ضىاسىامٍ علمی
( ض ز ح س ً اب ق ع ل م ی  ،آم ً س ض ی  ،ي پ ژ ي َط ی )

سمیٍ صفزی
ا س ت اد ی ا ر مذ ی ز ی ت ي ر س ض ی  ،د ا و طگ ا ٌ ضُ زک ز د ،ض ُ ز ک ز د  ،ا ی ز ا ن

اطالعات ضخصی
ًبم;

سويِ

ًبم خبًَادگي;

صفشي

سًابق تحصیل ی
دکتزا; هذيشيت ٍسصضي  /داًطگبُ تشثيت هؼلن تْشاى(هؼذل 8)29837
ػٌوَاى سسوب ِ دریووشي; استجوبن هيووبى تَاًوٌذسوبصي سٍاًطوٌبخیيز تؼْووذ سوبصهبًي ٍ س یووبس
ضْشًٍذي سبصهبًي هؼلوبى تشثيت ثذًي(ًوشُ; ػب ي)
کارضىاسی ارضذ :هذيشيت ٍسصضي /داًطگبُ تشثيت هؼلن تْشاى(هؼذل )29/62
ػٌَاى پبيبى ًبهِ ربسضٌبسي اسضذ; استجبن هيبى سبخیبس سبصهبًي ٍ ًَآٍسي ربسضٌبسبى سیبدي
سبصهبى تشثيت ثذًي ايشاى(ًوشُ; ػب ي)

افتخارات ي جًایش
رتبٍ ايل آصهَى دریشي هذيشيت ٍسصضي داًطگبُ تشثيت هؼلن تْشاى -سبل82498
رتبٍ ايل آصهَى دریشي هذيشيت ٍسصضي داًطگبُ ػلَم تحميمبت تْشاى -سبل 82498
رتبٍ سًم آصهَى دریشي هذيشيت ٍسصضي داًطگبُ تشثيت هذسس تْشاى -سبل 82498
رتبٍ ايل بسؽ ا یحصيل ربسضٌبسي اسضذ هذيشيت ٍسصضي داًطگبُ تشثيت هؼلن تْشاى8
داًطجَي استعذاد درخطان ي ومًوٍ دس دٍسُ ربسضٌبسي اسضذ ٍ دریشي هذيشيت ٍسصضوي
داًطگبُ تشثيت هؼلن تْشاى-اص سبل  2496تب 824:2
رتبٍ ايل بسؽ ا یحصيل دٍسُ دریشي هذيشيت ٍسصضي داًطگبُ تشثيت هؼلن تْشاى.
هذيش داخلي اًجوي ػلوي تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي ايشاى82499-2496
َح تقذیز اص رويسيَى اًجوي ّبي ػلوي ايشاى جْت رست ستجِ اٍل دس ثيي توبم اًجووي
ّبي ػلوي ايشاى دس سبل 82498
َح تقذیز دس ضطويي ا وپيبد ٍسصضي ثبًَاى اسیبى تْشاى دس سبل 82491
دسيب ت َح تقذیز اص سئيس اًجوي ػلوي تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي ايشاى دس سبل 82499
پزيشش ٍ تقذیز اص پبيبى ًبهِ ربسضٌبسي اسضذ ثِ ػٌَاى طشح پژٍّطي دس پژٍّطکذُ تشثيت
ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي8
آثار مىتطز ضذٌ
کتاب:
 82مذیزیت مىابع اوساوی در ساسمان َای يرسضی المپیک -تشجوِ -اًیطوبسات ثبهوذاد
ریبة -تبثسیبى 2499
 83اصًل ي مباوی مزبیگزی يرسضی – تشجوِ -اًیطبسات حیوي(ػلَم ٍسصضي) سبل 24:5

مقالٍ(علمی-پژيَطی):
 82ارتباط میان ساختار ساسماوی ي وًآيری کارضىاسان ستادی سااسمان تزبیات باذوی
ایزانً 8طشيِ ػلوي-پژٍّطي ػلَم حشریي ٍ ٍسصش(داًطگبُ تشثيت هؼلن) -چبح ضذُ
 83ارتباط بیه ساختار ساسماوی ي خالقیت مذیزان ستادی ساسمان تزبیت باذوی ایازان8
ًطشيِ ػلوي-پژٍّطي حشرت(داًطگبُ تْشاى) -چبح ضذُ
 84وقص ياسطٍ ای تًاومىذساسی ريان ضىاختی در ارتباط بیه رَبزی تحًل گزا ي تعُذ

