رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

ًام  :حویذ
ًام خاًَادگی  :وطاٍرس
سال تَلذ 1349/4/1 :
هحل تَلذ  :ضیزاس
هزتثِ ػلوی  :استادیار
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سوابق تحصیلی
وارضٌاسی  :رضتِ تحصیلی (گزایص) ،داًطگاُ اخذ هذرن  ،سال اخذ هذرن
ردیف
1

داًطگاُ اخذ هذرن

رضتِ تحصیلی (گزایص)

داًطگاُ ضیزاس

ػلَم اجتواػی ( پژٍّطگزی )

سال اخذ هذرن
1375

وارضٌاسی ارضذ  :رضتِ تحصیلی (گزایص) ،داًطگاُ اخذ هذرن  ،سال اخذ هذرن
ردیف
2

داًطگاُ اخذ هذرن

رضتِ تحصیلی (گزایص)

داًطگاُ تْزاى

جوؼیت ضٌاسی

سال اخذ هذرن
1379

ػٌَاى پایاى ًاهِ  ،داًطگاُ هحل دفاع  ،سال دفاع
داًطگاُ هحل دفاع

ػٌَاى پایاى ًاهِ

داًطگاُ تْزاى سال

تزرسی ٍضؼیت اضتغال ٍ تیىاری در ضْزستاى ضیزاس . 1375-1365

سال دفاع
1379

دوتزی تخصصی  :رضتِ تحصیلی (گزایص) ،داًطگاُ اخذ هذرن  ،سال اخذ هذرن
ردیف
3

داًطگاُ اخذ هذرن

رضتِ تحصیلی (گزایص)

ػلَم ٍ تحمیمات تْزاى

جاهؼِ ضٌاسی

2

سال اخذ هذرن
1388
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ػٌَاى رسالِ  ،داًطگاُ هحل دفاع  ،سال دفاع
داًطگاُ هحل دفاع

ػٌَاى رسالِ
تزرسی جاهؼِ ضٌاسی والثذی ضْزّای ایزاى ًوًَِ هَردی

داًطگاُ ػلَم ٍ تحمیمات تْزاى

سال دفاع
1388

ضْز اصفْاى در سال . 1385

سوابق آهوزشی
الف) تذریس  :درٍس تذریس ضذُ ّوزاُ تا همغغ ٍ رضتِ تحصیلی ٍ داًطگاُ هحل تذریس .
 حَسُ ّای جاهؼِ ضٌاسی ( جاهؼِ ضٌاسی صٌؼتی ) همغغ دوتزا داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ دّالاى
 حَسُ ّای جاهؼِ ضٌاسی ( جاهؼِ ضٌاسی صٌؼتی  ،ضْزی  ،رٍستایی  ،جْاى سَم ٍ )....همغغ وارضٌاسی
ارضذ داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ دّالاى
 درٍس تخصصی جوؼیت ضٌاسی ( تارٍری  ،هزي ٍهیز ٍ هْاجزت ) همغغ وارضٌاسی ارضذ داًطگاُ آساد
اسالهی ٍاحذ دّالاى
 حَسُ ّای جاهؼِ ضٌاسی ( جاهؼِ ضٌاسی صٌؼتی  ،ضْزی  ،رٍستایی  ،جْاى سَم ٍ )....همغغ وارضٌاسی
داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ دّالاى
 حَسُ ّای جاهؼِ ضٌاسی ( جاهؼِ ضٌاسی صٌؼتی  ،ضْزی  ،رٍستایی  ،جْاى سَم ٍ )....همغغ وارضٌاسی
داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ًی ریش
 رٍش تحمیك همغغ وارضٌاسی داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ًی ریش
 حَسُ ّای جاهؼِ ضٌاسی ( جاهؼِ ضٌاسی صٌؼتی  ،ضْزی  ،رٍستایی  ،جْاى سَم ٍ )....همغغ وارضٌاسی
داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ آتادُ
ب) تزگشاری وارگاُ ّای آهَسضی:
ج) سخٌزاًی در هجاهغ ػلوی داخل ٍ خارج :
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د) تِ تفىیه ،لیست ػٌاٍیي پایاى ًاهِّای تحت راٌّوایی ٍ هطاٍرُ وارضٌاسی ارضذ ٍ دوتزی تْوزاُ داًطگاُ آى.
 در همغغ وارضٌاسی ارضذ ًشدیه تِ صذ پایاى ًاهِ تا ایٌجاًة تؼٌَاى استاد راٌّوا ٍ استاد هطاٍر در داًطگاُ
آساد اسالهی ٍاحذ دّالاى در سالْای  85تا  97تِ ثثت رسیذُ وِ تؼٌَاى ًوًَِ هَارد سیز ػٌَاى هی ضَد :

