونی
آدرص محللم ط ل ُو  :چهااار ملاااب و ترییااارکر غااهرار ر میاادای غااهید رهفیااد،ر ت ااىار ررهن ا ر
خیاتای پژمایر ضاخیفای آرغامر طثقه پنجم.
ػماري تهفه مىشل1432-3335422 :
آدرص پظ انكتزَويكي qaedamini@Gmail.com :
تاريخ تُنذ 2538/8/21 :
محم تُنذ :غهرار
ػماري تهفه ٌمزاي 14242133451 :

ػزك در دَريٌاي آمُسػي ،پژٌَؼي َ اجزايي
واو دَري

طُل مذت دَري

غرات ر  Workshopر خؿىؼ & IDL
Science Direct

 2روز،

غرات ر اارگا ،و روز ،روظ تلقیق پیػرریه

و روز،

اارگا ،نگارظ مقاله انگ یطی

 8ضاعت

غرات ر اارگاHow to use NVivo7 «،
software for Qualitative Research
»Analysis

 2روز،

ریارت مدرک رجه ICDEL1

 08ضاعت

ریارت مدرک رجه ICDEL2

 51ضاعت

گىاهی غرات ر اارگا ،آمىزغی نرم ارسار
Reference manager

محم بزگشاري
انػگا ،ع ىم
تهسیطیی و
تىانثرػی
انػگا ،ع ىم
تهسیطیی و
تىانثرػی
انػگا ،ع ىم
تهسیطیی و
تىانثرػی
انػگا ،ع ىم
تهسیطیی و
تىانثرػی
ضازمای رنی و حرره
اک
ضازمای رنی و حرره
اک

تاريخ بزگشاري
1770/70/12

83/70/28

92/9/18

 18ژوئن 1779
 15ار یثػهت
2588
 8غهریىر 2588

 2روز،

انػگا ،ع ىم
تهسیطیی و
تىانثرػی

17آذر 2584

 1روز،

انػگا ،اؾفهای

 12و  13اضفند
2589

 01ضاعت

جها انػگاهی
غهرار

تاتطیای 88

اراک گىاهی نامه روغهاک نىین تدریص تا
رویکر CBT

 57ضاعت

ضازمای رنی و حرره
هاک غهرار

غهریىر 2589

غرات ر اارگا ،آمىزغی اضیفا  ،از نرم ارسار
هاک اقیؿا ک ر مدیریت تیفارضیای

 2روز،

ع ىم پسغکی تثریس

ار یثهػت 2584

غرات ر اارگا ،نرم ارسار AMOS
(نرم ارسار تررضی مدلهاک ضاخیارک)
غرات ر ور ،آمىزظ مهارت اطة و اار

1

طُابق آمُسػي
عىُان

مذت

ترگسارک اارگاSPSS ،

و روز،

ترگسارک اارگا ،آغنایی تا نرم ارسار NVivo

 2روز،

م ان
ریر اضیعدا هاک
رخػای انػگا ،ع ىم
پسغکی ایرای
انػگا ،ع ىم پسغکی
ارمای

تاريخ بزگشاری
 25و  21اضفند
ما2580،
 3خر ا 2597

ترگساک اارگا ،آمىزغی غیى ،هاک جطیجىک مقاالت
ع فی ر اینیرنت

 2ضاعیه

انػگا ،پیام نىر رارضای

 9خر ا 2597

ترگسارک اارگا ،آغنایی تا نرم ارسار NVivo

 8ضاعیه

انػگا ،ع ىم پسغکی
غیراز

آذرما2597 ،

ترگسارک اارگا ،تل یل پیػرریه ا  ،تا نرم ارسار
SPSS

 8ضاعیه

انػگا ،پیام نىر رارضای

 3 َ 2خر ا 2597

طابقً خذمات مؼاَري َ ٌمكاري
وُع خذم
تزجمً متُن اوگهيظی
مؼاَري َ بزوامً ريشی درطی
مذيزي
مزبی  SPSSدرجً 3 َ 2
مزبی  ICDLدرجً 3 َ 2
مذرص SPSS

فزد يا مزكش درياف كىىذي خذم
پژوهػکد ،ع ىم تهداغیی جها انػگاهی تهرای
انػگا ،پیام نىر رارضای
گزَي عهُو اجتماعی
آمىزغگا ،آزا اامپیىتر امید رر ا
آمىزغگا ،آزا پیػرو رایانه
آمىزغگا ،آزا اامپیىتر امید رر ا
جها انػگاهی غهرار

تاريخ اوجاو كار
ررو ین تا اضفند 2582
از نیفطاب وم  89-88لغایت
نیفطاب جارک 92-91
از تهفن 2588
از اضفند 2589
از ررور ین 2589
2588

