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 و اجرایي پژوهشي ،آموزشي بقواس

 

  فردی مشخصات

 پبیٝ ٔزتجٝ ػّٕی رؽتٝ ٔحُ فؼبِیت تِٛذ تبریخ خب٘ٛادٌی ٘بْ ٘بْ

 12 دا٘ؾیبر ػّْٛ اجتٕبػی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ ػّْٛ ا٘غب٘ی دا٘ؾىذٜ 1357 ٌٙجی ٔحٕذ

 فىظ پغت اِىتزٚ٘یىی وبر ٔحُتّفٗ 

37480315591 m.ganji@kashanu.ac.ir 03155913737 

    تحصیلی سٌابق

 رتجٝٚ ٔؼذَ  ٔذرن اخذ وؾٛر ؽٟز دا٘ؾٍبٜ ٘بْ تحصیّی رؽتٝ تحصیّی ٔذرن

 رتجٝ اَٚ 62/17 1380 ایزاٖ یشد دا٘ؾٍبٜ یشد ػّْٛ اجتٕبػی)تؼبٖٚ( وبرؽٙبعی 

 رتجٝ اَٚ 22/18 1383 زاٖ ای اصفٟبٖ دا٘ؾٍبٜ اصفٟبٖ جبٔؼٝ ؽٙبعی وبرؽٙبعی ارؽذ

 رتجٝ اَٚ 35/19 1387 ایزاٖ  اصفٟبٖ دا٘ؾٍبٜ اصفٟبٖ  )ثزرعی ٔغبئُ اجتٕبػی ایزاٖ ( جبٔؼٝ ؽٙبعی دوتزی

 تجییٗ ٚضؼیت دیٙذاری دا٘ؾجٛیبٖ دا٘ؾٍبٜ اصفٟبٖ  : ِیغب٘ظ فٛق ٘بٔٝ پبیبٖ ػٙٛاٖ 

 عزپزعتبٖ خب٘ٛار درؽٟز اصفٟبٖتجییٗ جبٔؼٝ ؽٙبختی احغبط ؽبدٔب٘ی   : دوتزی رعبِٝ ػٙٛاٖ

 علمیشرکت در کارگاىيای 

 ردیف
 ٘بْ وبرٌبٜ

 دا٘ؾٍبٜ اصفٟبٖ spssؽزوت در وبرٌبٜ آٔٛسػ ٔمذٔبتی ٚپیؾزفتٝ  1

ؾٍبٜ اصفٟبٖ 2  ؽزوت در وبرٌبٜ آٔٛسؽی آؽٙبیی ثب ٘زْ افشار ِیشرَ د٘ا

 ٘ؾٍبٜ وبؽبٖدا spssؽزوت دروبرٌبٜ پیؾزفتٝ  3

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ Amosؽزوت در وبرٌبٜ تخصصی ٘زْ افشار  4

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ Plsؽزوت در وبرٌبٜ تخصصی ٘زْ افشار 5

 ا(دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖتحّیُ فزا)  Cemؽزوت در وبرٌبٜ تخصصی ٘زْ افشار 6

 ؽزوت دروبرٌبٜ آٔٛسؽی فٙبٚری دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 7

 ؽزوت در وبرٌبٜ آٔٛسؽی ارسیبثی درٚ٘ی ٌزٟٚٞبی آٔٛسؽی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 8

ؾٍبٜ وبؽبٖ 9  ؽزوت دروبرٌبٜ آٔٛسؽی ثبسٍ٘زی در ؽیٜٛ ٞبی آٔٛسػ د٘ا

 جغتجٛی ٔٙبثغ ػّٕی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ وبرٌبٜ آٔٛسؽی رٚػ  ٞبی پیؾزفتٝ ا٘ٛاعؽزوت در  10

 برٌبٜ رٚؽٟبی ٘ٛیٗ تذریظ ٚوغت ٟٔبرت در دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖوا٘ٛاع ؽزوت در  11