ساسماوی در ساسمان تزبیت بذوی ایزانً 8طشيِ ػلوي – پژٍّطوي ػلوَم حشریوي ٍ ٍسصش
(داًطگبُ تشثيت هؼلن) -چبح ضذُ
 85مقایسٍ سزمایٍ گذاری بزای ایجاد یک فزصت ضغلی در بخص يرسش با سایز بخص
َای اقتصادیً 8طشيِ ػلوي –پژٍّطي( پژٍّطکذُ تشثيت ثوذًي ٍ ػلوَم ٍسصضوي) – چوبح
ضذُ8
 86رابطٍ بیه اوگیشش مطارکت ،تًاومىذساسی ريان ضىاختی ي تعُذ عااطفی کارکىاان
ساسمان تزبیت بذوی ایازان (ًطوشيِ ػلووي پژٍّطوي (پژٍّطوکذُ تشثيوت ثوذًي ٍ ػلوَم
ٍسصضي)چبح ضذُ8
 87ارتباط میان تًاومىذساسی رياوطىاختی ،تعُذ ساسماوی ي رفتار ضُزيوذی سااسماوی
معلمان تزبیت بذوی ایزان ًطشيِ ػلوي – پژٍّطي ػلَم حشریي ٍ ٍسصش (داًطگبُ تْشاى)
چبح ضذُ8
 88هذل يبثي سبخیبسي استجبن هيبى سشهبيِ سٍاًطٌبخیي ثب س یوبس ضوْشًٍذي سوبصهبًي ربسرٌوبى
اداسُ رل ٍسصش ٍ جَاًبىز پژٍّص ًبهِ هذيشيت ٍسصضي ٍ س یبس حشریي8ISC
مقالٍ (َمایص ي کىفزاوس َای ملی ي بیه المللی):
82
83
84
85
86
87

88
89
8:

استجبن هيبى سبخیبس سوبصهبًي ٍ ًوَآٍسي ربسضٌبسوبى سوبصهبى تشثيوت ثوذًيّ -ووبيص هلوي
هذيشيت ٍسصضي -آربدهي هلي ا وپيک (تْشاى) -ثْوي هبُ 2498
همبيسِ سالهت سٍاًي جبًجبصاى ٍ ايثبسگشاى ٍسصضکبس ٍ غيشٍسصضکبس ضْش تْشاىّ - 8وبيص هلي
هذيشيت ٍسصضي -داًطگبُ آصاد اسالهي اسسٌجبى(ضيشاص) -دي هبُ 2499
ثشسسي هَاهل هَثش ثش ػولکشد ضغلي ربسضٌبسبى سیبدي سبصهبى تشثيت ثذًي ايشاىّ -ووبيص
هلي هذيشيت ٍسصضي-آربدهي هلي ا وپيک (تْشاى) ثْوي هبُ 2498
تبثيش ضشرت دس َق ثشًبهِ داًطگبّي ثش ريفيت صًذگي داًطجَيبى پسوش داًطوگبُ ضوْشرشد-
سَهيي رٌفشاًس ثيي ا وللي داًطگبّْبي آسيب -رويیِ هلي ا وپپيک(تْشاى) -آثبى24:2
همبيسِ هيضاى ا سشدگيز اضطشاة ٍ اسیشس صًبى سب وٌذ ؼبل ٍ غيش ؼبل ضْش تْشاى -رٌگشُ
هلي سالهت صًبى -داًطگبُ ػلَم پضضکي(اصفْبى) – ثْوي هبُ24:3
ساثطِ ثيي ٍيژگيّبي ضخصيیيز اًگيضش ضغلي ٍ تؼْذ ضغلي هؼلووبى تشثيوت ثوذًي اسویبى
چْبسهحبل ٍ ثخیيبسي -دٍهيي ّووبيص هلوي دسویبٍسدّبي ًوَيي ػلووي دس تَسوؼِ ٍسصش-
داًطگبُ آصاد اسالهي گشگبى(گلسیبى)  -آرسهبُ 24:3
استجبن تَاًوٌذسبصي سٍاًطٌبخیي ثب س یبس ضْشًٍذي سبصهبًي هؼلوبى تشثيت ثذًي -رٌگشُ هلي
تخصصي ًيبص ًسل شدا -داًطگبُ تْشاى -آرسهبُ 24:3
صفشي سز لبسوي ةز پبروٌص ح" همبيسِ تبثيش توشيٌبت يضٍثبل ٍ تووشيي ثوب صوٌذ ي ثوش
تؼبدل صًبى سب وٌذ " اٍ يي ّوبيص هلي تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي ايشاى)(1394
صفشي س" همبيسِ تبثيش توشيٌبت يضٍثبل ٍ توشيٌبت ثوب صوٌذ ي ثوش اًؼطوبي پوزيشي صًوبى

