
 

 

 َ  اجزایی پژٌَشي ،آمُسشي پیشیىً

 

 : فزدی مشخصات

 تُلد تاریخ ملیت خاوُادگی وام وام
 جىظیت

 پایً مزتبً علمی تاٌل َضعیت
 مُوث مذکز

 7 اػتادیاس هتاّل  × 0241 ایشاى صادلی ػتاس 

  

 تلفه
email fax 

 ٌمزاي کار محل مىشل

 55500955130  

satarsadeghi@kashanu.ac.ir 

@gmail.com3atarsadeghis 

 

 

 : تحصیلی سٌابق

 کشُر شٍز داوشگاي وام تحصیلی رشتً تحصیلی مدرک
 اخذ تاریخ

 مدرک

 0264 ایشاى اصفْاى اصفْاى ػلَم اجتواػی کاسؿٌاػی

 0271 ایشاى اصفْاى اصفْاى جاهؼِ ؿٌاػی ع اسؿذکاسؿٌا

 0277 ایشاى اصفْاى اصفْاى جاهؼِ ؿٌاػی دکتشی

 ىافشٌّگی  تَػؼِ دس ؿْشػتاى فاسػ –تشسػی هَاًغ اجتواػی : لیظاوض فُق وامً پایان عىُان 

 ػتاى ّای اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسیػٌجؾ اػتواد اجتواػی ٍ تشسػی ػَاهل هَثش تش آى  دس هشاکض ؿْشی ؿْش: دکتزی رطالً عىُان

 : اجزایی ىای پست

 کار محل شٍز طاسماوی پظت
 تاریخ

 داوشگاي یا مُطظً وام
 خاتمً شزَع

 ػاصهاى تحمیمات ًوؼا 0266 0264 تْشاى  کاسؿٌاع هطالؼات  اجتواػی

 0281 0271 ؿْشکشد کاسؿٌاع هطالؼات اجتواػی
 ٍصاست کـَس

 تختیاسیاػتاًذاسی چْاسهحال ٍ  

 

  کتب منتشز شذه ًدر دست چاپ

 محل اوتشار طال کتاب وام ردیف

 اًتـاست ًَسٍصی گشگاى 0283 ًمؾ کاسآفشیٌی دس کاّؾ تضّکاسی ٍ جشاین 

 

 

هـشٍتات الکلی)ػَاهل ٍ ساّکاس ّای 

 پیـگیشی(

 

 اًتـاسات ًَسٍصی گشگاى 0283
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همذهِ ای تش سفتاس ؿْشًٍذی دس ػاصهاى 

 ّای دٍلتی
 اًتـاسات ًَسٍصی گشگاى 0283

 
همذهِ ای تش جاهؼِ ؿٌاػی هؼائل  

 اجتواػی
 اًتـاسات ًَسٍصی گشگاى 0284

  دسدػت چاج اػتواد اجتواػی 

    