  علمی ىای انجمن در عضٌیت

 ػضٛیت عبَ وؾٛر ٔٛعغٝ ٘بْ

 1387 ایزاٖ  ا٘جٕٗ ایزا٘ی ٔغبِؼبت فزٍٞٙی ٚارتجبعبت   
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 سٌابق تذریس

 تزْ آخز -تزْ ؽزٚع   تحصیّی ٔمغغ تؼذاد ٚاحذ بٜدا٘ؾٍ٘بْ  ردیف

 1387 -1385 وبرؽٙبعی 2 دا٘ؾٍبٜ اصفٟبٖ  1

 تبوٖٙٛ  -1387 دوتزی -وبرؽٙبعی ارؽذ -وبرؽٙبعی ٚاحذ  10ٞز تزْ  دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ  2

  پژًىش ً تحقیق برای عالقو مٌرد مٌضٌعات

 رٚػ تحمیك وٕی ٘ظزیرٚػ تحمیك 

 ؽٙبعی اجتٕبػیرٚاٖ  وبرثزدوبٔپیٛتز

 جبٔؼٝ ؽٙبعی ؽٟزی  جبٔؼٝ ؽٙبعی لؾزٞب ٚ ٘بثزاثزی ٞبی اجتٕبػی

 جبٔؼٝ ؽٙبعی خب٘ٛادٜ ٔغبئُ اجتٕبػی ایزاٖ

 عضٌیت در شٌراىای ً اجرای فعالیت ىای

 

 ردیف
 عبسٔب٘ی پغت

 تبریخ
 دا٘ؾٍبٜ یب ٔٛعغٝ ٘بْ

 خبتٕٝ ؽزٚع

 ؾٍبٜ وبؽبٖدا٘ 1391 1389 ٔذیز ا٘تؾبرات دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1393 1391 ٔؼبٖٚ پضٚٞؾی دا٘ؾىذٜ ػّْٛ ا٘غب٘ی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 2

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1395 1393 دا٘ؾىذٜ ػّْٛ ا٘غب٘ی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ  رییظ 4

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1395 1391 وبؽبٖػضٛ ؽٛرای دا٘ؾٍبٜ  5

 ٘ؾٍبٜ وبؽبٖدا 1396 1391 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖػضٛؽٛرای ا٘تؾبرات  6

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1393 1391 ارتمب ٚتزفیغ دا٘ؾىذٜ ػّْٛ ا٘غب٘ی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖٔٙتخت دثیز وٕیتٝ  7

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1395 1393 ارتمب ٚتزفیغ دا٘ؾىذٜ ػّْٛ ا٘غب٘ی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖٔٙتخت وٕیتٝ  رییظ 8

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1395 1391 ػضٛ وٕیغیٖٛ تخصصی ٞیئت ٕٔیشٜ ػّْٛ ا٘غب٘ی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 9

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1395 1393 رییظ ؽٛرای فزٍٞٙی دا٘ؾىذٜ ػّْٛ ا٘غب٘یػضٛ ٚ  10

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1393 1391 ػضٛ ؽٛرای ا٘فٛرٔبتیه دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 11

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1393 1391 ػضٛؽٛرای پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 12

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1392 1390 ػضٛوبرٌزٜٚ فزٍٞٙی اعتبداٖ دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 13

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1396 1394 ػضٛ وبرٌزٜٚ ٔذیزیت دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 14

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1396 1394 وبرآفزیٙی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ وٕیتٝػضٛ 15

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ ادأٝ دارد 1389 ػضٛوبرٌزٜٚ ثزرعی تٛا٘بیی ٞبی ػّٕی ػّْٛ اجتٕبػی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 16

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1394 1392 اخالق حزفٝ ای دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖػضٛ وٕیتٝ  17

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1393 1392 ػضٛ ٞیئت ٔذیزٜ ثٙیبد وتبة ٔغٟزدا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 18