مٍارت ٌا
.2
.1
.5
.2
.3

آغنایی تا نرم ارسار SPSS
آغنایی تا نرم ارسار ( NVivoنرم ارسار تل یل ا  ،هاک ایفی :مؿاحثه هار ری م هار ایاتها و )...
آغنایی تا نرم ارسار ( AMOSنرم ارسار مدب ضازک معا له ضاخیارک ر پژوهػهاک اجیفاعی)
آغنایی تا نرم ارسار ( STATAنرم ارسار اقیؿا ک (ملاضثه غاخؽ هاک رقرر ناتراترک و  )...و تل یل هاک
آمارک)
آغنایی تا نرم ارسار  Reference managerو END Note

2

مقاالت ارائً ػذي در كىگزيٌا َ ٌمايغٌا َ فصهىامً ٌا
عىُان مقانً
تررضی تعیین انند ،هاک
اضاضی رقر مناطق غهرک
اػىر ر ضاب 2584
تررضی روند ناتراترک ر
هسینه ااالهاک منیرة ضثد
مؿرف خانىارهاک تهرانی
ر ور ،زمانی2548-82
راتطه ضثک هاک هىیتر
تهداغت روانی ورای ت ىغر
ارطر گی و مىرقیت تلؿی ی
ر انع آمىزای پطر
تیرضیانی قم
عدالت ر ضیرضی ته
خدمات ضالمت :راهکارها و
چالػها
ضنجع ناتراترک ر هسینه
هاک تهداغیی -رمانی
خانىارهاک غهرک اضیای
تهرای از ضاب  2587تا
2583
تررضی وضعیت تىزیع ترت
هاک تیفارضیانی ر ایرای تا
اضیفا  ،از غاخؽ جینی ر
ضاب2584
نقع اضطراب و ارطر گی
ر ایفیت زندگی ضالفندای
تررضی غاخؽ هاک نطثی و
مط ق رقر تا اضیفا  ،از ا ،
هاک طرح هسینه -رآمد
خانىار مناطق غهرک اػىر
ر ضاب 2584
تررضی ارتثاط هسینه هاک
خدمات ضالمت و پیامدهاک
این خدماتر ارائه غىاهد و
پیع تینی هاک پیرامىی یک
ارتثاط ع ی
تررضی ناتراترک ر هسینه
هاک آمىزغی ر منطقه
زاگرش جنىتی از ضاب
 2500تا 2582

وُيظىذگان

عىُان كىگزي َ ٌمايغ
يا فصهىامً

محم
بزگشاري

وحُي ارائً
(طخىزاوي،
پُطتز)

طال
ارائً

غالمرضا قائدامینی

ٌمايغ طزاطزی «ٌمً
بزای طالم »

کزمان

پُطتز بزتز

2441

غالمرضا قائدامینی
ایر مریم غریفیای
ایر حطین راغفر

فصهىامً رفاي اجتماعی
ػماري31

--

چاپ

2588

ضهراب عثدک
ع یرضا آقایىضفی
غالمرضا قائدامینی

پژوهػنامه ترتییی
انػگا ،آزا اضالمی
واحد تجنىر غفار12،
زمطیای 88

--

غالمرضا قائدامینی و
رر ین ع یپىر

پنجفین ٌمايغ طانياوً
مذيزي خذمات
بٍذاػتی و رمانی
ضراضر اػىر

تبزيش

دٌميه کىگزي پژٌَؼی
انػجىیای ع ىم
پسغکی ایرای (اػىرک
و تین الف ی)

تهرای

غالمرضا قائدامینی
حطام قیاضىند

حطام قیاضىند
غالمرضا قائدامینی
رر ین ع پىر
غالمرضا قائدامینی

پنجفین هفایع ضالیانه
مدیریت خدمات
تهداغیی و رمانی
ضراضر اػىر
ٌمايغ آضیة هاک
اجیفاعی منطقه زاگرش
جنىتی

چاپ

طخىزاوي

پُطتز

84

88

تثریس

پُطتز

84

غهرار

مقانً چاپی

88

غالمرضا قائدامینی

اولین هفایع م ی
«طالم ػٍزی»

تهرای

طخىزاوی

ایر ملفد ها یای
حطام قیاضىند
غالمرضا قائدامینی

فصهىامً تأميه
اجتماعی

مىضطه
عالی
پژوهع
تأمین
اجیفاعی

مقانً چاپی

غالمرضا قائدامینی

هفایع آضیة هاک
اجیفاعی منطقه زاگرش
جنىتی

غهرار

3

2588

مقانً چاپی

2589

2580

88

اوتؼارات
كتاب
وُع كار(تزجمً،
تانيف ،گزدآَري،
َيزايغ)