تزرسی تأثیزتلفي ّوزاُ در رًٍذ تحصیلی ٍاخاللیات داًص آهَساى پیص داًطگاّی ضْزستاى پارس آتاد هغاى سیاهه
هْزتاى جؼفزلَ-استاد راٌّوا دوتزحویذوطاٍرس -سال  89 -داًطگاُ آساد دّالاى
تزرسی هیل تِ هصزف واالی خارجی در ارتثاط تا پزستیژ اجتواػی در ضْز اصفْاى  ،اػظن آصفی -استاد راٌّوا دوتز
حویذ وطاٍرس  -سال  90داًطگاُ آساد دّالاى
تزرسی ًمص سًاى درجزیاى تصوین گیزی هْاجزتْای خاًَادگی تِ ضْزستاى هثاروِ هحسي هالىی  -استاد راٌّوا:
دوتز اسواػیل جْاًثخص استاد هطاٍر :دوتز حویذوطاٍرس تاتستاى  90داًطگاُ آساد دّالاى

تزرسی آسیة ضٌاسی اجتواػی وَدواى ٍ ًَجَاًاى خیاتاًی در ضْز تَواى (سال  -)1391استاد راٌّوا دوتز حویذ
وطاٍرس داًطگاُ آساد دّالاى
تزرسی تاثیز هْاجزت تز سزهایِ اجتواػی (ًوًَِ هَرد هغالؼِ :ضْز تٌذرػثاس) -هسؼَدسرّی سادُ -استاد راٌّوا دوتز
حویذ وطاٍرس سال  92داًطگاُ آساد دّالاى
تزرسی تاثیز هَسسات آهَسش ػالی در تَسؼِ ضْزستاى فارساى  -غفار احوذی -استاد راٌّوا دوتز حویذ وطاٍرس سال
 97داًطگاُ آساد دّالاى
تزرسی جاهؼِ ضٌاختی اثزات ٍ پیاهذّای چٌذ ضغلِ تَدى هؼلواى هطغَل تِ تذریس ٍ تاثیز آى تزویفیت آهَسضی (
ًوًَِ هَردی ضْز تزٍجي ) -ػثذالزضا لَاهی فزد -استاد راٌّوا دوتز حویذ وطاٍرس سال  97داًطگاُ آساد دّالاى
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 در همغغ وارضٌاسی ًشدیه تِ صذ پایاى ًاهِ تا ایٌجاًة تؼٌَاى استاد راٌّوا ٍ استاد هطاٍر در داًطگاُ ّای
آساد اسالهی ٍاحذ دّالاى ٍ ٍاحذ ًی ریش ٍ پیام ًَر در سالْای  80تا  97تِ ثثت رسیذُ وِ تؼٌَاى ًوًَِ هَارد
سیز ػٌَاى هی ضَد :
تزرسی جاهؼِ ضٌاسی پشضىی (گیاّاى ٍ عة سٌتی) حسیي هزادی -استاد راٌّوا دوتز وطاٍرس سال  91داًطگاُ آساد
دّالاى
تزرسی جاهؼِ ضٌاسی ػلل ٍ ػَاهل افت تحصیلی داًص آهَساى همغغ دتیزستاى سال  92آتزٍی -استاد راٌّوا دوتز
وطاٍرس داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ دّالاى
در همغغ وارضٌاسی ًشدیه تِ تیست پایاى ًاهِ تا ایٌجاًة تؼٌَاى استاد راٌّوا ٍ استاد هطاٍر در داًطگاُ پیام ًَر
ٍاحذ تزٍجي ٍضْزوزد در سالْای  90تا  97تِ ثثت رسیذُ وِ تؼٌَاى ًوًَِ هَارد سیز ػٌَاى هی ضَد :
تزرسی تاثیز خذهات فزٌّگی در پیطزفت تحصیلی داًص آهَساى دٍرٓ راٌّوایی تحت حوایت وویتِ اهذاد اهام خویٌی
(رُ) ضْزستاى اردل راضیِ تْوٌی -استاد راٌّوا دوتز حویذ وطاٍرس  -91داًطگاُ پیام ًَر تزٍجي
سوابق پژوهشی
 -1انتشار کتاب
الف) تالیف :
ب) تزجوِ :
ج) تصٌیف  ،تصحیح ٍ ٍیزاستاری تِ صَرت هجوَػِ هماالت(یادًاهِ ّا ،جطيًاهِ ّا) :

-2انتشار هقاله
الف) هماالت ػلوی هٌتطز ضذُ در هجالت هؼتثز  WOSیا :ISI
ب) هماالت ػلوی هٌتطز ضذُ در هجالت هؼتثز ػلوی-پژٍّطی:
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ج) هماالت ارائِ ضذُ در ّوایص ّای تیي الوللی داخل ٍ خارج تِ ّوزاُ ًام وطَر تزگشار وٌٌذُ:
د) هماالت ارائِ ضذُ در ّوایص ّای هلی ٍ هٌغمِ ای:

