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 استان قزوین  – فهرست دارندگان گواهینامه شرایط عمومی تدریس 

 حیطه دارای صالحیت نام خانوادگی نام ردیف

 مرحله اول 

 مدیریتی –اداری  امامزاده داود 1

 (GIS- )عمرانتخصصی –شغلی  آزاد شهرکی فخرالدین 2

 )مهندسی صنایع( مدیریتی –اداری  اصالنی لیائی ولی اله 3

 اخالق  –اداری  آذری ویائی محمد 4

 آقا زاده داریوش 5
 تخصصی –شغلی 

 امور اداری و مدیریتی ( –امور مالی  –)آمار 

 تخصصی )عمران( –شغلی  احمدپور پریسا 6

 امور اقتصادی اکبری مقدم بیت اله 7

 )برنامه ریزی شهری( تخصصی –شغلی  سعیدبن  عزیز 8

 حقوقی باقری مارال 9

 حسابداری بغدادی وحید 10

 روابط کار –حقوقی  بندعلی علیرضا 11

 بهره وری( –)انرژی  تخصصی –شغلی  تقی زاده مهدی 12

 مدیریتی –اداری  ثانی قوامی سید حسین 13

 کشاورزی ثاقب اهری زاد داریوش 14

 مدیریتی –اداری  جباریان فاطمه 15

 امور مالی جهاندیده حسین 16

 )آموزشی( امور اداری جعفری کلسفروشی دالرام 17

 )آمار( تخصصی –شغلی  حیاتی منوچهر 18

 امور مالی  – یمدیریت حسینی سید محمد کریم 19

 سیستمها و روشها-روش تحقیق –صنایع  حمیدی ناصر 20

 مکانیک حاجی شعبانها ابوالفضل 21

 محیط زیست -شیمی حسین خانی مارال 22

 امور مالی و حسابداری خطیری محمد 23

 امور اداری خمسه فاطمه 24

 کارآفرینی - مدیریت خاکپور علیرضا 25

 اداری -مدیریت  خدایاری جمشید 26

 محیط زیست  خضیر سعیده 27

 روانشناسی –آموزشی  رافعی الهه 28

 بودجه  –برنامه ریزی  –امور اقتصادی  رحمانی علی 29

 روانشناسی رمضانی غفار 30

 امور مالیاتی –امور مالی  رحیمی محمد علی 31

 نرم افزارهای آماری –آمار  سامانی پور حمیدرضا 32

 GIS -برنامه ریزی  ستوده ساناز 33

 حقوق شهروندی –فن بیان  –گزارش نویسی  – ادبیات فارسی سلیمانی محمد حسین 34

 خون شناسی  سبزیکار عفت 35

 تغذیه شیری شاهسوار محمدرضا 36
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اداری -مدیریت  شیرعلی محمدحسین 37  