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1393 1392 ػضٛ ٞیت ٔذیزٜ ثٙیبد ٘خجٍبٖ عؼیذی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 19

 وبؽبٖ دا٘ؾٍبٜ 1394 1392 ػضٛ ؽٛرای ٘ظبرت ثز دا٘ؾٍبٟٞبی ٔٙغمٝ وبؽبٖ 20

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1391 1390 ػضٛوبرٌزٜٚ تخصصی فزٍٞٙی ٚدا٘ؾجٛیی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 21

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1393 1392 اعتبد ٔؾبٚر فزٍٞٙی دا٘ؾىذٜ ػّْٛ ا٘غب٘ی 22
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  تقذیرات 

 وؾٛر وٙٙذٜ اٞذا ٔٛعغٝ یب عبسٔبٖ ػٙٛاٖ

ٛ٘ٝ آٔٛسؽی در عبَ تحصیّی   ایزاٖ دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 88 -89اعتبد ٕ٘

ٛ٘ٝ آٔٛسؽی در عبَ تحصیّی   ایزاٖ دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 93-92اعتبد ٕ٘

 ایزاٖ ؽٟزداری اصفٟبٖ ا٘تخبة پبیبٖ ٘بٔٝ دوتزی ثٝ ػٙٛاٖ پبیبٖ ٘بٔٝ ٕ٘ٛ٘ٝ دردٚٔیٗ جؾٙٛارٜ آثبرپضٚٞؾی ؽٟزداری اصفٟبٖ

 ایزاٖ دا٘ؾٍبٜ یشد (62/17رتجٝ اَٚ دٚرٜ وبرؽٙبعی دا٘ؾٍبٜ یشد)ٔؼذَ وغت 

 ایزاٖ دا٘ؾٍبٜ اصفٟبٖ (22/18تجٝ اَٚ دٚرٜ وبرؽٙبعی ارؽذ دا٘ؾٍبٜ اصفٟبٖ)ٔؼذَروغت 

 ایزاٖ دا٘ؾٍبٜ اصفٟبٖ (35/19رتجٝ اَٚ دٚرٜ دوتزی دا٘ؾٍبٜ اصفٟبٖ)ٔؼذَوغت 

 
 داخلی   کنفرانسيای ً سمینارىا بو شذه ارائو مقاالت

 یفدر
 ػٙٛاٖ

 

 ٘بْ ٘ٛیغٙذٌبٖ
 وٙفزا٘ظ ٔحُ

سٔبٖ 

 ثزٌشاری

 1387 دا٘ؾٍبٜ اصفٟبٖ ٔحٕذ ٌٙجی ٗ ٚضؼیت دیٙذاری دا٘ؼ آٔٛساٖ ؽبٞذٚایثبرٌز اعتبٖ اصفٟبٖتجیی  1

 1389 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ فبعٕٝ ٘ٛریبٖ –ٔحٕذ ٌٙجی  ٘مجی ثز راثغٝ عزٔبیٝ فزٍٞٙی ٚتٛعؼٝ اجتٕبػی در اعتبٖ ِزعتبٖ  2

 1388 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ ٔحٕذ ٌٙجی ؽبدی ٚتٛعؼٝ  3

 1391 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ احغبٖ إِبعی-ٔحٕذٌٙجی وبری درؽٟزوبؽبٖتجییٗ ٚضؼیت ٘یىٛ  4

 1391 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ اعٕب ػغٍزی -ٔحغٗ ٘یبسی -ٔحٕذٌٙجی  تبثیز پبیجٙذی ٔزدْ ثٝ ارسؽٟبثزٔؾبروت پبعخٍٛیبٖ درأٛر خیزیٝ  5

 1393 ٔزٚدؽت ٔحٕذ ٌٙجی -خٛاعتیػّی یشد  -عٕیٝ ثیذثزي ٘یب  تحّیُ عزٔبیٝ اجتٕبػی ٚ جبیٍبٜ آٖ در ثز٘بٔٝ ٞبی درعی  6

