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  :چکیذٌ سًابق حرفٍ ای
 ذزاعاى رضَیخْاز زاًؾگاّی زاًؾیار پضٍّؼ عاسهاى  -

 ذزاعاى رضَیزفتز  -هسیز هزوش افىارعٌدی زاًؾدَیاى ایزاى -

 ذزاعاى رضَیخْاز زاًؾگاّی عاسهاى هسیز گزٍُ پضٍّؾی علَم اختواعی  -

 

 عالیق پژيَشی:

 تحلیل هحتَا ٍ عایز تىٌیه ّای اعٌازی -

 خاهعِ ؽٌاعی ٍ هطالعات فزٌّگی -

 پیوایؼ ٍ تحمیمات هیساًی -

 
 

 تحصیالت: 

 محل تحصیل زمان اتمام تحصیالت رشتٍ تحصیلی مقطع تحصیلی

 زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس 1389 خاهعِ ؽٌاعی التصازی ٍ تَععِ زوتزا

 زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس 1384 پضٍّؼ علَم اختواعی وارؽٌاعی ارؽس

 زاًؾگاُ صٌعتی ؽزیف 1381 هٌْسعی تزق)هراتزات( وارؽٌاعی

 :پژيَشیسًابق 

 کارفرما سمت سال اجرا عىًان اثر

 یٍ ٌّز یتٌَع ٍ هصزف واال ٍ ذسهات فزٌّگ شاىیه یتزرع

 یاختواعٍ ًؾاط  سیاه ؼیآى زر افشا زیؽْزعتاى هؾْس ٍ تاث
1455 

 هدزی
 ازارُ ول ارؽاز اعالهی ذزاعاى

 1399 ازیاس اعت یزیؾگیپ یفزٌّگ یتزًاهِ ّا یاثزترؾ
عتاز هثارسُ تا هَاز هرسر ذزاعاى  هدزی

 رضَی

 عاسهاى هسیزیت ٍ تزًاهِ ریشی وؾَر هدزی 1398 ایزاى گززؽگزیپیوایؼ هلی ارسؽْا، ًگزػ ّا ٍ رفتارؽٌاعی 

 ؽَرای ؽْز هؾْس هدزی 1395 زی ٍ ًؾاط ؽْز هؾْستسٍیي عٌس تَععِ ؽا

 هدزی 1394 یحزم هطْز رضَ یزاًیزایعَاالت سائزاى غ یهحتَا لیتحل
هسیزیت تَععِ  -آعتاى لسط رضَی

 ٍ پضٍّؼ

هَعغِ ذسهات هؾاٍرُ ای خَاًاى ٍ  هدزی 1393 اّسا ؽسُ زر طزح سیز عایِ ذَرؽیس یهحصَالت فزٌّگ یاثزترؾ
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 ی آعتاى لسطپضٍّؼ ّای اختواع

طزح سیز عایِ  هٌترة یّا تزًاهٍِ آعیة ؽٌاعی ویفی  یاثزترؾ

 ذَرؽیس
 هدزی 1393

هَعغِ ذسهات هؾاٍرُ ای خَاًاى ٍ 

 پضٍّؼ ّای اختواعی آعتاى لسط

زر  ؽسُ یٌیت ؼیتِ اّساف پ یاتیزعت یّا ٍ تزرع تؾىل یاتیارس

 طزح سیز عایِ ذَرؽیس
 هدزی 1393

َاًاى ٍ هَعغِ ذسهات هؾاٍرُ ای خ

 پضٍّؼ ّای اختواعی آعتاى لسط

 هدزی 1393 ّای سیز عایِ ذَرؽیس وارٍاى یعولىزز اعضا یاتیارس
هَعغِ ذسهات هؾاٍرُ ای خَاًاى ٍ 

 پضٍّؼ ّای اختواعی آعتاى لسط

تا  1388فزاتحلیل گشارػ ّای عولىزز طزح سیز عایِ ذَرؽیس اس 

1392 
 هدزی 1393

ٍ هَعغِ ذسهات هؾاٍرُ ای خَاًاى 

 پضٍّؼ ّای اختواعی آعتاى لسط

 هدزی 1393 تزرعی هیشاى اثزترؾی هسارط َّؽوٌس اعتاى ذزاعاى رضَی
ازارُ ول آهَسػ ٍ پزٍرػ ذزاعاى 

