رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

ًبم :عیذ رعَل
ًبم خبًَادگی  :آلبداٍد جلفبیی
عبل تَلذ 1346/1/23:
هحل تَلذ :اصفْبى
هزتجِ ػلوی :اعتبدیبر پبیِ 21
هحل اخذ هذرن ٍ :احذ ػلَم ٍ تحمیمبت داًؾگبُ آساد اعالهی تْزاى
تبریخ اخذ هذرن 1386/6/31:
گزٍُ آهَسؽی :هذیزیت
پغت الىتزًٍیهrasool_aghadavood@yahoo.com:
تبریخ تىویل رسٍهِ1389/3/31 :
آدرط تبرًوبی ؽخصی:
سوابق تحصیلی
وبرؽٌبعی  :رؽتِ تحصیلی (گزایؼ) ،داًؾگبُ اخذ هذرن  ،عبل اخذ هذرن
ردیف
1

داًؾگبُ اخذ هذرن

رؽتِ تحصیلی (گزایؼ)

داًؾگبُ اصفْبى

هذیزیت ثبسرگبًی

1

عبل اخذ هذرن
1369
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وبرؽٌبعی ارؽذ  :رؽتِ تحصیلی (گزایؼ) ،داًؾگبُ اخذ هذرن  ،عبل اخذ هذرن
ردیف
1

داًؾگبُ اخذ هذرن

رؽتِ تحصیلی (گزایؼ)

