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 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل 

 اخذ مدرک
 کشور محل اخذ مدرک

 لیسانس
علوم و مهندسی 

 زیست محیط
 ایران صنعتی اصفهان 9731 -

لیسانس فوق  
علوم و مهندسی 

 زیست محیط

های  آلودگی

 زیست محیط
 ایران تربیت مدرس 9731

 زیست علوم محیط دکتری
های  آلودگی

 زیست محیط
9733 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی
 ایران

 زیست و سالمتخدمات شهری، محیط نام کمیته:

 عضو کمیته سمت در کمیته:

 سال 4 مدت زمان عضویت:

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

  دانشگاه های دولتی
 

        

  کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 

        

 دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد اسالمی 

         واحد همدان

  سایر
 

        

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 محل عکس

(3*4) 

 مشخصات کمیته که در آن عضو هستید: 

 ت علمی در:یاعضویت ه

 :سوابق تحصیلی
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 JCR در شده نمایه های نشریه در مقاله عنوان 21 انتشار -

 WOS در شده نمایه های نشریه در مقاله عنوان 3 انتشار -

 Master Journal List در شده نمایه های نشریه در مقاله عنوان 6 انتشار -

 Scopus در شده نمایه ISI غیر های نشریه در مقاله عنوان 91 انتشار -

 ISC در شده نمایه پژوهشی - علمی های نشریه در مقاله عنوان 911 انتشار -

 عمومی - علمی و ISC در شده نمایه ترویجی - علمی های نشریه در مقاله عنوان 3 انتشار -

 المللی بین و ملی معتبر های همایش در مقاله عنوان 16 ارایه -

 پژوهشی طرح عنوان 96 مجری -

 پژوهشی طرح عنوان 13 همکار -

 تخصصی دکتری رساله عنوان 9 راهنمایی -

 ارشد کارشناسی نامه پایان عنوان 36 راهنمایی -

 تخصصی دکتری رساله عنوان 7 مشاوره -

 ارشد کارشناسی نامه پایان عنوان 16 مشاوره -

  کتاب عنوان 1 تالیف -

 .آب مهندسی و زیستمحیط نشریه تحریریه هیات عضو -

 پژوهشی - علمی و ISI نشریه عنوان 21 داور -

 .کشور برتر فناوران و پژوهشگران از تجلیل جشنواره پانزدهمین زیستمحیط تخصصی رشته برتر پژوهشگر -

 اسالمی آزاد دانشگاه فناوری و پژوهشی علمی، جشنواره دومین دامپزشکی و کشاورزی آموزشی گروه برتر پژوهشگر -

 (.فرهیختگان)

 .همدان استان پژوهش هفته ملی ستاد توسط برتر پژوهشگر عنوان به انتخاب دوره هفت -

 .همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه برتر پژوهشگر عنوان به انتخاب دوره هشت -

 .9736-33 همدان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایه علوم دانشکده پژوهشی مدیر -

 .9736-12 همدان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه رییس -

 .9731-11 همدان، استان اسالمی آزاد دانشگاه تحقیقات و علوم پردیس دانشجویی و آموزشی معاون -

 9712-13 همدان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایه علوم دانشکده رییس -

 .9719 همدان،-ایران نخبگان عالی مجمع مدیر -

 .9714-12 همدان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه منتخب کمیته دبیر -

 .دارد ادامه - 9716 همدان، استان زیست محیط حفاظت کل اداره فناوری و پژوهشی شورای عضو -

 - 9717 همدان، شهر اسالمی شورای هایپژوهش و مطالعات مرکز سالمت و زیستمحیط شهری، خدمات کمیته عضو -

 .دارد ادامه

 .9712-16 همدان، شهر اسالمی شورای هایپژوهش و مطالعات مرکز گردشگری کمیته عضو -

 .اسالمی آزاد دانشگاه 4 منطقه زیست محیط مهندسی و علوم تخصصی دکتری مصاحبه کمیته رییس -

 .اسالمی آزاد دانشگاه 4 منطقه فاضالب و آب - زیست محیط مهندسی تخصصی دکتری مصاحبه کمیته رییس -

 .پایدار توسعه و زیستمحیط انسان، ملی همایش دبیر -

 ملی و المللی بین همایش عنوان 91 علمی کمیته در عضویت -

 

 

 

 .دهید توضیح مشروح به را... و  شده چاپ مقاالت و شغلی پژوهشی، سوابق

 

 (13)اسفند  و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان روابط عمومی مرکز مطالعات