هقاالت چاپ شذه
رديف

عنواى هقاله

نام کنگره يا نام هجله

تاريخ و هحل برگساري

1

تزرسی جاهؼِ ضٌاسی والثذی ضْز ّای ایزاى

هجله علوی  -پژوهشی دانشگاه آزاد اسالهی

ضوارُ ،4تاتستاى 1387

(ًوًَِ هَردی ضْز اصفْاى در سال )1385

واحذ خلخال

تزرسی ػَاهل هؤثز تز هیشاى هزي ٍ هیز

هجله علوی -پژوهشی دانشگاه آزاد اسالهی

وَدواى تا استفادُ اس ضاخصْای جوؼیت

واحذ خلخال

2

ضوارُ  ،3سهستاى 1386

ضٌاختی در استاى اصفْاى (ًوًَِ تحلیلی ،
ضْزستاى ّای دّالاى ٍ ضْزضا)
3

4

5

تزرسی اثزات فضاّای ضْزی تز ًاٌّجاری ّای

هجله علوی پسوهشی نظام سالهت دانشگاه

هحیغی ٍ رفتاری ضْزًٍذاى هٌغمِ  12تْزاى

علوم پسشكی اصفهاى

ػَاهل هَثز تز تفاٍت رفتار تارٍری ػطایز

هجله علوی پسوهشی نظام سالهت دانشگاه

اسىاى یافتِ ٍ وَچ رٍ سویزم

علوم پسشكی اصفهاى

تأثیز تَاًوٌذی دًذاًپشضىاى هتخصص تز
تَسؼِ صٌؼت گزدضگزی دًذاًپشضىی در ضْز

هجله علوی پسوهشی نظام سالهت دانشگاه

ضوارُ پٌجن سهستاى 1390

ضوارُ سَم تاتستاى 91

ضوارُ سَم تاتستاى 92

علوم پسشكی اصفهاى

اصفْاى
6

ٍضؼیت سالوٌذاى ٍ هطىالت اجتواػی آًْا

هجله علوی پسوهشی

سال 92

7

تزرسی هَضَػات ٍ هسائل اسدٍاج افزاد

هجله علوی پسوهشی

سال 92

تحت پَضص وویتِ اهذاد ضْزضا
8

تزرسی ػَاهل فزٌّگیَاجتواػی هَثز تز
الگَی هصزف تزق خاًگی ضْز اصفْاى

9

هوايش هلی جاهعه شناسی هصرف دانشگاه آزاد

سال 92

اسالهی واحذ دهاقاى

عالق ػاعفی ٍ تاثیزات اجتواػی –

هوايش خانواده

سال92

خاًَادگی
10

هطىالت ٍهسائل اداری (آسیثْای اجتواػی

هجله علوی پسوهشی(خارجی)

ساسهاًی ) ضْزستاى یاسَج

6

سال 93
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-3طرح پژوهشی
عزح ّای پژٍّطی هصَب (در دست اجزا ،خاتوِ یافتِ) تِ ّوزاُ سال اجزا یا خاتوِ عزح:

ردیف

ػٌَاى عزح

ٍضؼیت عزح

1

تزرسی تاثیز هتماتل ػَاهل التصادی – اجتواػی هؤثز تز رًٍذ تَسؼِ صٌایغ ًساجی در استاى اصفْاى

اتوام یافتِ

2

تزرسی ػلل ٍ ٍضؼیت هزي ٍ هیز وَدواى تا استفادُ اس ضاخص ّای جوؼیت ضٌاختی در

اتوام یافتِ

استاى اصفْاى (ًوًَِ تحلیلی ،ضْزستاًْای دّالاى ٍ ضْزضا)

سَاتك اجزایی ّ( :زگًَِ فؼالیت هذیزیتی ٍ اجزایی در ایي تخص گٌجاًذُ ضَد)
جَایش ٍ افتخارات ػلوی :
 ارائِ ٍ پذیزش همالِ فزٌّگی
 استاد ًوًَِ فزٌّگی در سال 1389

ػضَیت در هجاهغ ٍ اًجوي ّای ػلوی :
هْارت ّا ( تسلظ تز ستاى ّای خارجی ً ،زم افشار یا دستگاُ):


تسلط برزباى انگلیسی و تا حذي عربی



آشنايی با نرم افسارهاي آفیس ( ورد  ،پاورپوينت  ،اکسل )



آشنايی با نرم افسارهاي پژوهشی و آهاري چوى اس-پی -اس-اس  ،اهوس



آشنايی با نرم افسارهاي عكس و فیلن ( فتوشاپ  ،پیكچرايت و).....



آشنايی با اينترنت و هوتورهاي جستجو و ايول و .....
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