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 ه پًريذ معيفروام ي وام خاوًادگی: 

 خرم آباد – 2463متًلذ: 

 وام پذر: مجيذ

 يضعيت وظام يظيفٍ: دارای کارت پايان خذمت

 يضعيت تأَل: متأَل
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 ،248  -کارشىاسی ارشذ شيمی آلی داوشگاٌ اصفُان:     

  249  -، دکتری تخصصی شيمی آلی مشُذ یداوشگاٌ آزاد اسالم: 

  22پايٍ  داوشياردر حال حاضر 
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 سوابق اجزايي  

      24:7تا  24:4 از سال مذير گريٌ شيمی 

  24:3الی  24:1 از سال معاين آمًزشی داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ بىذرعباس 

 24:2الی  24:1 از سال رييس داوشکذٌ علًم پايٍ داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ بىذرعباس 

 تا کىًن 2497از سال ىذرعباس عضً َيأت علمی تمام يقت داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ب 

  

 سوابق پژوهشي

 24:7 سال در َرمسگان برتراستان پژيَشگر عىًان بٍ اوتخاب -2

 24:1در سال  داوشگاٌ آزاد اسالمی 26مىطقٍ  استان َرمسگان ي برتر اوتخاب بٍ عىًان پژيَشگر -3

 -گاٌ آزاد اسالمیدر  سًميه جشىًارٌ فرَيختگان داوش اوتخاب بٍ عىًان پژيَشگر دارای مقالٍ برتر -4

 24:5سال 

اوتخاب بٍ عىًان پژيَشگر دارای مقالٍ برتر در ديميه ديرٌ جشىًارٌ فىايری واوً داوشگاٌ آزاد  -5

 24:5سال  -اسالمی

 ISI یپژيَش ٍلمقا 71چاپ حذيد  -6

(https://scholar.google.com/citations?user=CaUGDnkAAAAJ&hl=en) 

 h-index = 14دارای شاخص  -7

 درين داوشگاَی در داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ بىذر عباس پژيَشی رح ط 5اوجام  -8

 سازی تجاری مىظًر بٍ فىايری واوً مًضًعيت با فىاير ياحذ يک سرپرستی دار عُذٌ حاضر حال در -9

 ٌ است.رسيذ وُايی مرحلٍ بٍ کٍ بًدٌ بىذرعباس ياحذ اسالمی آزاد داوشگاٌ در فىی داوش تًليذ ي

 پايان وامٍ کارشىاسی ارشذ 31راَىمايی ي مشايرٌ بيش از  -:

 

 



 شذه گذرانذه آموسشي هاي دوره

 سازمان سرامذی مذل •

 سازماوی فرايىذَای ارتقاء ي بُبًد •

 استراتژيک مذيريت •

 َا سازمان در گرايی وتيجٍ •

 مالی مذيريت •

 تغيير مذيريت •

 َا بحران ي مسايل حل َای مُارت •

 خالق تفکر •

 

 

 