 1393 ٔزٚدؽت ٔحٕذ ٌٙجی -ػّی یشد خٛاعتی -عٕیٝ ثیذثزي ٘یب  تحّیُ  ٞٛػ فزٍٞٙی ٚ جبیٍبٜ آٖ در ثز٘بٔٝ ٞبی درعی  7

 1394 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ أیٗ حیذریبٖ -سٞزٜ آریبیی  -ٔحٕذ ٌٙجی  ثزرعی ویفیت ستذٌی ٘بثیٙبیبٖ در ؽٟز وبؽبٖ  8

 1395 دا٘ؾٍبٜ ؽٟیذ ثٟؾتی ٔیٙب وزیٕیبٖ  –ٔحٕذ ٌٙجی  ری ٚ عجه س٘ذٌی درثیٗ ٔزداٖ ؽٟز ساٞذاٖ راثغٝ دیٙذا 9

 
 خاتمو یافتو پژًىشیىای  رحط

 وٙٙذٜ حٕبیت ٔٛعغٝ ٘مؼ  ػٙٛاٖ ردیف

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ ٔجزی ارسیبثی ػّٕىزد فزٍٞٙی دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 1

 ثٟشیغتی وبؽبٖ ٔجزی درؽٟز وبؽبٖ ٟ٘بجبٔؼٝ ٘بثیٙبیبٖ ٚوٓ ثیٙبیبٖ ٚٔؾىالت آٔٛسؽی آ 2

 ثٟشیغتی وبؽبٖ ٚآراٖ ٚثیذٌُ ٔجزی ثزرعی ٚضؼیت اجتٕبػی التصبدی ٔؼّٛالٖ ؽٟز وبؽبٖ ٚآراٖ ٚثیذٌُ 3

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ ٔجزی دردا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ ثزرعی ٔیشاٖ رضبیتٕٙذی دا٘ؾجٛیبٖ اس دٚرٜ ٟٔبرت ٞبی دا٘ؾجٛیی 4

 ثٙیبدؽٟیذ اصفٟبٖ ٔجزی یبٖ ٚدا٘ؼ آٔٛساٖ ایثبرٌزاعتبٖ اصفٟبٖعٙجؼ ٚٔمبیغٝ دیٙذاری دا٘ؾجٛ 5

 آٔٛسػ ٚپزٚرػ اعتبٖ ٔزوشی ٔجزی ثزرعی ٚضؼیت ثٟذاؽت ٔحیظ ٔذارط اعتبٖ ٔزوشی ٚا٘غجبق آٖ ثب اعتب٘ذاردٞبی ّّٔی 6

 زوشیآٔٛسػ ٚپزٚرػ اعتبٖ ٔ ٔجزی تجییٗ ٚضؼیت افت تحصیّی دردا٘ؼ آٔٛساٖ دثیزعتبٖ ٞبی اعتبٖ ٔزوشی 7

 آٔٛسػ ٚپزٚرػ اعتبٖ ٔزوشی ٔجزی ثزرعی ٔصبدیك ثی ا٘ضجبعی دا٘ؼ آٔٛساٖ دراعتبٖ ٔزوشی 8

 دا٘ؾٍبٜ  وبؽبٖ ٔجزی ثزرعی ػٛأُ ٔٛثز ثزٔؾبروت فزٍٞٙی دا٘ؾجٛیبٖ ٚاعتبداٖ در دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ 9

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ  ٔجزی ٚضؼیت اؽتغبَ دا٘ؼ آٔٛختٍبٖ دا٘ؾىذٜ ٞبی ػّْٛ ا٘غب٘ی ٚ سثبٖ ٞبی خبرجی ارسیبثی  10

