ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 7يبعوي هؤيذي
ؽغل 7فعبل اجتوبعي ،عزهبيِ گذار ،هؤعظ ٍ هذيز هزاوش تٌذرعتيً ،يه سيغتي ٍ ٍرسؽي
ًؾبًي پغتي 7تْزاى ،خيبثبى جْبى آرا ،خيبثبى  25ؽوبرُ  2تلفي 7تْزاى  55320045فىظ7
55335563
پغت الىتزًٍيه brailletonik@yahoo.com 7عبيتwww.ipab.ir 7
تلگزامhttps://telegram.me/BRAILLETONIK123456 7
تحصيالت 7داًؾگبّي ؽيوي ثيَلَصي ٍ هزثي گزي ثيي الوللي ٍرسػ
دثيزعتبى 7هذرعِ صاًذارن تْزاى
داًؾگبُ 7تالًظ ثَردٍ (فزاًغِ ) – هزوش آهَسػ فذراعيَى ّبي ثيي الوللي ٍرسؽي تٌذرعتي
فعبليت ّب 7ثيؼ اس ًين لزى عبثمِ فعبليت اجتوبعي ٍ وبر آفزيٌي
هؤعظ اًجوي ًيىَوبري يبعوي جْت يبري ثب وَدوبى دردهٌذ ٍ جذاهيبى
هؤعظ گزٍُ ٍرسؽي يبعوي
عزهبيِ گذاري در راعتبي احذاث ٍ راُ اًذاسي دُ ّب هزوش ٍرسؽي تٌذرعتي
فعبليت ثيي الوللي ثب ثزپبئي تؾىل ّبي دٍعتي ثيي هلت ّب ثِ ٍيضُ هلل فزاًغِ سثبى
ثزگشار وٌٌذُ دٍرُ ّبي آهَسؽي ٍرسػ صجحگبّي در عزاعز وؾَر( ّوگبًي وَدوبى ،جَاًبى،
ثشرگغبالى ،عبلوٌذاى )
هذرط والط ّبي ٍرسؽي در سًذاى ّبي وؾَر
تبليف ،تزجوِ ٍ اًتؾبر وتبة ّب ٍ تْيِ اثشار ووه آهَسؽي
ثٌيبى گشار ٍرسػ ايزٍثيه در وؾَر
ثزگشار وٌٌذُ ًوبيؾگبُ ّب ،جؾٌَارُ ّبً ،وبيؾْبي حزوتي ٍ هزاعن خيزيِ
هجزي ٍ وبرؽٌبط ثزًبهِ ّبي هختلف در صذا ٍ عيوب
هَعظ اٍليي آهَسؽگبُ ثْذاؽت پَعت ايزاى
ّوىبري ثب تؾىل ّبي جبهعِ ايوي
ّوىبري ثب تؾىل ّبي هجبرسُ ثب اعتيبد
هغؤل وويتِ ايزٍثيه ثزاي ّوِ فذراعيَى صيوٌبعتيه
وبرآفزيي اس طزيك هؾبغل هزثَط ثِ هبعبص ٍيضُ ًبثيٌبيبى

هغئَل وويتِ ثبسي ّب ٍ ٍرسػ ّبي وَدوبى ثب ًيبسّبي ٍيضُ
هؾبٍر دثيز ول اتبق ثبسرگبًي ايزاى ٍ فزاًغِ
هذرط ثيي الوللي ،هذرط فذراعيَى ٍرسػ ّوگبًي فزاًغِ
وبرآفزيي ثزتز وؾَر در عبل 5061
ثزگشيذُ ؽذُ در فزاًغِ ثِ عٌَاى سى هَفك در عبل 2352
عزپزعت اًجوي ٍرسؽي ثزاي تًَيه (فذراعيَى ٍرسػ رٍعتبيي ٍ ثبسي ّبي ثَهي ٍ هحلي)
عزپزعت اًجوي ٍرسؽي ايزٍثيه (فذراعيَى ٍرسػ ّبي ّوگبًي)
عضَ ّيئت هؤعظ ٍ هذيز عبهل عبسهبى هزدم ًْبد صلح ٍ دٍعتي ثزاي تَ ًيه
تٌظين وٌٌذُ اعتبًذارد وغت ٍ وبر ثزاي تَ ًيه در عبسهبى آهَسػ فٌي ٍ حزفِ اي
هجتىز ثزاي تًَيه پذيذُ ًَيي ٍرسػ ثزاي ّوگبى ثِ ٍيضُ هعلَلييً ،بثيٌبيبى ٍ افزاد اعتثٌبئي
تبليفبت 7وتبة ّبي دٍعت پَعت خَد ثبؽين ،راٌّوبي ٍرسػ صجحگبّي ،راٌّوبي ٍرسػ
ايزٍثيه ،ثزاي تًَيه،ثزاي تًَيه ثِ سثبى فزاًغِ ،جشٍات آهَسؽي فذراعيَى صيوٌبعتيه
ٍتؾىل ّبي آهبدگي جغوبًي ٍ ايزٍثيه ،جشٍات آهَسؽي ثزاي تًَيه فذراعيَى فزاًغَي
ٍرسػ ّبي ّوگبًي
تؾَيك ّب 7دُ ّب لذرداًي اس هغؤليي ايزاًي ٍ خبرجي

