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 * درجات علمی و سوابق تحصیلی :

 

  

 * سوابق شغلی رسمی : 

  347666  بِ ضوبضُ ثبت « ضطکت پژٍّطی ٍ اعالع ضسبًی ػطش گستط تبیبى» ػضَ هَسسبى  . 

 ٌَىکتب  1388ضطکت پژٍّطی ٍ اعالع ضسبًی ػطش گستط تبیبى اظ سبل  ػبهلیط سه   . 

 .ُازاضُ کل هسزکبضی بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى . ازاضُ  کبضضٌبس هطبٍضُ ٍ تحکین ذبًَاز

 (کبضهٌس ضسوی ) .تب اکٌَى  1390هطبٍضُ ٍ تحکین ذبًَازُ. اظ سبل 

  8837ػضَ سبظهبى ًظبم ضٍاًطٌبسی ٍ هطبٍضُ خوَْضی اسالهی ایطاى بِ ضوبضُ ػضَیت  ٍ

 .3090ضوبضُ پطٍاًِ 

  

 *سوابق تجربی پروژه ای و قرار دادی:

  ضٍاى ضٌبسی زاًطگبُ اصفْبى. ػضَ اًدوي 

   اًدوي ضٍاى   هدطی ّوبیص  ،1383زض سبل « ّوبیص تحلیل ضٍابظ زذتط ٍ پسط»ّیئت اخطایی

 ضٌبسی زاًطگبُ اصفْبى ٍ هؼبًٍت اختوبػی ًیطٍی اًتظبهی اصفْبى.

 ٌبض، زضهبى( سطببظاى صٌبیغ زفبع اصفْبى، هدطی ٍ )سرٌطاًی، سوی ّوکبضی زض آهَظش گطٍّی

 .1385عطف لطاض زاز هطکع هطبٍضُ ضفك زض سبل 

 ،هطکع هطبٍضُ ٍ ذسهبت ضٍاى ضٌبذتی ضفك استبى اصفْبى ـ   کبضضٌبس پژٍّص ٍ ضٍاى سٌح

 . 1386لغبیت   1384ایطاى اظ تبضید  

 ایثبضگطاى  کبضضٌبس هطبٍضُ ٍ تحکین ذبًَازُ، ازاضُ هطبٍضُ ٍ تحکین ذبًَازُ بٌیبز ضْیس ٍ اهَض

 .1386)ستبز کطَض ( زض سبل 

  کبضضٌبس اظزٍاج ٍ بطضسی ػلل عالق فطظًساى ضبّس، ازاضُ هطبٍضُ ٍ تحکین ذبًَازُ بٌیبز ضْیس

 .1387  ٍ اهَض ایثبضگطاى )ستبز کطَض ( زض سبل

 سال دريافت كشور  نام نام دانشگاه تحصیلی وتخصص رشته درجه تحصیلی

 1384 ایطاى اصفْبى ضٍاى ضٌبسی ػوَهی کبضضٌبسی

 1387 ایطاى ضٍزّي( گبُ آظاز اسالهی) ٍاحسزاًط ضٍاى ضٌبسی ببلیٌی اضضس  کبضضٌبسی

 هطغَل ایطاى (پژٍّطگبُ ضبذص پژٍُاصفْبى  )زاًطگبُ  (سالهتهسیطیت پژٍّی )آیٌسُ  زکتطی
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  کبضضٌبس پیطگیطی اظ آسیب ّبی ضٍاًی، ازاضُ هطبٍضُ ٍ تحکین ذبًَازُ بٌیبز ضْیس ٍ اهَض

 .1388اى)ستبز کطَض ( زض سبل ایثبضگط

 اهَض ، ازاضُ هطبٍضُ ٍ تحکین ذبًَازُ بٌیبز ضْیس کبضضٌبس هسئَل اذتالفبت ذبًَازگی ٍ

 .1389سبل  اظایثبضگطاى)ستبز کطَض ( 

  زض اٍلیي « بطضسی آسیب ّبی ضٍاًی خبهؼِ ّسف ٍ ضاُ حل ّبی آى» ػضَ کبضگطٍُ ترصصی

 .1386ّوبیص سطاسطی حَظُ هطبٍضُ ضبّس ٍ ایثبضگط زض ذطزاز هبُ سبل 

 بًَازُ زض ّن اًسیطی اهَض اختوبػی ٍ هطبٍضُ ضبّس ٍ ایثبضگط ػضَ کبضگطٍُ اظزٍاج ٍ تحکین ذ