داًؾگبُ ػالهِ طجبطجبیی

هذیزیت دٍلتی گزایؼ هٌبثغ اًغبًی

عبل اخذ هذرن
1373

ػٌَاى پبیبى ًبهِ  ،داًؾگبُ هحل دفبع  ،عبل دفبع
داًؾگبُ هحل دفبع

ػٌَاى پبیبى ًبهِ

داًؾگبُ ػالهِ طجبطجبیی

ثزرعی اثز ثخؾی ٍظبیف هذیزاى چٌذ ؽغلِ

عبل دفبع
1373

دوتزی تخصصی  :رؽتِ تحصیلی (گزایؼ) ،داًؾگبُ اخذ هذرن  ،عبل اخذ هذرن
ردیف
1

داًؾگبُ اخذ هذرن

رؽتِ تحصیلی (گزایؼ)
هذیزیت دٍلتی گزایؼ خط هؾی گذاری ػوَهی

عبل اخذ هذرن

ٍاحذ ػلَم ٍ تحمیمبت داًؾگبُ اساد 1386

ػٌَاى رعبلِ  ،داًؾگبُ هحل دفبع  ،عبل دفبع
داًؾگبُ هحل دفبع

ػٌَاى رعبلِ

عبل دفبع

ثزرعی ثغتگی هیبى خزٍجی ّبی داًؾگبُ اساد اعالهی همطغ ٍاحذ ػلَم ٍ تحمیمبت داًؾگبُ اساد 1386
دوتزی هذیزیت ٍ دعتبٍردّبی اًبى
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سوابق آموزشی
الف) تذریظ  :درٍط تذریظ ؽذُ ّوزاُ ثب همطغ ٍ رؽتِ تحصیلی ٍ داًؾگبُ هحل تذریظ  .اس عبل  1373تب وٌَى
در همبطغ وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ دوتزی در داًؾگبُ اساد دّبلبى،خَراعگبى،ؽَؽتز ،عبٍُ ٍ ًجف آثبد
ة) ثزگشاری وبرگبُ ّبی آهَسؽی :ثیؼ اس  200ػٌَاى وبرگبُ در سهیٌِ ّبی هذیزیت ؽبهل:
اصَل عزپزعتی –ارتجبطبت عبسهبًی – خاللیت ٍ ًَآٍری صٌؼتی – هذیزیت داًؼ ٍ داًؾگزایی عبسهبًی – هذیزیت
ثحزاى -پبعخگَیی هَثز ثِ ارثبة رجَع – تجشیِ ٍ تحلیل هغبئل ٍ هؾىالت عبسهبى – ًَآٍری ّبی ًظبم یبفتِ ٍ
حل هغئلِ( ، )TRIZادارُ هَثز فؼبلیت ّبی تیوی (تین وبری) ،ائیي ًگبرػ هىبتجبت اداری ،اصَل گشارػ ًَیغی
،اصالح الگَی هصزف –هذیزیت ایوٌی  -اصَل ٍ فٌَى هذاوزُ – في ادارُ هَثز جلغِ – اصَل اًجبرداری ٍ وٌتزل
هَجَدی اًجبر ،سثبى ثذى ٍ وبرثزدّبی آى،ثبیگبًی اعٌبد ٍ هذارن عبسهبى –اصَل ٍ فٌَى ادارُ حَسُ هذیزیت ( اصَل
هٌؾی گزی ) ٌّ،ز وبر ثب افزاد دؽَار،
درؽزوت ّب ٍ هَعغبت :
هجتوغ فَالد هجبروِ ( 50دٍرُ ) –پتزٍؽیوی آثبداى (  25دٍرُ ) فَالد یشد ( 20دٍرُ ) صٌبیغ ؽیویبئی ( 10دٍرُ )
اًزصی اتوی اصفْبى(  10دٍرُ ) پبالیؾگبُ اصفْبى (  15دٍرُ ) صٌبیغ فجز ( 2دٍرُ ) صٌبیغ ًفت خبرن(20دٍرُ) –
ؽزوت ًفت ٍ گبس هغجذ علیوبى  -داًؾىذُ ًفت اصفْبى( 15دٍرُ ) ،ثبًه هلی اثزاى(40دٍرُ) ثبًه ّبی هلت
،تجبرت ،وؾبٍرسی،لَاهیي ٍ  ٍ....دّْب ؽزوت ثخؼ خصَصی در اصفْبى ٍ عبیز اعتبًْب
ج) عخٌزاًی در هجبهغ ػلوی داخل ٍ خبرج :
چْبرهیي وٌفزاًظ ثیي الوللی رٍاثط ػوَهی1386
وٌفزاًظ ثیي الوللی هذیزیت در تزویِ اػشاهی اس طزف داًؾگبُ اساد دّبلبى1393
د) ثِ تفىیه ،لیغت ػٌبٍیي پبیبى ًبهِّبی تحت راٌّوبیی ٍ هؾبٍرُ وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ دوتزی ثْوزاُ داًؾگبُ آى.
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 -1ثزرعی ریغه پزٍصُ ّبی ػوزاًی  ....داًؾگبُ اساد اعالهی دّبلبى – دوتزی  78البی اهیز حغیي ًبدػلی
 -2طزاحی هذل ؽبیغتگی هذیزاى  ....داًؾگبُ اساد اعالهی عبٍُ – دوتزی  1398خبًن اسادُ علوبى تجبر
 -3طزاحی هذل اجزای اثزثخؼ ...داًؾگبُ اساد اعالهی خَراعگبى – دوتزی  1398البی هجتجی پبرعب ًغت
 -4تذٍیي هذل ؽبیغتگی هذیزاى در داًؾگبُ آساد اعالهی ثب رٍیىزد ػمالًیت التصبدی ....داًؾگبُ اساد اعالهی
خَراعگبى – دوتزی 1398خبًن هضگلي جْبًجبًی
سوابق پژوهشی
 -1انتشار کتاب
الف) تبلیف :
 - 1عزپزعتی اثز ثخؼ در عبسهبى ّبی صٌؼتی ،اصفْبى اًتؾبرات غشل چبح چْبرم . 1393
 – 2توزیي رفتبر ثب هؾتزی ،اصفْبى اًتؾبرات غشل چبح ّؾتن  1393وتبة رعوی ثبًه هلی ایزاى
 – 3هذیزیت ایوٌی ٍ حفبظت صٌؼتی ،اصفْبى اًتؾبرات غشل چبح اٍل  1388وتبة رعوی آتؼ ًؾبًی اصفْبى
ً 4000 - 4ىتِ در رٍاثط ػوَهی ،اصفْبى اًتؾبرات غشل چبح اٍل . 1389
 – 6تین ّبی وبری در عبسهبى ،اصفْبى اًتؾبرات جْبد داًؾگبّی داًؾگبُ صٌؼتی اصفْبى چبح دٍم 1394
 – 7آهَسُ ّبئی در ًظبم ّبی اطالػبت هذیزیت ٍخط هؾی گذاری ػوَهی اصفْبى اًتؾلزات غشل چبح اٍل 1391
 – 8رٍاثط ػوَهی اًتؾبرات ٍسارت فزٌّگ ٍ ارؽبد اعالهی چبح اٍل 1389
 -9ثزرعی هغبئل هذیزیت دٍلتی ایزاى  1393اصفْبى اًتؾبرات غشل وتبة وبرؽٌبعی ارؽذ
 -10هجبًی ٍ فلغفِ خاللیت ،1397 ،اصفْبى ،اًتؾبرات داًؾگبُ اساد دّبلبى
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 -11هجبًی ٍ فلغفِ وبرآفزیٌی ،1398 ،اصفْبى ،اًتؾبرات داًؾگبُ اساد دّبلبى
ة) تزجوِ :
 –1اجزای هَفك خط هؾی ّبی اثتىبری  1397،اصفْبى ،اًتؾبرات وَثز ػلن (تزجوِ)
-2حل هغئلِ  ،1397اصفْبى ،اًتؾبرات وَثز ػلن(تزجوِ)
ج) تصٌیف  ،تصحیح ٍ ٍیزاعتبری ثِ صَرت هجوَػِ همبالت(یبدًبهِ ّب ،جؾيًبهِ ّب) :

