ثغوِ تعبلي
خالصه وضعيت
الف ) مشخصات فردي
ًبم ٍ ًبمخبًَادگيً :بدر ؽًَذی
تبريخ تَلذ 1346 :
آدرط النتزًٍيني n-shavandi@araku.ac.irٍ shavandinader@yahoo.com :
تلفي توبط ّ :وزاُ 09123602349

هحل مبر (تلفنظ) 08612774880 :

ب ) سوابق تحصيلي
 .1مبرؽٌبعي تزثيت ثذًي .1368 :
 .2مبرؽٌبعي ارؽذ تزثيت ثذًي .1371 :
 .3دمتزی فيشيَلَصی ٍرسؽي .1385 :
پ ) وضعيت شغلي
داًؾيبر گزٍُ تزثيت ثذًي داًؾگبُ اراك .
ت ) سوابق پژوهشي
مقاالت  ،پایان نامه ها و طرح هاي پژوهشي
 .1چبح 19هقبلِ در هجالت علوي -پضٍّؾي داخلي ٍ خبرجي.
 .2ارائِ  21هقبلِ در مٌفزاًظ ّبی داخلي ٍخبرجي.
 .3راٌّوبيي  18پبيبى ًبهِ مبرؽٌبعي ارؽذ تزثيت ثذًي ثب گزايؼ فيشيَلَصی ٍرسؽي .
 .4هؾبٍرُ  15پبيبى ًبهِ مبرؽٌبعي ارؽذ تزثيت ثذًي ثب گزايؼ فيشيَلَصی ٍرسؽي .
 .5اًجبم  6طزح پضٍّؾي ثب هَضَعبت فيشيَلَصی ٍرسؽي.
كتاب

 تأليف  :فيشيَلَصی ٍاليجبل – اًتؾبرات مويتِ هلي الوپيل .1385
 تأليف ٍ گزدآٍری  :ؽؾويي الوپيبد ٍرسؽي داًؾجَيبى عزاعز مؾوَر .اًتؾوبرات ادارُ مول
تزثيت ثذًي ٍسارت علَم.

 گزدآٍری  :هجوَعِ هقبالت دٍهيي ّوبيؼ تَععِ علوي ٍاليجبل اًتؾبرات متيجِ 1388
 تبليف :آسهبيؾگبُ فيشيَلَصی ٍرسؽي.اًتؾبرات داًؾگبُ اراك 1390
 تبليف  :طزاحي ٍ ثزًبهِ ريشی توزيي در ٍاليجبل –اًتؾبرات علن ٍحزمت( .در هزحلِ چبح)
 تزجوِ  :توزيٌبت چبثني (در هزحلِ چبح)
 تزجوِ  :هزاحل هَفقيت در ٍاليجبل( در هزحلِ ٍيزايؼ)
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ث ) سوابق آموزشي
تذريظ دردٍرُ مبرؽٌبعي تزثيت ثذًي ٍعلَم ٍرسؽي:
 درٍط ًظزی  :فيشيَلَصی اًغبًي  ،فيشيَلَصی ٍرسؽوي  ، 2 ٍ 1علون تووزيي  ، 2 ٍ 1تغذيوِ
ٍرسؽي  ،آسهبيؾگبُ فيشيَلَصی ٍرسؽي .
 درٍط عولووي ٍ :اليجووبل  ٍ 2 ٍ 1تخصصووي  ،ؽووٌب  ٍ 2 ٍ 1تخصصووي ٌّ ،ووذثبل  ،آهووبدگي
جغوبًي  ،تزثيت ثذًي عوَهي . 2 ٍ 1
تذريظ دردٍرُ مبرؽٌبعي ارؽذ تزثيت ثذًي ٍعلَم ٍرسؽي:
 فيشيَلَصی اًغبًي پيؾزفتِ  ، 2 ٍ 1فيشيَلوَصی ٍرسؽوي ،فيشيَلوَصی موبرثزدی ،آسهبيؾوگبُ
فيشيَلَصی ٍرسؽي  ،عويٌبر در فيشيَلَصی ٍرسؽي  ،علن تووزيي  ،سثوبى تخصصوي  ،تغذيوِ
ٍرسؽي .