 . 1386 تْطاى ـ بْوي  

  ّوکبضی زض تْیِ زستَض الؼول ٍ آییي ًبهِ ّبی ازاضُ هطبٍضُ ٍ تحکین ذبًَازُ بٌیبز ضْیس ٍ اهَض

 (.www.isaar.ir) تب بِ حبل 1386اظ سبل  ایثبضگطاى

 بِ  1388آشض سبل  2آببى تب  28زض خطٌَاضُ ظٍج ّبی ذَضبرت ایطاًی زض تبضید  ضطکت

 ًوبیٌسگی اظ عطف بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى.

  برص  2کبضضٌبس ضٍاى ضٌبسی ببلیٌی زض بطًبهِ ذبًَازُ )سبببتی سَظ ( ضبکِ خْبًی سحط(

 تب بِ حبل. 1389کَضزی( زض سبل 

  تب بِ حبل. 1389)برص کَضزی( زض سبل  ضازیَ تْطاىبطًبهِ کبضضٌبس ضٍاى ضٌبسی ببلیٌی زض 

 تدلیل اظ هسزکبضاى ٍ هطبٍضاى  زبیط کوسیَى هطبٍضُ ّن اًسیطی صیبًت اختوبػی اظ ایثبضگطاى ٍ

. ازاضُ کل اهَض اختوبػی ٍ هسزکبضی بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ًوًَِ بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى

 . 1390 ذطزاز 23ٍ 24 –ایثبضگطاى. تْطاى 

  25/3/1390اًدوي هسزکبضاى اختوبػی زض تبضید ضطکت زض بیست ٍ ضطویي ّوبیص کطَضی  

 . / الف/ م565بِ ضوبضُ گَاّی ایطاى 1404بب ػٌَاى هسزکبضی اختوبػی زض چطن اًساظ 

 بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى  سبیت ،اعالع ضسبًی هطاکع هطبٍضُ ضبّس ٍ ایثبضگط هسیطیت برص

(www.Isaar.ir   ٍ برص ٍاحس ّبی ستبزی، زپبضتوبى اعالع ضسبًی هطاکع هطبٍضُ ضبّس

 ایثبضگط.

 (توبم) . 1393تب  1387 زضهبًگط هطکع ذسهبت ضٍاى ضٌبسی ٍ هطبٍضُ ػطش 

  ترصصی ستبز هببضظُ بب هَاز  -ًوبیٌسُ ضسوی بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى زض ًطست ػلوی

 . 1390اظ سبل  کطَضهرسض 

  هؼلَهبت ػوَهی آضاهص  -ًَیسٌسُ برص )ضٍاًطٌبسی ٍ فطٌّگ ضاًٌسگی( زض ّفتِ ًبهِ فطٌّگی

 . 1390بطتط اظ سبل 

  ازاهِ زاضز(. 1393زضهبًگط هطکع هطبٍضُ ضاظ اظ سبل فٌی ٍ هسیط( 
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 * سوابق پژوهشی 

 طرحهای پژوهشی اجرا شذه الف ـ 

ّبی ػوَهی تست ضٍضضبخ زض سغح زاًطگبُ اصفْبى همغغ بطضسی پبسد (. 1384. )هطازی، خاللـ  

. زاًطکسُ ضٍاى ضٌبسی ٍ ػلَم تطبیتی ػوَهی . پبیبى ًبهِ کبضضٌبسی ضٍاى ضٌبسیسٌی بعضگسبالى

 زاًطگبُ اصفْبى.

بطضسی سالهت (. 1384.)هطازی، خالل؛ ابطاّیوی، ػلی؛ ًبهساضی، کَضٍش عبلبی، هحوس ػلی؛ـ 

ی آى بب پیططفت تحصیلی زض استبى  تَسغِ ٍ زاًطدَیبى ضبّس ٍ ضابغِآهَظاى زٍضُ ه ضٍاًی زاًص

 . سبظهبى بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى استبى اصفْبى.اصفْبى

(. 1385سؼیسی، احوس؛ ًَّدبًی، اسوبػیل.)ـ عبلبی، هحوس ػلی؛ هطازی، خالل؛ فطاّبًی، حدت الِ؛ 