-2انتشار مقاله
الف) همبالت ػلوی هٌتؾز ؽذُ در هجالت هؼتجز  WOSیب :ISI
ثیؼ اس  20ػٌَاى همبلِ  ISIتبوٌَى چبح ؽذُ وِ لیغت اى هتؼبلجب ارعبل هی ؽَد
ة) همبالت ػلوی هٌتؾز ؽذُ در هجالت هؼتجز ػلوی-پضٍّؾی:
ثیؼ اس  7ػٌَاى همبلِ ػلوی پضٍّؾی تبوٌَى چبح ؽذُ وِ لیغت اى هتؼبلجب ارعبل هی ؽَد
ج) همبالت ارائِ ؽذُ در ّوبیؼ ّبی ثیي الوللی داخل ٍ خبرج ثِ ّوزاُ ًبم وؾَر ثزگشار وٌٌذُ:
د) همبالت ارائِ ؽذُ در ّوبیؼ ّبی هلی ٍ هٌطمِ ای:
ثیؼ اس  30ػٌَاى همبلِ ػلوی تبوٌَى ارائِ ؽذُ وِ لیغت اى هتؼبلجب ارعبل هی ؽَد
-3طرح پژوهشی
طزح ّبی پضٍّؾی هصَة (در دعت اجزا ،خبتوِ یبفتِ) ثِ ّوزاُ عبل اجزا یب خبتوِ طزح:
ثیؼ اس  7ػٌَاى طزح پضٍّؾی تبوٌَى اجزا ؽذُ وِ لیغت اى هتؼبلجب ارعبل هی ؽَد
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عَاثك اجزایی ّ( :زگًَِ فؼبلیت هذیزیتی ٍ اجزایی در ایي ثخؼ گٌجبًذُ ؽَد)
هذیز گزٍُ هذیزیت داًؾگبُ اساد دّبلبى تب عبل 1376
ػضَ وویتِ اًتؾبرات داًؾگبُ اساد دّبلبى
ػضَ وویتِ ًوبس داًؾگبُ اساد دّبلبى
هذیز هغئَل اًتؾبرات وَثز ػلن
رئیظ دفتز تحمیمبت وبرثزدی گزدؽگزی ًظن ٍ اهٌیت داًؾگبُ اساد اعالهی دّبلبى
رئیظ اعجك ّیبت هذیزُ اًجوي صٌفی رٍاثط ػوَهی اعتبى اصفْبى
ػضَ ّیبت داٍراى فصلٌبهِ ػلوی پضٍّؾی  ،پضٍّؾی در هذیزیت هٌبثغ اًغبًی ًفت
ػضَرعوی وویتِ پضٍّؾی ًیزٍی اًتظبهی اعتبى اصفْبى( ًوبیٌذُ داًؾگبُ اساد دّبلبى)
ػضَ اطبق فىز پلیظ راَّار اصفْبى ( ًوبیٌذُ داًؾگبُ اساد دّبلبى)
ػضَ ّیبت تحزیزیِ فصلٌبهِ خاللیت ؽٌبعی ٍوبرآفزیٌی
ػضَ ّیبت تحزیزیِ فصلٌبهِ وبرگشار رٍاثط ػوَهی
ػضَ ّیبت تحزیزیِ فصلٌبهِ ٌّز ّؾتن
ػضَ ّیبت تحزیزیِ هبٌّبهِ رٍاثط ػوَهی
ػضَ ّیبت داٍراى دّْب وٌفزاًظ هلی ٍ ثیي الوللی
جَایش ٍ افتخبرات ػلوی :
ػضَیت در هجبهغ ٍ اًجوي ّبی ػلوی :
رئیظ اًجوي صٌفی رٍاثط ػوَهی اعتبى اصفْبى
ػضَ وبًَى خجزًگبراى اعتبى اصفْبى
ػضَ اًجوي هذیزیت ایزاى
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ػضَ اًجوي هتخصصبى رٍاثط ػوَهی

هْبرت ّب ( تغلط ثز سثبى ّبی خبرجی ً ،زم افشار یب دعتگبُ):
سثبى اًگلیغی ٍ ػزثی
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