  :سٌابق تذریس

 تزم آخز -تزم شزَع   تحصیلی مقطع تعداد َاحد وام درص ردیف

 اداهِ داسد0280 کاسؿٌاػی اسؿذ 2 تشًاهِ سیضی فشٌّگی 1

 تاکٌَى0281 کاسؿٌاػی 2 ؼِ ؿٌاػی صٌؼتیجاه 2

 77-0281 کاسؿٌاػی اسؿذ 2 سٍؽ ّای تحمیك دس ػلَم اجتواػی 3

 0283 کاسؿٌاػی اسؿذ 1 سٍؽ ّای تحمیك کوی 4

 81-0267 کاسؿٌاػی 2 سٍؽ ّای تحمیك دس ػلَم اجتواػی 5

 تاکٌَى0281 کاسؿٌاػی 2 جاهؼِ ؿٌاػی ؿْشی 6

 تاکٌَى0281 کاسؿٌاػی 2 جاهؼِ ؿٌاػی ػاصهاى ّا 7

 تاکٌَى0281 کاسؿٌاػی 2 جاهؼِ ؿٌاػی صٌؼتی 8

 تاکٌَى0281 کاسؿٌاػی 2 جاهؼِ ؿٌاػی جٌگ ٍ ًیشٍّای ًظاهی 9

 تا کٌَى0266 کاسؿٌاػی 1 صهیٌِ فشٌّگ ؿٌاػی 

 تا کٌَى 0281 کاسؿٌاػی 1 هشدم ؿٌاػی 11

 تاکٌَى 0281 کاسؿٌاػی 1 جاهؼِ ؿٌاػی ایالت ٍ ػـایش 11

 : مجالت ً نشزیات در شذه چاپ مقاالت

 دَري َ طال اوتشار رتبً وشزیً  وشزیً وام عىُان

ػٌجؾ اػتواد اجتواػی ٍ تشسػی ػَاهل هَثش تش آى دس هشاکض ؿْشی 

 ؿْشػتاى ّای اػتاى چ ٍ ب

 جاهؼِ ؿٌاػی کاستشدی

 داًـگاُ اصفْاى

-ػلوی

 پظٍّـی
 0278ػال 31ؽ

ای کوتش تَػؼِ یافتِ ٍ تَػؼِ تشسػی چٌذ ؿاخص جوؼیتی دس کـَسّ

 یافتِ

 ػلوی جوؼیتفصلٌاهِ  
 45-44ؽ 0274

 بررسی تاثیر عًامل اجتماعی ي رياوشىاختی بر احساس امىیت

سال استان چ ي ب 02-02)مطالعه مًردی جًاوان  

هطالؼات جاهؼِ ؿٌاختی 

 جَاًاى

-ػلوی

 پظٍّـی
 0281ػال01ؽ 

The relashonship between    

cultural,emotional,organizational and social 

intelligence with entreprenneuship attitudes(case 

study:managers of small and medium businesses in 

iran) 

Magnt research 

report(issn.0333-7828) 

 پظٍّـی
Vol.1(3):pp.3204-

3212 

 0274 ػلویٍیظُ ًاهِ ؿَساّا )ٍصاست  ؿَسا ٍ هـاسکت اجتواػی



 

 

 (کـَس

.هَسد هطالؼ9ِهذیشاى تاثیش رٌّیت فلؼفی تش گشایؾ ّای کاسآفشیٌی 

 کؼة ٍ کاسّای کَچک ٍ هتَػط
 تَػؼِ کاسآفشیٌی

-ػلوی

 پظٍّـی
 0281ػال5دٍسُ

 سٍؽ ؿٌاػی هطالؼات دیٌی کارآفریىی مطالعات به شىاختی ريش ي تفسیری فلسفی، ريیکردی پدیدارشىاسی؛
-ػلوی 

 پظٍّـی
 1واسُػال اٍل ؿ

A study on the relationship between organizational 
justics and behavior of organizational citizenship. 

asian journal of 

research of banking 

and finance 

 Vol-5 پظٍّـی

1105 

 خاللیت تا پزیشی کسیؼ ٍ کٌتشل هشکض پیـشفت، اًگیضُ ساتطِ تثییي
س ػلَم خاللیت ٍ اتتکاس د

 اًؼاًی

 -ػلوی 

 پِظٍّـی
 0282ػال3ؿواسُ

 تشسػی ػلل هصشف هـشٍتات الکلی دس جَاًاى فشخ ؿْش
داًؾ اًتظاهی چْاسهحال ٍ 

 تختیاسی

-ػلوی

 تخصصی

 6ػال دٍم ؽ 

0282 

تأثیش َّؽ اجتواػی تش کاسآفشیٌی اجتواػی )هطالؼِ هَسدی9 هذیشاى 

 (تؼیج اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی
 شدی تؼیجهطالؼات ساّث

-ػلوی

 پظٍّـی
0283 

تثییي ساتطِ دیذگاُ اسصؿی تا احؼاع اهٌیت اجتواػی )هَسد هطالؼِ 

 (داًـجَیاى داًـگاُ اصفْاى

پظٍّؾ ّای ساّثشدی اهٌیت ٍ 

 ًظن اجتواػی

-ػلوی

 پظٍّـی
0284 

 تشسػی ساتطِ هیاى سفتاس ؿْشًٍذی ٍ ًظن اجتواػی
پظٍّؾ ًاهِ ًظن ٍ اهٌیت 

 اًتظاهی

-ػلوی 

 ـیپظٍّ
0284 

بررسی رابطه بیه حمایت سازماوی ، رهبری اخالقی با رفتار شهريودی سازماوی 

 ي پ شهرکرد کارکىان آ
 فصلٌاهِ هذیشیت فشاگیش

-ػلوی

 تخصصی
0285 

 تاثیش ػشهایِ اجتواػی تش کاسآفشیٌی ػاصهاى
سٍیکشدّای پظٍّـی دس ػلَم 

 اجتواػی

 ػلوی
0285 

 : پژًىشی ىای پزًژه - طزح

 کىىدي حمایت مُطظً وقش  عىُان

 ٍصاست اسؿاد،جْاد داًـگاّی هجشی اػتاًی طشح آهاسگیشی هشاکض فشٌّگی ایشاى

 ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی هجشی 0274-0264تشسػی تطثیمی آػیة ّای اجتواػی اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی

 هخذس کـَسػتاد هثاسصُ تا هَاد  هجشی اػتاًی 0281ؿیَع ؿٌاػی اػتیاد دس کـَس 

 داًـگاُ اصفْاى هجشی فشٌّگی تَػؼِ دس ؿْشػتاى فاسػاى–تشسػی هَاًغ اجتواػی 

 ٍصاست کـَس ّوکاس اػتاًی تشسػی ٍضؼیت خـًَت ػلیِ صًاى دس ایشاى

 اػتاًذاسی هجشی اٍلَیت تٌذی هؼایل ٍ آػیة ّای اجتواػی اػتاى جْاسهحال ٍ تختیاسی

 ؿَسای ّواٌّگی هثاسصُ تا هَاد هخذس هجشی هَاد هخذس دس اػتاى چ ٍ بتشسػی ٌّجاسّای تؼْیل کٌٌذُ هصشف 

 آػیة ؿٌاػی ػذم اػتمثال کاستشاى اص ؿثکِ ّای آتیاسی اجشا ؿذُ دس اػتاى

 

 هجشی
 اهَس آب

 داًـگاُ اصفْاى هجشی  ػٌجؾ اػتواد اجتواػی دس هشاکض ؿْشػتاى ّای اػتاى چ ٍب



 

 