 ذبًِ فطٌّگ اًسیطِ(. -سیي آببز)هحلِ ح ًیبظ سٌدی فطٌّگی، اختوبػی هحلِ ّبی اصفْبى

 .تفطیحی ضْطزاضی اصفْبى ـ فطٌّگی   هسیطیت پژٍّص ٍ بطًبهِ ضیعی

ّبی ظًسگی  بطضسی تبثیط آهَظش هْبضت(. 1385.)سؼیسی، احوسـ عبلبی، هحوس ػلی؛ هطازی، خالل؛ 

 .سبظهبى لضبیی ٍ الساهبت تبهیٌی استبى اصفْبى. ظًساًیبى ًسَاى اصفْبى

بطضسی ػلل بطٍظ ًبٌّدبضیْبی ضفتبضی (. 1385س ػلی؛ هطازی، خالل؛ سؼیسی، احوس.)ـ عبلبی، هحو

هسیطیت . اظ لبیل ذَزکطی، ذَزظًی ٍ... زض بیي سطببظاى ٍظیفِ صٌبیغ زفبػی هٌغمِ اصفْبى

 . ًظبضت ٍ اضظیببی هکتبی ػمیستی سیبسی لطاضگبُ صٌبیغ زفبػی هٌغمِ اصفْبى

بطضسی ٍضؼیت  (.1386ی تَپمطا، فبعوِ.)زٌَی، ضکَفِ؛ هطاـ هطازی، خالل؛ ضٌبئی، احوس؛ هؼ

. ازاضُ کل اهَض ازاضُ هطبٍضُ ٍ تحکین ذبًَازُ. 1385عالق زض بیي فطظًساى ضبّس کطَض سبل 

 .بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاىاختوبػی ٍ هسزکبضی  

 (.1387وبػی( .)هطازی، خالل؛ بب ّوکبضی )ّوکبضاى ازاضُ آهَظش ٍ پیطگیطی اظ آسیب ّبی اخت ـ 

ازاضُ کل اهَض اختوبػی ٍ هسزکبضی بٌیبز ضْیس ٍ اهَض . ضٌبسبیی هطکالت ضبیغ ایثبضگطاى زض ایطاى

 .ایثبضگطاى

گطزآٍضی ٍ تٌظین اعالػبت هطبَط بِ ضٍاى ضٌبسی، هطبٍضُ ٍ هسزکبضی اظ (. 1387ـ خالل هطازی.)

ازاضُ کل اهَض اختوبػی ٍ هسزکبضی بٌیبز ضْیس ٍ . ازاضُ هطبٍضُ ٍ تحکین ذبًَازُ. زیسگبُ اسالم

 .اهَض ایثبضگطاى
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همبیسِ اثط برطی زضهبى ّبی ضفتبضی، ضٌبذتی ٍ حوبیتی بط بْبَز اذتالل (. 1389ـ هطازی، خالل.)

PTSD کبضضٌبسی اضضس ضٍاى . پبیبى ًبهِ زض افطاز تحت پَضص هطاکع زضهبًی ضبّس ٍ ایثبضگط

 .زاًطگبُ آظاز اسالهی )ٍاحس ضٍزّي(ى ضٌبسی ضٌبسی ببلیٌی. زاًطکسُ ضٍا

هطازی، خالل؛ ػببسی لبزی، هدتبی؛ ٍثیمی، پگبُ؛ ضْطیبضی، هْطی؛ ضضیسی ، خوبل؛ حسیٌی،   -

هستٌس سبظی ٍ (. 1391سیس هستدبز؛ کوطی، ػلی ػببس؛ ضٌبئی، احوس؛ هبم ضطیفی، احوس. )

 استبى تْطاى.گعاضش گیطی عطح عبّب. ازاضُ استبًساضز ٍ تحمیمبت صٌؼتی 

 

 در دست اجراطرحهای پژوهشی ب ـ 

هطازی، خالل؛ ػببسی لبزی، هدتبی؛ ٍثیمی، پگبُ؛ ضضیسی ، خوبل؛ حسیٌی، سیس هستدبز؛ کوطی،  -

هستٌس سبظی ٍ گعاضش گیطی عطح عبّب. (. 1392ػلی ػببس؛ ضٌبئی، احوس؛ هبم ضطیفی، احوس. )

 ض زست اخطاز ازاضُ استبًساضز ٍ تحمیمبت صٌؼتی استبى تْطاى.

 

 *مقاله:

 PTSDهمبیسِ اثط برطی زضهبى ّبی ضفتبضی، ضٌبذتی ٍ حوبیتی بط بْبَز اذتالل (. 1389هطازی، خالل.)