ج ) سوابق اجرائي
 .1دثيز ّيئت ٍاليجبل اعتبى ّوذاى – اس تبريخ  75/4/1ثِ هذت دٍ عبل .
 .2عزگزٍُ آهَسؽي تزثيت ثذًي اعتبى ّوذاى اس عبل  1371لغبيت . 1376
 .3رئيظ اًجوي ٍاليجبل عبحلي ٍسارت علَم  ،تحقيقبت ٍ فٌبٍری اس عبل  1384لغبيت . 1386
 .4هذيز گزٍُ تزثيت ثذًي داًؾگبُ اراك اس  86/7/1اداهِ دارد .
 .5هذيز ادارُ تزثيت ثذًي داًؾگبُ اراك اس تبريخ  86/7/7تب . 89/10/18
 .6هؾبٍر داًؾجَيبى ؽبّذ ٍ ايثبرگز گزٍُ تزثيت ثذًي داًؾگبُ اراك اس  86/7/1اداهِ دارد .
 .7رئيظ اًجوي ٍاليجبل ٍسارت علَم  ،تحقيقبت ٍ فٌبٍری اس تبريخ  87/7/9اداهِ دارد .
 .8رئيظ اًجوي ٍاليجبل فذراعيَى ٍرسػ ّبی داًؾجَيي در عبل.1390ٍ1384
 .9هذيز ثزًبهِ ريشی توزيي توزيٌْبی هلي مؾَر ( ًَجَاًبى  ،جَاًبى  ،ثشرگغبالى ٍ ثبًَاى ) اس
عبل  1384لغبيت . 1386
 .10هذرط رعوي فذراعيَى ٍاليجبل جوَْری اعالهي ايزاى ثزای تذريظ دٍرُ ّوبی هزثيگوزی
درجِ  3ٍ2ٍ1اس عبل .1372
د ) سوابق ورزشي
 .1عضَ تين هٌتخت ٍاليجبل داًؼ آهَسی اعتبى ّوذاى.
 .2مغت عٌبٍيي قْزهبًي ٍ ًبئت قْزهوبًي ٍ عوَهي در هغوبثقبت ٍاليجوبل داًؾوجَيبى مؾوَر ثوِ
تزتيت در عبلْبی . 1365 ٍ 1368 ، 1367
 .3عضَ تين ّبی ٍاليجبل جَاًبى ٍ ثشرگغبالى اعتبى ّوذاى در عبلْبی  1364لغبيت .1373
 .4عضَ تين ٍاليجبل دعتِ ثزتزی صذا ٍ عيوبی تْزاى  ،ثبؽگبُ فجز ّوذاى  ،پزعپَليظ ّوذاى .
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 .5هزثي تين ٍاليجبل جَاًبى ٍ اهيذّبی اعتبى اس عبل  1375لغبيت . 1377
 .6هزثي تين ٍاليجبل صٌبم در عبلْبی  82لغبيت  85ثوب مغوت قْزهوبى ثبؽوگبّْبی آعويب ،قْزهوبى
عَپزليگ مؾَر ٍهقبم ؽؾوي.