سب وٌذ " اٍ يي رٌفشاًس ثيي ا وللي ػلَم ٍسصضي)(1394
 821صفشي س" ًمص ػَاهل غيش هبدي هؼلوبى ٍسصش دس پشٍسش اسیؼذاد ّبي ٍسصضي " اٍ ويي
ّوبيص هلي اًجوي ػلوي هذيشيت ٍسصش ايشاى)(1394
- 822صفشي سز حمبًي ا" ػلل هَاًغ هطبسرت داًص آهَصاى پسشًسجت ثِ دسس تشثيوت ثوذًي "
اٍ يي ّوبيص هلي اًجوي هلي هذيشيت ٍسصضي ايشاى)(1394
- 823صفشي سز اهيذي عز ّبديبى يز اسذي ص" ساثطِ ثويي ريفيوت صًوذگي روبسي ٍ ثْوشُ ٍسي
ربسرٌبى اداسُ رل ٍسصش ٍ جَاًبى اسیبى چ ٍ ة " سَهيي ّوبيص هلي ٍسصضي ثوشاي ّووِ
)(1393
- 824صفشي سز ّبديبى ي" ثشسسي ساثطِ ثيي ريفيت صًذگي روبسي ٍ ثْوشُ ٍسي ربسرٌوبى اداسُ
رل ٍسصش ٍ جَاًبى اسیبى چ ٍ ة " سَهيي ّوبيص هلي ٍسصش ثشاي ّوِ)(1393
- 825صفشي سز " ثشسسي ساثطِ َّش سبصهبًي ثب ػَاهل سٍاًطٌبخیي تَاًوٌذسبصي سٍاًطوٌبخیي
هؼلوبى ٍسصش ضْشسیبى ضيشاص " ضَهيي ّوبيص هلي ٍسصش ثشاي ّوِ)(1393
- 826صفشي سز اهيذي ع" استجبن هيبى گشايص ثِ ربسآ شيٌي سبصهبًي ٍ ػولکشد هوب ي اداسُ رول
ٍسصش ٍ جَاًبى اسیبى چ ٍ ة " سَهيي ّوبيص هلي ٍسصش ثشاي ّوِ)(1393
- 827صفشي سز اهيذي ع" ثشسسي ٍضؼيت ربسآ شيٌي سبصهبًي دس اداسُ رول ٍسصش ٍ جَاًوبى "
ّوبيص هلي داًطجَيي ػلَم ٍسصضي)(1393
 828تبثيش توشيٌبت يَگب ثش ربّص اسیشس ٍ ا ضايص اػیوبد ثِ ًفوس صًوبىز ًْوويي ّووبيص ثويي
ا وللي تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضيز تْشاى پژٍّطگبُ تشثيت ثذًيز اسفٌذ 824:5
 829ثشسسي هيضاى سضبيت اػضبي ّيبت ػلوي اص ؼب يیْبي َق ثشًبهِ داًطوگبُز ًْوويي ّووبيص
ثيي ا وللي تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضيز تْشاى پژٍّطگبُ تشثيت ثذًيز اسفٌذ 824:5
 82:تحليل ػَاهل ٍ هَاًغ هطبسرت اػضبي ّيبت ػلوي دس َق ثشًبهِ ٍسصضويز ًْوويي ّووبيص
ثيي ا وللي تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضيز تْشاى پژٍّطگبُ تشثيت ثذًيز اسفٌذ 824:5
 831ثشسسي ًمص صذا ٍ سيوب دس گشايص هشدم ثِ هطبسرت دس ٍسصشز ّووبيص هلوي ٍسصش ثوشاي
ّوِز تْشاى ٍصاست ٍسصش ٍ جَاًبىز آرس 824:5
 832اسصيبثي ريفيت صًذگي داًطجَيبى پسش داًطگبُ ضْشرشد ثب تبريذ ثش ؼب يت ّبي ثذًي اٍلوبت
شاغتز ّوبيص هلي ٍسصش ثشاي ّوِز تْشاى ٍصاست ٍسصش ٍ جَاًبىز آرس 824:5
 833ػَاهل هَثش ثش گشايص داًطجَيبى ثِ هطبسرت دس ٍسصش ّوگبًيز ّووبيص هلوي ٍسصش ثوشاي
ّوِز تْشاى ٍصاست ٍسصش ٍ جَاًبىز آرس 824:5
 834ػلل هَاًغ هطبسرت داًطجَيبى پسش ًسجت ثِ دسس تشثيت ثذًيز اٍ يي ّوبيص هلوي اًجووي
هذيشيت ٍسصضي ايشاىز تْشاى داًطگبُ ػالهِ طجبطجبييز اسديجْطت 824:5
ً 835مص ػَاهل غيشهبدي دس پشٍسش اسیؼذادّبي ٍسصضيز اٍ يي ّووبيص هلوي اًجووي هوذيشيت
ٍسصضي ايشاىز تْشاى داًطگبُ ػالهِ طجبطجبييز اسديجْطت 824:5
 836همبيسِ تبثيش توشيٌبت يضٍثبل ٍ توشيٌبت ثب صٌذ ي ثش اًؼطبي پوزيشي صًوبى سوب وٌذز اٍ ويي