 . اضسبل بِ هدلِ زاًطَض ضفتبض ٍ زض زست چبپ.زض افطاز تحت پَضص هطاکع زضهبًی ضبّس ٍ ایثبضگط

ظی زض خبهؼِ ضبّس ٍ ایثبضگط . زض زست (. تَاًوٌس سب1390هبظًی، احوس؛ ضٌبئی ، احوس؛ هطازی، خالل.)

 چبپ.

 

 انتشارات   *  

  )كتاب( اجرا شذه الف ـ تالیف و ترجمه های

: گطٍُ اسکیعٍفطًی چیست؟ )تطخوِ(. 1384ـ اًدوي ضٍاى ضٌبسی ببلیٌی زاًطگبُ اصفْبى.)

  .ًطط زاًطگبُ اصفْبى .(ًَیسٌسگبى
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هؼبٍى پژٍّطی زاًطگبُ ػلَم پعضکی بب ًظبضت ط )ـ اهیٌی، هصغفی؛ ضستگبضی، ػلی؛ الب ببببیی،اکب

ٍاحس پژٍّص ٍ بطًبهِ ضیعی  (.1385.)ّوکبضی خالل هطازی( اصفْبى زکتط پیوبى ازیبی ٍ

 . ـ ًطط زاًطگبُ ػلَم پعضکی زاًطگبُ ػلَم پعضکی اصفْبى

ًت هؼبٍ. کتببچِ ضاٌّوبی آهَظش ػبلی بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى (.1387ـ هطازی، خالل.)

 .ـ بطای ستبز ضبّس زاًطگبُ ّب فطٌّگی بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى ضْطستبى زهبًٍس

ًگبّی بِ هٌببغ ضٍاى (. 1387ـ هبظًی، احوس؛ ضٌبئی، احوس، خلیلی، ًطگس؛ هطازی، خالل.)

 ضٌبسی، هطبٍضُ ٍ هسزکبضی اظ زیسگبُ اسالم. تْطاى : ًطط ضبّس. 

وکبضی زکتط هحوس حسیي الیبسی، ابَالفضل بَشض خوْطی، احوس؛ ضٌبئی، احوس. )بب ّ ـ هبظًی،

زکتط فطظام پطٍا، زکتط عبّط تیعزست، هْسی ذسا زازی، زکتط ضسَل ضٍضي، احوس صبفی، اکبط 

صفطی، زکتط سؼیس لطًَی ظازُ، خالل هطازی، زکتط هحوس ضضب هالًَضی، زکتط سیس ابَالمبسن 

ضطح حبل ٍ ضاٌّوبی  (. فطم ّبی1389لی(. )هْطی ًژاز، زکتط هطضیِ هَسَی ٍ هحوس ضضب ٍکی

 . ًطط یبضاى ضبّس.تکویل. تْطاى

تَاًبرطی کَزکبى سٌسضم  (.1390): خالل هطازی(.ضـ اذاللی کَّپبیی، حسیي؛ )ٍیطاستب

. اًتطبضات ضاُ کبضّبی کبضبطزی بطای هطبیبى ٍ هبزضاى کَزکبى بب ًطبًگبى زاٍى )ًطبًگبى( زاٍى

 اضخوٌس.

بٍضُ ضبّس ٍ ایثبضگط ٍ ًگبّی بط ػولکطز آى بؼس اظ ازغبم ًْبزّبی هؼطفی هطاکع هط -

 )ّوکبضی زض ًگبضش(. ازاضُ هطبٍضُ ٍ تحکین ذبًَازُ. ًطط یبضاى ضبّس. .(0931)ایثبضگطی

 

  در دست اجرا ب ـ تالیف و ترجمه های

ضٌبسی اًدوي ضٍاى  بی ضٍاى ضٌبسی بط اسبس عبمِ بٌسیگطایص ّ؛ ضٌبئی، احوس.ـ هطازی، خالل

 .اهطیکب

 . زض اًتظبض اذص هدَظ چبپ . اذتالل استطس پس اظ ضطبِهطازی، خالل.  ـ 

هببًی ذبًَازُ ٍ ػَاهل هَثط بط ضضبیت ظًبضَیی )بِ ّوطاُ بستِ هطازی، خالل؛ هؼٌَی، ضکَفِ.  ـ

 . زض اًتظبض اذص هدَظ چبپ . آهَظضی ٍیژُ هطبٍضاى ذبًَازُ(
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 نامه و لوح های تقذير * تشويق