 رضَی

تزرعی هیشاى رضایت هؾزویي ؽزوت گاس هؾْس ٍ عَاهل هَثز تز 

 آى
 ؽزوت گاس اعتاى ذزاعاى رضَی هدزی 1393

هززم هؾْس ٍ ارائِ راّىارّای  تزرعی رٍحیِ ایثار ٍ ؽْازت زر تیي

 تمَیت آى
 تٌیاز ؽْیس  اعتاى ذزاعاى رضَی هدزی 1392

 آعتاى لسط رضَی هدزی 1391 تزرعی اثزترؾی خلغات حلمِ ّای هعزفت آعتاى لسط رضَی

اهٌیتی  -تسٍیي عٌس راّثززی ٍ تزًاهِ پٌح عالِ زر حَسُ اختواعی

 سائز ٍ سیارت
 ضَیاعتاًساری ذزاعاى ر هدزی 1391

 آعتاى لسط رضَی هدزی 1395 تحلیل هحتَای عَاالت زیٌی سائزاى آعتاى لسط

تزرعی اثزترؾی فعالیت ّای عاسهاى هؾاٍرُ ای آعتاى لسط 

 رضَی
 آعتاى لسط رضَی هدزی 1395

تز  VOAفارعی ٍ BBCتزرعی هیشاى تاثیزگذاری ؽثىِ ّای 

 عزصِ رٍسًاهِ ًگاری وؾَر
 هدزی 1395

ًِ ای ٍسارت زفتز هطالعات رعا

 فزٌّگ ٍ ارؽاز اعالهی

 هدزی 1389 تزرعی هیشاى ٍ ًحَُ حضَر هعارف رضَی زر رعاًِ هلی
هعاًٍت پضٍّؼ ٍ تثلیغات آعتاى 

 لسط رضَی

 تٌیاز ؽْیس  اعتاى ذزاعاى رضَی هدزی 1388 زفاع همسط یلوْایٍ ؽْازت زر ف ثاریا یخلَُ ّا یهحتَا لیتحل

تفزیحی  -فزٌّگی ّای عاسهاىتزرعی هیشاى اثزترؾی تزًاهِ 

 زر رٍحیِ ًؾاط ٍ ؽازاتی هراطثاىؽْززاری 
 هدزی 1389

تفزیحی ؽْززاری  -عاسهاى فزٌّگی

 هؾْس

 هدزی 1387 تحلیل ؽثىِ ّای هاَّارُ ای هذّثی خْت تزٍیح هعارف رضَی
هعاًٍت پضٍّؼ ٍ تثلیغات آعتاى 

 لسط رضَی

اى ذزاعاى تحلیل هحتَای تاسیْای آهَسؽگاّی ًَخَاًاى اعت

 رضَی
 هدزی 1388

آهَسػ ٍ پزٍرػ اعتاى ذزاعاى 

 رضَی

 هدزی 1385 تحلیل هحتَای ًوَزّای زیٌی زر آثار عیٌوایی خؾٌَارُ رٍیؼ
حَسُ ٌّزی عاسهاى تثلیغات اعالهی 

 ذزاعاى رضَی

تحلیل هحتَای ارسؽْای هٌسرج زر فیلوْا ٍ عزیالْای عیوای 

 83خوَْری اعالهی ایزاى زر عال 
 هدزی 1384

 -هزوش افىار عٌدی زاًؾدَیاى ایزاى

 زفتز هؾْس

 زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس هدزی 1384عال ؽْز هؾْس تِ طالق  65تا  18عٌدؼ ًگزػ تِ طالق افزاز 
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 ٍ عَاهل هؤثز تز آى
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 :پژيَشی مقاالت

 مًقعیت تالیف سال اوتشار عىًان ردیف

یراّثززی عیاعتگذاری عوَهطالعات ه 1399 طزح راّثزز عولی تزای اسزٍاج عالن 1  

ّای ًاؽی اس عزلت تا احغاط تزط ٍ  تزرعی راتطِ ذغارت  2

 ًااهٌی ؽْزًٍساى
 پضٍّؾٌاهِ خغزافیای اًتظاهی 1399

طزاحی ٍ عٌدؼ ؽاذص تاهیي اهٌیت زر حَسُ عزلت)هَرز   3

 هطالعِ: اعتاى ذزاعاى ؽوالی
 ًؾزیِ زاًؼ اًتظاهی ذزاعاى ؽوالی 1399

4 Communication barriers between basic scientists 

and clinicians in regenerative medicine: A 

qualitative study from Iran 

2020 
 

journal of evaluation in clinical practice 

راتطِ هصزف فزٌّگی ٍ ًگزػ ذزافی زر تیي زاًؾدَیاى ؽْز   5

 هؾْس
 هطالعات فزٌّگ ارتثاطات 1399

 زاىیا َىیشیتلَ یّا الیپَؽؼ چازر زر عز ؼیًوا 6
1398 

 شیی)پا ۵۸ یاپیسًاى، پ یفصلٌاهِ هطالعات راّثزز

۸۹۳۵) 