رٌفشاًس ثيي ا وللي ػلَم ٍسصضيز تْشاىز هْش 824:5
 837ساثطِ ثيي َّيت َّاداساى ٍ ٍ بداسي ثِ ثشًذ ٍسصضي دس ثيي َّاداساى تيوْبي ٍسصضي سپبّبى
ٍ رٍة آّيز اٍ يي ّوبيص هلي ػلَم ٍسصضي ًَيي ٍسصش حش ِ اي ٍ استمب تٌذسسیيز گلسیبىز
اسفٌذ 824:5
 838ثشسسي ٍضؼيت ايوٌي اهبري ٍسصضي سشپَضيذُ اسیبى چْبسهحبل ٍ ثخیيبسيز اٍ يي رٌفشاًس
ثيي ا وللي هذيشيت ٍسصضيز ضيشاصز اسديجْطت 824:6
 839همبيسِ هيضاى ضبدربهي ٍ ثْضيسیي سٍاًطٌبخیي داًطجَيبى دخیش ٍسصضوکبس ٍ غيوش ٍسصضوکبس
داًطگبُ ضْشرشدزز اٍ يي رٌفشاًس ثيي ا وللي هذيشيت ٍسصضيز ضيشاصز اسديجْطت 824:6
طشح پژٍّطي
82
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طشح هلي پژٍّطوي اسايوِ ا گوَي اسویؼذاديبثي ٍسصضوي دس ايشاى(ّوکوبس اصولي) -هجوشي; دریوش ثْوشام
لذيوي(صيش ًظش سبصهبى تشثيت ثذًي ايشاى)8
طشح پژٍّطي هلي طشاحي ًظبم جبهغ ٍسصش جبًجبصاى ٍ هؼلَالى ايشاى(ّوکوبس اصولي) – هجوشي; دریوش
شيذُ ّبدٍي(صيش ًظش ثٌيبد ضْيذ ٍ اهَس ايثبسگشاى)8
طشح ثبًک اطالػبت اػضبء ّيئت ػلوي داًطکذُ تشثيت ثذًي داًطگبُ تشثيت هؼلون تْشاى(ّوکوبس اصولي)
هجشي; دریش سيذ اهيشاحوذ هظفشي(صيش ًظش داًطگبُ تشثيت هؼلن تْشاى)8
طشح هلي اطالػبت جبهغ ثخص تشثيت ثذًي ٍ ضٌبسٌبهِ ضوبّبي ٍسصضوي داًطوگبُ ّوبي ايشاى(ّوکوبس)
هجشي; اداسُ رل تشثيت ثذًي ٍصاست ػلَمز تحميمبت ٍ ٌبٍسي8
طشح هلي ثبًک اطالػبت رليِ پژٍّطگشاى ٍسصضي رطَس ايشاى(ّوکبس اصلي) هجشي; دریش سيذ اهيشاحوذ
هظفشي(صيش ًظش پژٍّطکذُ تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي ٍصاست ػلَمز تحميمبت ٍ ٌبٍسي)8
طشح پژٍّطي هلي ًظبم جبهغ ٍسصش لْشهبًي ايشاى(ّوکبس) – هجشي; دریش سيذ اهيشاحوذ هظفشي(صيوش
ًظش پژٍّطکذُ تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي ٍصاست ػلَمز تحميمبت ٍ ٌبٍسي)8
طشح پژٍّطي ػَاهل ٍ هَاًغ هطبسرت دس ؼب يیْبي ٍسصضي اػضبي ّيبت ػلوي ٍ ربسرٌبى داًطوگبّْبي
اسیبى چْبسهحبل ٍ ثخیيبسي(هجشي طشح) -صيش ًظش داًطگبُ ضْشرشد8
تحليل هکبًي ضبّبي ٍسصضي ٍ اًیخبة هکبى ثْيٌِ جْت سبخت اهبري ٍسصضي ضْش ضْشرشد ثب اسیفبدُ
اص سيسینّبي اطالػبت جغشا يبيي(ّ( -)GISوکبس) -صيش ًظش داًطگبُ ضْشرشد8