 ؽٟزداری وبؽبٖ –دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ  ٔجزی ثزرعی ٚضؼیت ٘ؾبط اجتٕبػی درٔٙبعك پٙج ٌب٘ٝ ؽٟزی وبؽبٖ  11

 ؽٟزداری وبؽبٖ –ٖ دا٘ؾٍبٜ وبؽب ٔجزی ویفیت س٘ذٌی درٔٙبعك پٙج ٌب٘ٝ ؽٟزی وبؽبٖ ثزرعی ٚضؼیت  12

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ  ٔجزی ثزرعی ٘مبط ضؼف ٚلٛت فزْ ٞبی ارسؽیبثی اعتبداٖ در دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ ...... 13

 ٔغبِؼبت فزٍٞٙی ٚ...پضٚٞؾىذٜ  ٔجزی ٘مؼ ا٘جٕٗ ٞبی ػّٕی دا٘ؾجٛیی در ارتمبی عزٔبیٝ فزٍٞٙی ٚ اجتٕبػی ....ثزرعی  14
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 ا٘ؾٍبٜ وبؽبٖد ٕٞىبر دردا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ ثزرعی ػٛأُ ٔٛثز ثزٌزایؼ دا٘ؾجٛیبٖ ثٝ ٕ٘بس جٕبػت 15

 ٘یزٚی ا٘تظبٔی اعتبٖ اصفٟبٖ ٕٞىبر 1386تجییٗ ٚضؼیت لٕٝ س٘ی درؽٟزعتبٖ خٕیٙی ؽٟزدرعبَ  16

 ؽٟزداری تٟزاٖ ٕٞىبر  تٟزاٖؽٟزاجتٕبػی ٔغبفزاٖ ٔتزٚ  –٘یبسعٙجی فزٍٞٙی  17

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ ٕٞىبر ٞٛػ ٔؼٙٛی ٚ ؽبدوبٔی ثب ٔؾبروت فزٍٞٙی در ثیٗ دا٘ؾجٛیبٖ دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖراثغٝ  18

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ ٕٞىبر ٘مؼ اػضبی ٞیبت ػّٕی درٔٛفمیت دا٘ؾٍبٜ دردعتیبثی ثٝ آرٔبٖ ٞبی جٕٟٛری اعالٔی 19

 دا٘ؾٍبٜ وبؽبٖ  ٕٞىبر ......ثزرعی ٘مؼ ػٛأُ ٔؤثز در درٚ٘ی ؽذٖ اخالق ػّٓ در ٔیبٖ دا٘ؾجٛیبٖ  20

 ترًیجی -پژًىشی ً علمی  –علمی معتبر مجالت فصلنامو ىا ً در شذه چاپ مقاالت

 عبَ ا٘تؾبر رتجٝ ٘ؾزیٝ  ٘ؾزٝی ٘بْ ٘بْ ٘ٛیغٙذٌبٖ ػٖٙٛا ردیف

 92ثٟبر  پضٚٞؾی-ػّٕی  تؼّیٓ ٚتزثیت ٔحٕذ ٌٙجی یك ثی ا٘ضجبعی دا٘ؼ آٔٛساٖ دراعتبٖ ٔزوشیتجییٗ  ٔصبد 1
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ثزرعی ػٛأُ ٔٛثز ثزٞٛیت ثزیىٛالص درثیٗ جٛا٘بٖ ؽٟز  11

 اصفٟبٖ

ٔحٕذ ٌٙجی  -ػّی ٞبؽٕیب٘فز

 سٞزا چیٙی –
 ٔغبِؼبت فزٍٞٙی ٚارتجبعبت

 پضٚٞؾی-ػّٕی 
 90تبثغتبٖ 

ؾٍبٜ ارسیب 12 ثی ویفیت ثز٘بٔٝ درعی رؽتٝ ٞبی ٟٔٙذعی د٘ا

 وبؽبٖ

 -ٔحٕذ ٌٙجی  -ػّی أیٙی
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