
 

 الحکمه کانادا مونتریالدار

 )رزومه( سوابق تحصیلی وکاری

 بادیآروزبه هدایتی فیروز

 دارای مدرک دکترای مهندسی مکانیک

 هجری شمسی ۱۳۲۳فیروزاباد، متولد  ۱۳۱شماره شناسنامه 

 تلفن 0۱89 40۲( 5۱4)

roozbehhedayatif@gmail.com  :mail-e 

 محل سکونت :

Sunnydale, DDO, Quebec, Canada, H9B 1E3 

Tel: 514 421 1809 

 

 دوره های تحصیلی

 ۲0۱4دکترا در مهندسی مکانیک از 

 ۲0۱۶کارشناسی ارشد فلسفه اخالق اسالمی از قم ایران

 8۱- ۱9۷8لیسانس علمی و فنی از آمریکا

 ۱9۷4فنی و حرفه ای از شیراز ایرانفوق دیپلم دبیری 

 ۱9۶4دیپام کامل دبیرستان از شیراز ایران

 

 دوره های علمی و آموزشی

  4۲-۱۳۳۷دوره مقدماتی عربی و فقه حوزه علمیه شیراز)جامع المقدمات(و شرح امثله 

 ۱۳۶۶دوره کامل کامپیوتر کانادا 

 ۱۳۷۶دوره طب سنتی مونتریال 

  ۱۳9۷کالیفرنیا استنفورد هاګدوره تغذبه و بهداشت دانش

 ۱۳95 قم المصطفی جامعه اهګاخالق بهداشتی دانش
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 ۱۳8۷کمک های اولیه پزشکی مونتریال کانادا

 

 سوابق کاری

 ۱۳5۱هنر آموز فنی هنرستان های صنعتی شیراز

 ۱۳۶۲مدرس انستیتو تکنولوژی شیراز

 ۱۳۶۳تدریس در مرکز تربیت معلم شیراز

قات علمی و فنی هنرستان شهید دکتر بهشتی شیراز و هنرستان شهید یمترجم کتب درسی و مسئول تحق

 ۱۳۶4مطهری زرقان 

 ۱۳۶5مدرس فنی کالج مونتریال

 98 -۱۳8۶ مونتریال در کانادا دارالحکمه شگاهمدرس دان

 ۱۳9۶ -۱۳8۶مترجم و ریسرچر دارالحکمه کانادا 

 

 یگسوابق علمی خانواد

 طلبه حوزه علمیه شیراز و شاعر و نویسنده عربی و فارسیپدر: مرحوم سید محمد جواد هدایتی: 

 مادر: مرحومه زینت السادات : طبیب سنتی بانوان

 اسالمی سنتی طبیب و روحانی: فخرالمحققین صادق محمد سید مرحوم: گپدر بزر

 : روحانی و رئیس مدرسه صدرا شیراز ایی: حجت االسالم سید محسن غیاثید

 

 معرفین:

دفتر ) کمه کانادادارالح اهگسس دانشؤلعابدین حسینی شهرستانی رییس و مسید زین اجناب آقای دکتر 

 مرکزی: قم المقدسه مجتمع ناشران(.

( ایران در) کانادا دارالحکمه اهگحجه االسالم والمسلمین جناب اقای دکتر علیرضا ابوالفضلی رئیس دانش

 تهران

 



 عنوان برخی از تحقیقات و مقاالت علمی

 اخالق در طب سنتی اسالمیایمان و 

 پروژه تاسیس شهرک پاک

 اران در مراکز درمانی جهانبیم ردانیگعلل سر

 های هوایی(ز ) نکات ایمنی و بهداشتی در سفربهداشت پروا

 سنتی طب در آنها کاربرد و دارویی یاهانگخواص طبی 

 انسان و رابطه آنها با سالمتی( سلسله سخنرانی های طبی در مرکز اسالمی ایرانیان کانادا )شرح مزاج و طبع

 فواید روزه داری و امساک

 (کانادا دارالحکمه اهگاشعار و مقاالت اخالقی در مجله حکمت )نشریه ماهیانه دانش

 