 : ًىشپژ ً تحقیق بزای عالقو مٌرد مٌضٌعات

 تَػؼِ ٍ ػشهایِ اجتواػی، اًحشافات ٍآػیثْا هَضَػات اجتواػی ٍ فشٌّگی ,

 :داخلی ً خارجی  کنفزانسيای ً سمینارىا بو شذه ارائو مقاالت

 سمان بزگشاری کىفزاوض محل عىُان

 5510 ؿْشکشد ٍفاق اجتواػی

 5511 شدؿْشک فشػایؾ اػتواد اجتواػی تؼٌَاى یک هؼالِ اجتواػی دس اػتاى چ ٍ ب

 5511 کاؿاى اػتواد اجتواػی ٍ تَػؼِ

 5595 کاؿاى اتًَصش فاساتی ٍ جایگاُ اٍ دس تحَل ػلن اجتواػی

جْت گیشی افکاس ػوَهی ًؼثت تِ اسصؿْا ٍ ًگشؿْا ٍ ساتطِ آى تا 

 اػتواد اجتواػی
 5591 تْشاى

سٍیکشدی ًظشی تش پیـگیشی اص جشائن ٍ آػیة ّای اجتواػی تا تاکیذ 

 کاسکشدی -اُ ػاختی تش دیذگ
 5595 داًـگاُ اصفْاى

 5510 اهَس تاًَاى اػتاًذاسی چ ٍ ب خـًَت ػلیِ صًاى تا تاکیذ تش فشٌّگ ػاهِ

 5595 داًـگاُ اصفْاى ضشٍست تغییش پاسادایوی دس تحلیل ٍ تشخَسد تا هؼائل اجتواػی

 5595 داًـگاُ کاؿاى تاهلی جاهؼِ ؿٌاختی تش ٍلف

تش ساتطِ تیي تافت ّای فشػَدُ ؿْشی ٍ صًذگی تاهلی جاهؼِ ؿٌاختی 

 تا تاکیذ تش آػیة ّا ٍ ػشهایِ اجتواػی اجتواػی
 

 5593 داًـگاُ کاؿاى

اهلی جاهؼِ ؿٌاختی ٍضؼیت اػتواد اجتواػی ًؼثت تِ افشاد ًاتیٌا ٍ ت

 کن تیٌا دس ؿْش فاسػاى
 0283 داًـگاُ کاؿاى

 0283 داًـگاُ ؿْشکشد حال ٍ تختیاسیٍضؼیت ػشهایِ اجتواػی ٍ تَػؼِ دس اػتاى چْاسه

 سػاًِ،هصشف ٍ تاصًوایی سػاًِ ای الگَی هصشف 
کٌفشاًغ تیي الوللی ػلَم -تْشاى 

 اًؼاًی،سٍاًـٌاػی ٍ ػلَم اجتواػی 
0283 

تشسػی ساتطِ تیي َّؽ ػاصهاًی تا ػذالت ػاصهاًی هؼلواى ؿْشػتاى 

 فاسػاى

تْشاى ػاصهاى هذیشیت صٌؼتی.دٍهیي کٌفشاًغ 

یٌالوللی حؼاتذاسی ٍ هذیشیت تا سٍیکشدّای ت

 کاستشدی ٍ پظٍّـی ًَیي

0283 

تشسػی ساتطِ تیي َّؽ فشٌّگی ٍ هذیشیت آؿَب تیي هذیشاى هذاسع 

 کَّشًگ

تْشاى.اًجوي ًَػؼِ ٍ تشٍیج ػلَم ٍ فٌَى 

 تٌیادیي
0283 

 0283 تْشاى تشسػی هفَْم ػیاػت فشٌّگی اص هٌظش هطالؼات فشٌّگی

 0283 ّوذاى ثیگشدؿگشی هزّ

تاهلی جاهؼِ ؿٌاختی تش ساتطِ تیي تافت فشػَدُ ؿْشی ٍ صًذگی 

 اجتواػی تا تاکیذ تش ػشهایِ ّای اجتواػی
 0283 کاؿاى

 0283 ؿیشاص تشًاهِ سیضی هیضاى اػتفادُ داًـجَیاى اص اًشطی..

 0283 تْشاى ؿْشػتاى فاسػاى تشسػی ساتطِ تیي َّؽ ػاصهاًی تا ػذالت ػاصهاًی هؼلواى



 

 

 0284 تْشاى ٍ تثلیغ هٌکشاتآػیة ؿٌاػی سػاًِ ّای غشتی دس اؿاػِ 

 0284 فاسػاى جْاى هجاصی ٍ تاثیش آى تش طالق ٍ َّیت

 0284 تْشاى  تشسػی ًمؾ ؿثکِ ّای اجتواػی تش طالق

 0284 تْشاى َاسُ ّا تش ػثک صًذگی جَاًاىتشسػی ًمؾ هاّ

 0284 تْشاى اىؿثک ّای اجتواػی هجاصی ٍ ػثک صًذگی جَاً

 0284 ؿیشاص تشسػی دیذگاّْای هختلف دس ساتطِ تا سٍاتط دختیش ٍ پؼش

   

 

 : شذه اخذ مذاليای ً افتخاری مذارک ً جٌایز

 کشُر کىىدي اٌدا مُطظً یا طاسمان عىُان

پظٍّـگش ًوًَِ اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی )دٍ 

 دٍسُ(
 ایشاى چْاسهحال ٍ تختیاسی اػتاًذاسی

   

 : علمی ىای انجمن در ٌیتعض

 عضُیت طال کشُر مُطظً وام

 0274 ایشاى ػضَ اًجوي جاهؼِ ؿٌاػی ایشاى

 0280 ایشاى ػضَ اًجوي هطالؼات فشٌّگی ٍ استثاطات کـَس

 0274 ایشاى ػضَ اتاق فکش ؿَسای ّواٌّگی هثاسصُ تا هَاد هخذس اػتاى چ ٍ ب

 0274 ایشاى ػضَ کاسگشٍُ پظّؾ ػاصهاى هلی جَاًاى

 

 شزکت در کارگاىيای علمی

 ردیف
 تاریخ نام کارگاه

 spss 1393کارگاه  1

 amoos 1393کارگاه  2

 pls 1393کارگاه  3

 1393 و تهدیدات رسانه کارگاه جنگ نرم 4

5   

6   

 سٌابق تذریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع تعداد واحد دانشگاهنام  ردیف

 1384-1382 کارشناسی 6 دانشگاه  اصفهان 1



 

 

 1394-1377 کارشناسی 15 دانشگاه پیام نور 2

 1391-1389 کارشناسی ارشد 3 تحقیقات صنعتی 3

 عضٌیت در شٌراىای ً اجزای فعالیت ىای

 

 ردیف
 سازمانی پست

 تاریخ
 دانشگاه یا موسسه نام

 خاتمه شروع

 اندانشگاه کاش 96/7/1 1/7/94 عضو کمیته عمرانی دانشگاه 1

2     

 