سَاثك اجشايي ٍ هذيشيیي
هذيش اجشايي اًجوي ػلوي تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي سبل 2496-97
هذيش داخلي اًجوي تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي سبل 2499-97
سشپشست رل ربسٍاى ٍسصضي پٌجويي ا وپيبد ٍسصضي داًطگبُ ّبي پيبم ًوَس ايوشاى -هطوْذ
824:1
ػضَ ّيبت سئيسِ اٍ يي ّوبيص هلي هذيشيت ٍسصضي داًطوگبُ ّوبي آصاد -اصفْبى(داًطوگبُ

آصاد هجبسرِ) -آثبى 824:2
ػضَ ّيبت سئيسِ ٍ داٍس همبالت دس اٍ يي ّوبيص هلي تخصصي تشثيت ثذًي ًيبص ًسل وشدا
داًطگبُ تْشاى 8آرس هبُ824:3
ػضَ ؼبل ثبضگبُ ًخجگبى پژٍّطکذُ تشثيت ثذًي سبصهبى ٍسصش ثسيج
ػضَ ضَساي داًطگبُ ضْشرشد8
سَاثك آهَصضي
تذسيس دس داًطگبُ تشثيت هؼلن تْشاى(سبل 8)2498
تذسيس دس داًطگبُ آصاد اسالهي – آهَصضکذُ ػب ي سوب ٍاحذ ٍساهيي-پيطَا(8)2499-2496
تذسيس دس داًطگبُ پيبم ًَس ضْشرشد8)24:2-249:(-
تذسيس دس داًطگبُ ا ضّشا تْشاى)24:3-24:2(-
تذسيس دس داًطگبُ ضْشرشد8)888-24:2(-
دٍسُ ّبي(ربسگبُ) آهَصضي
 82ثبصاسيبثي دس ٍسصش لْشهبًي – آربدهي هلي ا وپيک ٍ پبساا وپيک – آرس 82497
 83هذيشيت اسدٍّبي آهبدگي ٍ تذاسربتي تين ّبي هلي -آربدهي هلي ا وپيک ٍ پبسا ا وپيک -آثبى 82497
 84اصَل پشٍپَصال ًَيسي -پژٍّطکذُ تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي -هْش82497
 85سٍش ّبي تحميك ٍ ثکبسگيشي ًشم ا وضاس  spssدس تشثيوت ثوذًي -پژٍّطوکذُ تشثيوت ثوذًي ٍ ػلوَم
ٍسصضي– آثبى 82497
 86سٍش ّبي تحميك روي ٍ ريفي دس هذيشيت ٍسصضي -پژٍّطکذُ تشثيت ثوذًي ٍ ػلوَم ٍسصضوي هْوش
82497
 87ثشًبهِ سيضي  CPM ٍ PERTدس هذيشيت ٍسصضي -پژٍّطکذُ تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي  -آرس
82497
 88طشح دسس ًَيسي دس تشثيت ثذًي  -پژٍّطکذُ تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي -آرس 82499
 89هْبستْبي استجبطي دس ٍسصش -داًطگبُ شدٍسي هطْذ -ضْشيَس 824:1
 8:آضٌبيي ثب سٍضْبي ًَيي اسصيبثي ًبٌّجبسيْبي سیَى مشات ثوب تبريوذ ثوش اسویفبدُ اصدسویگبُ spinal
 8mouseپژٍّطکذُ تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي -اسديجْطت 82497
 821اصَل هزارشُ ٍ ي ثيبى -هشرض ربسآ شيٌي داًطگبُ ضْشرشد -اسديجْطت 824:3
 822الیصبد ثبضگبُ داسي تْشاى -داًطگبُ ػالهِ طجبطجبيي اسديجْطت 24:5
 823ثشًذ سبصي ٍيژُ ثبضگبّْبي ٍسصضي تْشاى -داًطگبُ ػالهِ طجبطجبيي اسديجْطت 24:5
آرس 24:4
ّیل ا وپيک تْشاى
 824سٍيکشدّبي جذيذ دس سسبًِ ّبي ٍسصضي
 825چگًَِ يک خجشًگبس ٍسصضي ضَين؟ ّیل ا وپيک تْشاىز ارس 24:5