گززؽگزاى تز ًگزػ آًاى ًغثت تِ  یتدزتِ تعاهل زیتاث یتزرع 7

 ()هَرز هطالعِ: ؽْز هؾْس شتاىیخاهعِ ه
 2ؽوارُ  -عال ّفتن -هطالعات اختواعی گززؽگزی 1398

8 The presence of tourists and residents in shared 

travel photos 
2019 Tourism Management 70 (2019) 

ّالل  تیخوع زاٍطلثاى یعَاهل هَثز زر خذب ٍ هاًسگار یتزرع 9

 یاحوز اعتاى ذزاعاى رضَ
1396 

 -9زٍرُ  -پضٍّؾی اهساز ٍ ًدات-فصلٌاهِ علوی

 2ؽوارُ 

زر ؽثىِ  یزاًیًاى اخَا یعثه سًسگ ییتاسًوا یؽٌاع گًَِ 15

 تَن  ظیف یاختواع
1396 

 -15زٍرُ  -پضٍّؾی راّثزز فزٌّگ-فصلٌاهِ علوی

 45ؽوارُ

هٌفعت طلثی، فزیثىاری ٍ ذَؽزٍیی: ازران سائزاى اس فزٍؽٌسگاى  11

 ؽْز هؾْس
 7ؽوارُ  -عال چْارم -هطالعات اختواعی گززؽگزی 1396

 4ؽوارُ  -9زٍرُ  -تحمیمات فزٌّگی ایزاى 1395 هؾْس تار عاطفی راتطة گززؽگزاى تا خاهعِ هیشتاى 12

هراطثاى  یٌیز یزیزپذیٍ تاث یزار يیز یهَلفِ ّا وزخیً یتزرع 13

 ؼیخؾٌَارُ رٍ یّا لنیف
1395 

تْار ٍ  -عال تیغت ٍ عَم -فصلٌاهِ زیي ٍ ارتثاطات

 1395تاتغتاى 

 ٍیؼتاسًوایی زیي زر فیلن ًاهِ ّای اٍلیي خؾٌَارُ فیلن زیٌی ر 14
1394 

، 35ارتثاطات، عال ؽاًشزّن، ؽوارُ _هطالعات فزٌّگ

 94تاتغتاى 

تزرعی احغاط اهٌیت گززؽگزاى هذّثی زر اهاوي فزاغتی )هَرز  15

 هطالعِ: ؽْز هؾْس(
1394 

، 5هطالعات گززؽگزی اختواعی، ؽوارُ  ِزٍ فصلٌاه

 94عال عَم، تْار ٍ تاتغتاى 

 1393عال  1ؽوارُ  -هدلِ هطالعات هلی 1393 عیٌوای زفاع همسطتحلیل هحتَای خلَُ ّای ایثار زر  16

 هدلِ هطالعات اختواعی ایزاى 1395 تحلیل هحتَای تاسیْای ًَخَاًاى ؽْز هؾْس 17

 هدلِ علَم اختواعی زاًؾگاُ فززٍعی 1389 تحلیل تاریری علل ؽىَفایی علَم طثیعی زر ایزاى پظ اس اعالم 18

ل تثییي وٌٌسُ آعیة پذیزی اس هسل تٌسی عاذتاری عَاه 19

 ذَزوؾی زر هیاى زاًؾدَیاى زاًؾگاُ ّای ایزاى
 هدلِ اًدوي خوعیت ؽٌاعی ایزاى 1386

عالِ عاوي ؽْز هؾْس تِ طالق ٍ  65تا  18ًگزػ خوعیت  20

 فزٌّگی هَثز تز آى -عَاهل اختواعی

زٍرُ  -هدلِ علَم اختواعی زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس 1384

 1384ار تْ -1ؽوارُ  -زٍم
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 تالیف ي ترجمٍ کتاب:

 سال اوتشارا تالیف یا ترجمٍ کتابوام 

 1396 اًتؾارات خْاز زاًؾگاّی هؾْس تزخوِ راٌّوای تحلیل هحتَا

 1455 اًتؾارات خْاز زاًؾگاّی هؾْس تالیف عیوای گززؽگزاى ایزاى

 

 آمًزش ي تذریس:

