ثِ ًبم خذا

رزومه علمی ـ پژوهشی ()CV
اعضبی هیئت علمی
مشخصبت فردی:
ًبم

فبطوِ

ًبم خبًَادگی

خذاجَیبى

ًبم پذر

ػلی

ایویل داًشگبّی
داًشکذُ /گزٍُ آهَسشی

داًشکذُ ادیبى ٍ هؼبرف اسالهی /گزٍُ ادیبى ٍ هذاّت

هزتجِ ػلوی

استبدیبر

شوبرُ تلفي (داخلی)
سوابق تحصیلی:
ردیف

هقطغ تحصیلی

هحل تحصیل

رشتِ تحصیلی /گزایش

ًبم داًشگبُ /هؤسسِ آهَسشی

1

کبرشٌبسی

ادیبى ٍ ػزفبى

تْزاى

داًشگبُ تْزاى

2

کبرشٌبسی ارشذ

ادیبى ٍ ػزفبى

تْزاى

داًشگبُ تْزاى

3

دکتزی

ادیبى ٍ ػزفبى

تْزاى

داًشگبُ تْزاى

هؼذل

سوابق آموزشی:
الف) تذریسْب
ردیف

ًبم هؤسسِ

هقطغ تذریس

ػٌَاى درس

تبریخ شزٍع

تبریخ پبیبى

1372

1381

1384

1386
1395

1

کبًَى سثبى ایزاى

هکبلوِ ػزثی

2

داًشگبُ الشّزا

درٍس ادیبى ٍ ػزفبى

کبرشٌبسی

3

داًشگبُ اصَل الذیي

درٍس ادیبى ٍ ػزفبى

کبرشٌبسی /کبرشٌبسی
ارشذ

1391

4

داًشگبُ شبّذ

درٍس ادیبى ٍ ػزفبى

کبرشٌبسی

1392

5

داًشگبُ هذاّت اسالهی

درٍس ادیبى ٍ ػزفبى

کبرشٌبسی /کبرشٌبسی
ارشذ

1387

1411

ة) ّذایت پبیبىًبهِّب /رسبلِّب
ردیف
1

ػٌَاى پبیبىًبهِ /رسبلِ
جبیگبُ هحیط سیست در ادیبى
اسالم یَْد ٍ هسیحیت ٍ سرتشت

ًبم هؤسسِ

ًبم داًشجَ

حَسُ ػلویِ خَاّزاى
تْزاى

سّزا ػظیوی

1

هقطغ تحصیلی
سطح2

سوت
راٌّوب

تبریخ دفبع

سوابق پژوهشی:
الف) هقبالت ػلوی ـ پژٍّشیISI /
ردیف

ػٌَاى هجلِ

ػٌَاى هقبلِ

شوبرُ هجلِ

تبریخ اًتشبر

1

پبسذاری اس هحیط سیست در آیبت ٍ رٍایبت

پژٍّش دیٌی

1384

2

راثطِ حکَهت جْبًی ٍ اًتظبر ثز هجٌبی قزآى ٍ رٍایبت ٍ ػْذ جذیذ

هؼزفت ادیبى

1398

ة) هقبالت ػلوی ـ تزٍیجی
ردیف
1

ػٌَاى هجلِ

ػٌَاى هقبلِ
رٍیکزدی ػزفبًی ثِ پذیذُ شت در قزآى

شوبرُ هجلِ

هؼزفت

تبریخ اًتشبر
1399

ح) هقبالت کٌفزاًسْبی هلی /ثیيالوللی
ردیف
1

ػٌَاى کٌفزاًس

ػٌَاى هقبلِ

ّوبیش ثیي الوللی تَسؼِ
پبیذار ،راّکبرّب ٍ چبلش ّب

حفبظت هحیط سیست اس هٌظز تؼبلین اسالهی

ثزگشار کٌٌذُ
داًشگبُ تجزیش

تبریخ
1394

ت) هقبالت تخصصی
ردیف

ػٌَاى هقبلِ

ردیف

ػٌَاى هقبلِ

ػٌَاى هجلِ

شوبرُ هجلِ

تبریخ اًتشبر

ث) هقبالت تزجوِ
ػٌَاى هجلِ

2

شوبرُ هجلِ

تبریخ اًتشبر

ج) تألیف /تزجوِ کتبة
ردیف

ػٌَاى کتبة

ردیف

ػٌَاى طزح

ردیف

ػٌَاى هسئَلیت

تألیف /تزجوِ

ًبشز /هحل ًشز

تبریخ اًتشبر

چ) طزحْبی پژٍّشی
هحل ارائِ

تبریخ پبیبى

تبریخ شزٍع

سوابق علمی ـ اجرایی:
الف) هسئَلیتْب
ًبم هؤسسِ

تبریخ پبیبى

تبریخ شزٍع

1

هؼبٍى آهَسشی ٍاحذ خَاّزاى

داًشگبُ هذاّت اسالهی

1393

1396

2

هذیز گزٍُ ادیبى ٍ هذاّت ٍاحذ خَاّزاى

داًشگبُ هذاّت اسالهی

1392

1396

ة) ػضَیتْب
ردیف

ػٌَاى ػضَیت

ردیف

ػٌَاى هْبرت

ًبم هؤسسِ

تبریخ پبیبى

تبریخ شزٍع

ح) هْبرتْب
ًبم هؤسسِ

تبریخ پبیبى

تبریخ شزٍع

ت) افتخبرات (کست جَایش)
ردیف

هزجغ تأییذ کٌٌذُ

ػٌَاى افتخبر

3

تبریخ

ث) سبیز هَارد
ردیف

تبریخ

ػٌَاى

4