 اظ هسیط کل اهَض اختوبػی ٍ هسزکبضی بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى بِ ذبعط  تمسیط ًبهِضیبفت ز

بِ ضوبضُ ًبهِ « . ًطط یبضاى ضبّسضطح حبل ٍ ضاٌّوبی تکویل. تْطاى فطم ّبی»ّوکبضی زض تْیِ 

 . 24/3/1389هَضذِ  454/830/53011

  ٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى بِ ذبعط اظ هسیط کل اهَض اختوبػی ٍ هسزکبضی ب لَح سپبسزضیبفت

/ 573/830بِ ضوبضُ  1388فؼبلیت زض حَظُ هطبٍضُ ٍ هسزکبضی ضبّس ٍ ایثبضگط زض سبل 

 .1389/ 12/4زض تبضید  هَضذِ  53012

  ضائِ ابٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى بِ ذبعط هؼبٍى تؼبٍى ٍ اهَض اختوبػی اظ  لَح سپبسزضیبفت

  530/ 1342/830بِ ضوبضُ 1389اختوبػی ٍ هطبٍضُ زض سبل ای هسزکبضی ذسهبت حطفِ 

 .1390/ 22/3زض تبضید  هَضذِ 

 *شركت در دوره های آموزشی، كارهای آموزشی، همايش ها و كنگره ها:

 امتیاز مذت به ساعت مجری عنوان رديف

  250 پعضکی لبًًَی استبى اصفْبى آسیب ضٌبسی ضٍاًی 1

  24 زاًطگبُ ضْیس بْطتی ازُکٌگطُ هلی آسیب ضٌبسی ذبًَ 2

  4 زاًطگبُ ضْیس بْطتی کبضگبُ آهَظضی ذبًَازُ زضهبًی 3

 2 10 زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ضٍزّي ّوبیص ضٍاًی آسیب ضٌبسی ضٍاًی ٍ اختوبػی 4

ّوبیص هلی خَاى،آهَظش، اظزٍاج ٍ ظًسگی  5

 هَفك

اًدوي هطاکع ذسهبت ضٍاى ضٌبسی 

 ٍ هطبٍضُ ایطاًیبى

10 5 

 2 20 هطبٍضُ اسالهی  هَسسِ هغبلؼبتی هطبٍضُ ذبًَازُ ٍ بْساضت خٌسی 6

ضٍابظ خٌسی بطای ّوسطاى   هطبٍضُ ٍ آهَظش 7

 بب هؼلَلیت خسوی

 1 4 هطبٍضُ اسالهی  هَسسِ هغبلؼبتی

 آهَظش هْبضت ّبی ظًسگی 8

 

  35 بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى

ضٍاى اضائِ ذسهبت ضٍاًطٌبسی زض زفتط ذسهبت  9

 1387ضٌبسی ػطش اظ سبل 

  2800 ػطش

ٍ  بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى کبضگبُ آهَظضی هطبٍضُ تلفٌی 9

 سبظهبى ًظبم ضٍاًطٌبسی ٍ هطبٍضُ 

24  



 

8 

 

بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى ٍ  کبضگبُ آهَظضی هطبٍضُ گطٍّی 

 سبظهبى ًظبم ضٍاًطٌبسی ٍ هطبٍضُ

24  

بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى ٍ  اىکبضگبُ آهَظضی هساذلِ زض بحط 

 سبظهبى ًظبم ضٍاًطٌبسی ٍ هطبٍضُ

24  

-هدوَػِ گَاّی ضطکت زض ًطست ػلوی  

 ترصصی ستبز هببضظُ بب هَاز هرسض

  30 ستبز هببضظُ بب هَاز هرسض 

 10 سبػت  3259  خوغ کل

  

 * سايت و وبالگ ) مقاالت و نوشته های وبالگ (

   www.mjalal.blogfa.com        ( 1386) اظ سبل ضٍاى ضٌبسی یّب ٍ اعالػبت ػوَه همبلِ

 هسیطیت برص اعالع ضسبًی هطاکع هطبٍضُ ضبّس ٍ ایثبضگط، سبیت بٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى

www.isaar.ir 

 هسیطیت سبیت هطکع ضٍاًطٌبسی ٍ هطبٍضُ  ضاظ

http://razmoshaver.com  

http://www.mjalal.blogfa.com/
http://www.isaar.ir/
http://razmoshaver.com/