عىُان كتاب

واو ٌمكاران

تل یل ا  ،هاک ایفی تا نرم ارسار
NVivo7

خانم ایر معؿىمه
ژمای

گر آورک و ترجفه

واػز

جهای
تین

ػٍز َ
كؼُر محم
وؼز

طال
چاپ

غهرار

2589

تجسیه و تل یل ا  ،هاک آمارک تا نرم ارسار SPSS

کتاب اَل :مفاهیمر نلى ،اجرا و تفطیر خروجی

تأنيف

--

در حال آمادي طاسی

2591

کتاب دَو :ایاب اار و مجفىعه ضىاالت
اؾىب و غیى ،هاک عف ی مقاله نىیطی ته زتای
انگ یطی :راهنفاک گام ته گام

رديف
2

1

تزجمً َ تأنيف

--

در حال آمادي طاسی

2591

طزح تحقيقاتی
عىُان طزح
گسارظ وضعیت اجیفاعی ایرای ()2587-2588
«تررضی تأثیر آمىزظ مهارتهاک زندگیر ارضاب پیامکر ری م هاک
آمىزغیر پىضیرهاک آمىزغی تر تغییر نگرظ انع آمىزای پطر
مقطع تیرضیای اضیای چهارملاب وترییارک ر ضاب تلؿی ی -91
»2592

4

مجزی يا ٌم ار طزح
ایر معؿىمه ژمایر
الهام حثیثی

اقاک مجید تلرینی

طال اجزای طزح
2597

2592-91

پايان وامً ٌا :راٌىما َ مؼاَري
عىُان

مقطع تحصيهی

تعیین راتطه انىاع ضرمایه اجیفاعی تا ضالمت روای انػجىیای انػگا ،ع ىم
تهسیطیی و تىانثرػی

ارغد

تررضی غکاف نط ی تین نطل والدین و ررزندای غهرضیای هفػجای ر ضاب 2597
تررضی رضایت غغ ی و عىامل مىثر ر آی ر اارانای اارخانه قند غهرضیای
غهرار ر ضاب 2589
تررضی و مقایطه عف کر تلؿی ی انع آمىزای پایه چهارم اتیدایی ناحیه  5اؾفهای
و عىامل مىثر تر آی
تررضی گرایع انػجىیای پیام نىر(واحد غهر ار )ته ررهن غرب و عىامل مىثر
تر آی ر ضاب2589
تررضی ع ل گرایع جىانای ته اعییا ر غهرضیای غهرار
تررضی ایفیت زندگی تیفارای تطیرک ر تیفارضیای تأمین اجیفاعی رارضای و
هفراهای آنای
تررضی و مقایطه ایفیت زندگی خیرای خانه ار و انػجىک روضیاهاک منیرة
غهرضیای رارضای ر ضاب 2597

واوداوؼگاي-
يامؤطظً
آمُسػي
َپژٌَؼي

اارغناضی-
ع ىم اجیفاعی
اارغناضی-
ع ىم اجیفاعی
اارغناضی-
ع ىم اجیفاعی
اارغناضی-
ع ىم اجیفاعی
اارغناضی-
ع ىم اجیفاعی
اارغناضی-
ع ىم اجیفاعی
اارغناضی-
ع ىم اجیفاعی

داوؼگاي
ع ىم
تهسیطیی و
تىانثرػی
پیام نىر
غهرار
پیام نىر
غهرار
پیام نىر
غهرار
پیام نىر
غهرار
پیام نىر
رارضای
پیام نىر
غهرار
پیام نىر
غهرار

طال
2592
2597
تهفن 89
2597
2597
ر حاب
اجرا
ر حاب
اجرا
ر حاب
اجرا

طُابق تذريض در داوؼگاي
تاريـخ
عىُاندرصٌاييكً
تذريضومُديياميومائيذ.
کاربزد کامپيُتز در عهُو
اجتماعی ()SPSS

ػزَع

2588

پايان
ا امه
ار

وؼاوي مؤطظً

تهفــه

غهرار  -رارضای -خ انػگا -،انػگا،
پیام نىر رارضای

)7581(0117778

کاربزد کامپيُتز در
رَاوؼىاطی ()SPSS
رَاوؼىاطی اجتماعی

2588

ا امه
ار

غهرار  -خ رر وضی غفالی -انػگا ،پیام
نىر غهرار

)7582(1118422

مذدکاری اجتماعی

پیام نىر رارضای
پیام نىر غهرار
پیام نىر ررخػهر

تعاَن َ رفاي
مباوی جامعً ػىاطی
طياط گذاری اجتماعی
رَع تحقيق عمهی

2588

ا امه
ار

آمار در عهُو اجتماعی
سبان تخصصی عهُو اجتماعی
پايان وامً
رَع تحقيق در مذيزي
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غهرار  -ررخػهر -انیهاک ت ىار غهید
چفرای -جنة مجیفع آمىزغی ضیایع-
انػگا ،پیام نىر ررخػهر

1212008
()7581