 .7هزثي تين ٍاليجبل ثزق تْزاى ٍ مغت هقبم چْبرم عَپزليگ مؾَر .1386
 .8هزثي تين هلي جوَْری اعالهي ايزاى اس عبل  1382لغبيت :1386
 ؽزمت در هغبثقبت قْزهبًي جْبى  2006صاپي. ؽزمت درهغبثقبت قْزهبًي مؾَر ّب ی هغلوبى  2005جذُ عزثغتبى . ؽزمت درهغبثقبت سيز گزٍُ الوپيل  2004در صاپيؽزمت در ثبسی ّبی آعيبيي دٍحِ قطز 2006 ؽزمت در يًَيَرعيبد داًؾجَيبى جْبى  2005اسهيز تزميِ ؽزمت در جبم ريبعت جوَْری قشاقغتبى 2006 ؽزمت در جبم ؽيخ راؽذ دٍثي 2005 ؽزمت در ثبسی ّبی غزة آعيب دٍحِ قطز . 2005 ؽزمت در يًَيَرعيبد داًؾجَيبى جْبى 2009ؽٌشى چيي.ح ) مذارك ورزشي
 هذرك هذرعي ٍاليجبل اس داًؾگبُ اليجشيل آلوبى ( دٍرُ  6هبِّ ؽبهل تئَری ٍ علوي ٍاليجبل
 ،فيشيَلَصی  ،علن توزيي  ،آعيت ؽٌبعي  ،تعلين ٍ تزثيت  ،هبعبص ٍ آًبليش ٍاليجبل ) .
 هذرك هزثيگزی ثيي الوللي درجِ يل ٍاليجبل .1373
 هذرك هزثيگزی ثيي الوللي درجِ دٍ ٍاليجبل .1375
 داٍری درجِ يل ٍاليجبل .1375
 هذرك هزثيگزی اس فذراعيَى ٍاليجبل آلوبى . 1378
 هذرك هزثيگزی درجِ  3در رؽتِ ّبی فَتجبل ،دٍچزخِ عَاری  ،دٍ ٍ هيذاًي ٌّ ،ذثبل ،ؽٌب
 هذرك داٍری درجِ  3در رؽتِ ّبی مؾتي ،دٍچزخِ عَاری  ،تٌيظ رٍی هيش .
 هذرك آًبليش ٍاليجبل.
 هذرك طت ٍرسؽي اس مويتِ هلي الوپيل.
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سایر فعاليتها
 .1تذريظ مبرگبُ ثذًغبسی ًَيي ٍاليجبل سيز ًظوز پضٍّؾونذُ تزثيوت ثوذًي ٍسارت علوَم عوبل
 – 1387داًؾگبُ اراك.
 .2تذريظ مبرگبُ آهبدگي جغوبًي در ٍاليجبل سيز ًظوز تزثيوت ثوذًي ٍسارت علوَم عوبل 1386
داًؾگبُ عالهِ طجبطجبيي .
 .3تذريظ مبرگبُ علن توزيي داًؾگبُ ثَعلي ّوذاى .
 .4تذريظ ثيؼ اس  6مبرگبُ طزاحي توزيي عبالًِ ٍ علون تووزيي ثوزای ادارُ مول تزثيوت ثوذًي
اعتبى هزمشی .
 .5عضَ ّيئت رئيغِ مٌگزُ ثيي الوللي تزثيت ثذًي ٍ علَم ٍرسؽي در داًؾگبُ ميؼ .
 .6عضَ ّيئت رئيغِ ّوبيؼ داًؾجَيي در داًؾگبُ هبسًذاراى .
 .7عضَ ّيئت رئيغِ اٍليي ّوبيؼ علوي ٍاليجبل ،داًؾگبُ ثيزجٌذ.
 .8دثيز علوي دٍهيي ّوبيؼ هلي تَععِ علوي ٍاليجبل داًؾگبُ اراك.
 .9عضَ ّيئت رئيغِ اٍليي ّوبيؼ هلي -تخصصي فيشيَلَصی ٍرسؽي در داًؾگبُ مزهبًؾبُ.
 .10عضَ ّيئت رئيغِ دٍهيي ّوبيؼ هلي -تخصصي فيشيَلَصی ٍرسؽي در داًؾگبُ ثيزجٌذ.
ً .11بيت رئيظ ّيئت ؽٌبی اعتبى هزمشی.
 .12پضٍّؾگز ثزتز گزٍُ تزثيت ثذًي در عبل ّبی 1390ٍ 1389
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