برنامه ریزی توسعه -اداری –مدیریت  صادق دقیقی هادی 38  

 حقوقی علی نیا محمد 39

 هماتولوژی علی محمدی فاطمه 40

 میکرو بیولوژی علی محمدی الله 41

 تربیت بدنی و علوم ورزشی عباسی سعید 42

 عمران  عالئی سید محمود 43

 حراست-اداری –مدیریت  عبدالعلی اسماعیل 44

اداری -مدیریت  عقیلی میترا 45  

 فناوری اطالعات عظیمی محمد 46

 علوم اجتماعی –مدیریت  عابدینی فر علی 47

 مهارتهای ارتباطی -کارآفرینی –نوآوری  –خالقیت  عابدینی غالمرضا 48

 عمران فرجی پور مجید 49

 اداری –کارآفرینی -مدیریت فتحی زهرایی مجید 50

 اداری -مدیریت  قاسمی محمد 51

 مهندسی آب  کبیری شیما 52

 انرژی  -برق   کاکاوند میرزایی مریم 53

 اداری -مدیریت  کارگر حسین 54

 بیمه  –کارآفرینی  –مدیریت  گورانی پوران 55

 فن بیان –مهارتهای ارتباطی  مشایخ علی 56

 بیوتکنولوژی مرادی افسانه 57

 حقوقی محمدی حمزه 58

 آموزشی  – اداری مهدیخانی افسانه 59

 علوم اجتماعی مرتضوی سید احمد 60

 اداری -مدیریت  ناصری فر رافع 61

 فناوری اطالعاتی نصرآبادی محمدرضا 62

 گزارش نویسی  –ادبیات فارسی  نوحی نزهت 63

 برنامه ریزی شهری جغرافیاو نجفی حمیدرضا 64

 سیستمها و روشها  –فرآیندها  – اداری –مدیریت  نجفی مرتضی 65

 علوم سیاسی نوروزی محمد 66

 علوم سیاسی نیک سرشت الناز 67

 حسابرسی -امور مالی  واحدی علی اکبر 68

 فناوری اطالعاتی هدایت فر مهدی 69

 امور اداری هاشمی زیوربیگم 70

 مهندسی صنایع همتی مجتبی 71

 مرحله دوم 
 پزشکی احمدی مهرنوش 72

 امور اداری بابا زهرا 73

 قراردادها و نقشه و رودخانه سیالب، آبخیزداری، و آب طبیعی، منابع پایروند وحید 74

 محیط زیست و آب پرهیزکاری طاهره 75

 امور اداری پیروی محمد صادق 76

 GIS -منابع اب تاج آبادی مهدی 77
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 حقوق و قوانین پزشکی تائبی مهرداد 78

 مدیریتی -اداری تقی پور ربابه 79

 پزشکی حبیبی علی 80

 پزشکی حسن نایبی گراناز 81

 امور اداری حسینی فر سید سعید 82

 امور اداری حصاری جانی زینب 83

امور مالیاتی –امور اداری  حوائج سعید 84  

 روانشناسی -اجتماعی حسینی فریده السادات 85

 مدیریتی خدادادی قلعه سلیمی داود 86

 امور اداری خلج صفر 87

 پزشکی قانونی خلوصی لیال 88

 کشاورزی و محیط زیست خلفی معصومه 89

 مدیریتی -اداری خواجوی فراس 90

 اجتماعی -اداری دوستی علی 91

 مدیریتی –اداری  دولتی علی 92

 مدیریتی –اداری  راهیمی حسین 93

 امور اداری رجبیون محمد 94

 مدیریتی-اداری رحمانی نیما 95

 حقوقی و مالیاتی –امور اداری  رحمانی محمدرضا 96

 مهندسی -فنی رحیمی شاهرخ 97

 اجتماعی -فرهنگی  رستافر علیرضا 98

 اجتماعی -فرهنگی  زهرایی فرشته 99

 اجتماعی -فرهنگی  زهرایی فهیمه 100

 کشاورزی  صارمی  سیروس  101

 امور اداری صحافی ها سید احسان 102

 امور مالیاتی –امور اداری  طاهرخانی مهدی 103

 حقوقی و مالیاتی –امور اداری  طاهری علی 104

 آمار عالیمنش نعمت اله 105

 ریاضی و آمار فتحی زاده احمد 106

 اجتماعی-فرهنگی  فطری حسین 107

 آزمایشگاه کاکاوند منصور 108

 امور اداری کرمی کشمرزی حسین 109

 امو.ر اداری کیاحیرتی مالک 110

 گردشگری -مدیریتی  محمدی ها امیر 111

 مهندسی -فنی  محجوب محمد 112

 گردشگری -فرهنگی مراقی خضر 113

 مهندسی -فنی  محمدخانی جواد 114

 امور اداری موسیوند حمید 115

 پزشکی مدرسی مریم 116

 پزشکی قانونی ولیزاده بهزاد 117

 امور مالی یوسفلی هادی 118

 مالی -مدیریتی نجفی ابوالفضل 119
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 ائمه دوست رقیه  120
مدیریت دولتی )رفتارسازمانی ، قانون خدمات کشوری ، فرهنگ 

 سازمانی ، اخالق اداری و ..( 

 بیمه درمان ( –بهداشت و درمان )پرستاری  برخورداری  مجید  121

 

 تماس حاصل نمائید .  6داخلی   8الی   33320087جهت اخذ استعالم با شماره تلفن  توضیحات :

 

 

 مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قزوین 

 گروه آموزش و توانمندسازی                                                                                                             