 سال محل تذریس مقطع وام درس

 1396 ٍاحس لَچاى -زاًؾگاُ آساز اعالهی زوتزا رٍػ تحمیك پیؾزفتِ

تحلیل هحتَای رعاًِ ّای ارتثاط 

 خوعی

 ٍاحس لَچاى -زاًؾگاُ آساز اعالهی وارؽٌاعی ارؽس
96-1389 

وارتززی تْشیغتی،  -زاًؾگاُ فززٍعی، علوی وارؽٌاعی هثاًی خاهعِ ؽٌاعی 

-وارتززی خْاز زاًؾگاّی، علوی -علوی

 وارتززی ّالل احوز

1384-1389 

 1386 زاًؾگاُ علوی ٍ وارتززی خْاز زاًؾگاّی وارؽٌاعی تارید تحَالت اختواعی ایزاى

 1387-88 زاًؾگاُ علوی ٍ وارتززی خْاز زاًؾگاّی وارؽٌاعی ًظزیات ارتثاط خوعی

 1389-1387 زاًؾگاُ علوی ٍ وارتززی خْاز زاًؾگاّی وارؽٌاعی فزٌّگ ٍ تىٌَلَصی

 1388 زاًؾگاُ علوی ٍ وارتززی خْاز زاًؾگاّی وارؽٌاعی یهطالعات اختواعی ٍ افىارعٌد

 1389-1388 زاًؾگاُ تْشیغتی وارؽٌاعی خاهعِ ؽٌاعی ذاًَازُ

 1385 زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس وارؽٌاعی خوعیت ؽٌاعی

 1389-1388 زاًؾگاُ تْشیغتی وارؽٌاعی رٍاى ؽٌاعی اختواعی

 1395 َر هؾْسزاًؾگاُ پیام ً وارؽٌاعی خاهعِ ؽٌاعی اًحزافات

 1395 زاًؾگاُ پیام ًَر هؾْس وارؽٌاعی ستاى ترصصی

 1385 زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس وارؽٌاعی آؽٌایی تا واهپیَتز

 1389 وارتززی تْشیغتی -زاًؾگاُ علوی وارؽٌاعی وارتزز واهپیَتز زر تْشیغتی

 1387 زاًؾگاُ اهام حغیي وارؽٌاعی وارتزز واهپیَتز زر علَم اختواعی

 

 ًیت در شًراَا ي اوجمه َا:عض

 (1388-95عضَ اتاق فىز عتاز هَاز هرسر اعتاى ذزاعاى رضَی عال) -

 (1395عضَ اتاق فىز عتاز هثارسُ تا لاچاق واال ٍ ارس اعتاى ذزاعاى رضَی) -

 (1388ؽَرای پضٍّؾی تٌیاز ؽْیس اعتاى ذزاعاى) عضَ -

 (1392-1388عضَ ؽَرای علوی گزٍُ علَم اختواعی) -

 (1392-1389لوی پضٍّؾىسُ گززؽگزی خْاز زاًؾگاّی هؾْس)عضَ ؽَرای ع -

 (1392-1386عضَ اًدوي خاهعِ ؽٌاعاى ایزاى) -

 (1391عضَ ؽَرای تاهیي هحتَا ٍ ؽعار ؽْززاری هؾْس) -
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 (1392-1387عاسهاى ًظام هٌْسعی اعتاى ذزاعاى)عضَ  -

 

 فعالیت َا:  سایر

 (1383)اُ فززٍعی هؾْساختواعی ًؾزیات زاًؾدَیی زاًؾگ -ارسیاتی هماالت فزٌّگی -

 (1384-1381)زفتز هؾْس -ّوىاری زر طزح ّای پضٍّؾی هزوش افىارعٌدی زاًؾدَیاى ایزاى -

 (1384)وارؽٌاط اخزایی هدلِ پضٍّؾی علَم اختواعی زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس -

 (1395ارسیاب علوی هماالت اٍلیي ّوایؼ التصاز ؽْزی هؾْس) -

 (1395زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس)ارسیاب علوی هماالت هدلِ علَم اختواعی  -

 (1389عضَ ّیات رئیغِ اٍلیي وٌگزُ پیؾگیزی اٍلیِ اس اعتیاز) -

 (1386هغؤٍل وویتِ ًظارت ٍ ارسیاتی خؾٌَارُ عیٌوایی فدز) -

 هغؤٍل وٌتزل پزٍصُ طزح ّای فاس یه تَععِ ووی ٍ ویفی سیارت خْاز زاًؾگاّی هؾْس -

 

 :امتیازاتگًاَیىامٍ َا ي 

 (1386)حَسُ ّای ٌّزی اعتاى ّای عزاعز وؾَر زر پضٍّؼرتثِ اٍل اذذ  -

 (1386)گَاّیٌاهِ وارگاُ آهَسؽی تحلیل گفتواى زر علَم اختواعی -

 (1389خؾٌَارُ اتَریحاى)اذذ لَح سریي پضٍّؼ اس  -


