تسمه تعالي
رسٍهِ دكتز حسيي حبتوي
 -1مشخصات فردي

ًبم :حسيي ًبم خبًَادگي :حبتوي ًبم پذر:حطوت الِ
هحل تَلذ:هزٍدضت

ضوبرُ ضٌبسٌبهِ10 :

متَلذ 1327 :كذهلي2432650700 :
ديي  :اسالم

هذّت  :ضيؼِ

 -2سواتق ايثارگري

جبًجبس ٍهصذٍم ضيويبيي درػوليبت ثذر
ضزكت درػوليبت ّبي :ضكست حصزآثبداى -ػوليبت فتح الوجيي – ٍالفجز -2ػوليبت ثذرٍ -الفجز8
 -3سَاثك اجزائي در آهَسش ػبلي (دٍلتي ـ غيز دٍلتي)
 -هذيزيت گزٍُ درٍس ػوَهي

 ريبست داًطگبُ اهبم ػلي (ع) ثبتبييذ همبم هؼظن رّجزي ريبست ٍاحذ سزٍستبى اثمب هجذد درپست ريبست ٍاحذ سزٍستبى ثب حكن جٌبة آلبي دكتز فزّبدداًطجَ هؼبًٍت پذيزش ٍاستؼذاد ّبي درخطبى ثبضگبُ پژٍّطگزاى جَاى ًٍخجگبى ثب حكن جٌبة آلبيدكتز فزّبدداًطجَ
4ـ تحصيالت:

دكتزي تخصصي)(Ph.D.؛ رضتِ تحصيلي  :هذيزيت آهَسضي
داًطگبُ هحل تحصيل ٍ :احذ ػلَم ٍ تحميمبت تْزاى
-5مرتثه علمي:

استبديبر توبم ٍلت ( پزًٍذُ ارتمب ثِ داًطيبري درسبسهبى هزكشي درحبل ثزرسي )
 -6نشانها و جوايس علمي:

دريبفت سِ فمزُ لَح تمذيزاس همبم هؼظن رّجزي در راثطِ ثب هذيزيت داًطگبُ اهبم ػلي (ع)
دريبفت يك لجصِ اسلحِ ضكبري اس ريبست جوَْري در راثطِ ثب هذيزيت داًطگبُ اهبم ػلي(ع)
دريبفت هذال داًص ثوٌبسجت رتجِ اٍل كبرضٌبسي ارضذ هذيزيت

 -مذرس كارگاههاي آموزشي:

اخالق هذيزيت ،هذيزيت خالق ،اًگيشش ٍ يبددّي اثزثخص ،ارسضيبثي ٍ اًذاسُ گيزي پيطزفت
تحصيلي ،آهَسش تذٍيي ثزًبهِ ريشي ،آضٌبيي ثب فٌَى ٍ رفتبر سبسهبًي ،هذيزيت آهَسش ػبلي
 -6ساتقه تذريس:

داًطگبُ آساداسالهي سزٍستبى ،داًطگبُ آساداسالهي ضيزاس(همطغ كبرضٌبسي ارضذ) ،داًطگبُ
آساداسالهي هزٍدضت(همطغ كبرضٌبسي ارضذ) داًطگبُ آساد اسالهي ارسٌجبى(همطغ كبرضٌبسي
ارضذ)
 -7موضوعات تذريس:
كليبت رٍضْب ٍ فٌَى تذريس ػولي كبر آفزيٌي اصَل سزپزستي طزاحي ٍ هطبلؼِ هسبيل يبدگيزي ٍ آهَسش هجبًي سبسهبى
ٍ هذيزيت طزاحي آهَسضي

هذيزيت رفتبر سبسهبًي رٍش تحميك در هذيزيت هذيزيت هٌبثغ اًسبًي تئَري ّبي سبسهبى ٍ

هذيزيت هذيزيت استزاتژيك فٌَى تجشيِ ٍ تحليل ٍ طزاحي سيستوْب ،همذهبت ثزًبهِ ريشي آهَسضي ،تظبرت ٍ راٌّوبيي
آهَسضي ،اصَل هذيزيت ،الگَّبي تذريس.

دفبع همذس(داراي هجَس تذريس اسپژٍّطگبُ دفبع همذس).
 -7فعاليتهاي پژوهشي:
الف)راهنمايي ومشاوره  92فقره پاتان نامه كارشناسي ارشذ
ب) مقاالت:

2فمزُ همبلِ ISIچبح ضذُ درهجالت خبرج اسكطَر
5فمزُ  ISCچبح ضذُ درهجالت داخل كطَر
 داًطگبُ آساد اسالهي ٍ كبرآفزيٌي ارائِ يك هذل هذيزيت استزاتژيك در آهَسش ػبلي ارائِ يك هذل ارسضيبثي اس ػولكزد هؼولوبى اثتذايي استبى فبرس ارسيبثي ٍ سٌجص اثزثخطي آهَسش ّبي ضوي خذهت در ارتمبي ػولكزد هذيزاىّ ،يئت ػلوي ٍكبركٌبى ٍاحذّبي داًطگبّي هٌطمِ يك
 ارائِ يك هذل هذيزيت استزاتژيك در داًطگبُ آساداسالهي -ثزرسي راثطِ تَاًوٌذ سبسي كبركٌبى ثب ارتمب ثْزُ ٍري آًبى در هٌطمِ يك داًطگبُ آساد اسالهي

 راثطِ سالهت سبسهبًي ثب تؼْذات پٌج گبًِ هذيزاى كوبلجَدرهذارس راٌّوبيي ضْز ضيزاس ًيبسسٌجي آهَسضي هذيزاى دثستبًْبي ضيزاس ثزرسي تبثيز تفَيض اختيبر ثب ثْزُ ٍري هٌبثغ اًسبًي هٌطمِ يك داًطگبُ آساداسالهي ثزرسي راثطْي كيفيت سًذگي كبري ثب تؼْذ سبسهبًي ٍ هيشاى ثْزُ ٍري در كبركٌبى داًطگبُػلَم پشضكي جْزم
 ارائِ راّجزدّبيي ثزاي ّذايت تحصيلي ٍ ضغلي داًص آهَساى دٍرُ هتَسطِ ضْزستبىسيزجبى
-

ثزرسي راثطِ ٍيژگي ّبي ضخصيتي كبركٌبى ثب سالهت سبسهبًي ٍ فزٌّگ سبسهبًي
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ب) كتة منتشره:

تبليف كتبة هذيزيت استزاتژيك در آهَسش ػبلي
ج) طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته :

 ثزرسي راثطِ تفَيض اختيبر ثب ثْزُ ٍري هٌبثغ اًسبًي ٍاحذّبي داًطگبّي هٌطمِ يك ثب استفبدُاس هذل ّزسي ٍ گلذ اسويت
ا رسيبثي ٍ سٌجص اثزثخطي آهَسضْبي ضوي خذهت دفتز هطبلؼبت ًيزٍي اًسبًي در ارتمبيػولكزد هذيزاىّ ،يأت ػلوي ٍ كبركٌبى ٍاحذّبي داًطگبّي هٌطمِ يك
 -طزاحي هذل هذيزيت استزاتژيك در آهَسش ػبلي

 طزاحي هذل ارسضيبثي اس ػولكزد هؼلوبى اثتذايي استبى فبرس طزاحي هذل هذيزيت استزاتژيك در داًطگبُ آساداسالهي -ثزرسي راثطِ تَاًوٌذ سبسي كبركٌبى ثب ارتمب ثْزُ ٍري آًبى در هٌطمِ يك داًطگبُ آساد اسالهي
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