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 سوابق تحصيلي
 1392آهَصش عالي گشایص تشًاهِ سیضي دسسي دس آهَصش عالي، داًطگاُ ضْيذ تْطتي، : دكتشا  

 1379تشًاهِ سیضي آهَصضي، داًطگاُ تْشاى، : كاسضٌاسي اسضذ 

 1376هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضي آهَصضي، پيام ًَس، : كاسضٌاسي 

 

سوابق استخذامي 
  ِسیضي كطَس ساتك - كاسضٌاس ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدج ِ  (1391 تا 1380اص سال )ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاه

  (اداهِ داسد... تا 1392اص سال )عضَ ّيات علوي داًطگاُ حکين سثضٍاسي 

 سوابق  اجرايي

 ( تاكٌَى1400اص سال )سئيس داًطکذُ ادتيات ٍ علَم اًساًي داًطگاُ حکين سثضٍاسي 

 ( 1397 تا 1393)هذیش دفتش ًظاست، اسصیاتي ٍ تضويي كيفيت داًطگاُ حکين سثضٍاسي

  (1387ٍ1388)عضَ اصلي كاس گشٍُ آهَصش عالي تذٍیي تشًاهِ پٌجن دس ٍصاست علَم تحميمات ٍ فٌاٍسي 
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  سیضي دس )عضَ كويتِ هطَستي تذٍیي تشًاهِ پٌجن تَسعِ تخص آهَصش عالي كطَس ِ دس هؤسسِ پژٍّص ٍ تشًاه

 (1386سال  )(آهَصش عالي

  (84  تا 81اص )عضَ كويتِ اعتثاستخطي هشاكض علوي كاستشدي جْاد كطاٍسصي 

 (1386)عضَ ّيأت فٌي تذٍیي استاًذاسد سيستن جاهع آهَصش ساصهاى صٌایع دفاعي 

 

رتبه هاي علمي 
  ِ( 1387) داًطگاُ ضْيذ تْطتي"تشًاهِ سیضي دسسي دس آهَصش عالي"ستثِ اٍل آصهَى ٍسٍدي دكتشي سضت 

  ِ(1392) داًطگاُ ضْيذ تْطتي"تشًاهِ سیضي دسسي دس آهَصش عالي"ستثِ اٍل خشٍجي دٍسُ دكتشي سضت 

 

طرح هاي پژوهش انجام شذه 
  طشاحي الگَي هٌاسة تشاي اسصیاتي دسًٍي گشٍُ آهَصضي پشستاسي داًطگاُ علَم تْضیستي ٍ تَاًثخطي تِ هٌظَس

 (عٌَاى پایاى ًاهِ كاسضٌاسي اسضذ)استماء كيفيت آهَصضي 

  طشاحي ٍ تذٍیي سٍیکشد هٌاسة تخصيص تَدجِ داًطگاُ ّاي ایشاى تشاساس ضاخصْاي كيفيت ًظام داًطگاّي

 (داًطگاُ تشتيت هذسس: كاسفشها) (هجشي)

  (عضَ گشٍُ هجشي)طشاحي الگَي اعتثاستخطي تخص هٌْذسي ضيوي داًطگاُ تشتيت هذسس 

  تشسسي ٍ تْيٌِ ساصي الگَي اعتثاستخطي تشاي تکاسگيشي دس اسصیاتي دٍسُ ّاي آهَصضي هشاكض آهَصضي هجشي

 (عضَ گشٍُ هجشي)دٍسُ ّاي علوي كاستشدي ٍصاست جْاد كطاٍسصي 

  ّاي اٍل، دٍم ٍ سَم تَسعِ التصادي، اجتواعي ٍ فشٌّگي ِ تشسسي سًٍذ هذیشیت تخص آهَصش عالي طي تشًاه

 (ضَساي عالي اًمالب فشٌّگي: كاسفشها) (ّوکاس طشح)جوَْسي اسالهي ایشاى 

  (داًطگاُ پيام ًَس: كاسفشها) (عضَ گشٍُ هجشي)طشاحي ٍ تذٍیي الگَي اسصیاتي دسًٍي هشاكض داًطگاُ پيام ًَس  

  سیضي كطَس ِ  (ّوکاس اصلي)ًياصسٌجي آهَصضي كاسكٌاى ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاه

  سیضي كطَس ِ ِ ّاي آهَصضي هطاغل تخصصي ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاه  (ّوکاس اصلي)طشاحي ٍ تذٍیي تست

  سیضي كطَس ِ (ّوکاس اصلي)طشاحي ٍ تذٍیي پَدهاًْاي آهَصضي تخصصي ٍ عوَهي كاسكٌاى ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاه  

  سیضي كطَس ٍ احصاء پَدهاًْاي آهَصضي ِ  (عضَ گشٍُ هجشي) تعييي ًياصّاي آهَصضي هذیشاى ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاه

  سیضي تشاساس الگَي ِ عضَ ) TQMاسصیاتي اثشتخطي ٍ كيفيت آهَصضْاي ضوي خذهت ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاه

 (گشٍُ هجشي

  ّا ٍسٍضْاي اجشایي آهَصضي دس ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضي كطَس ِ (ّوکاس طشح)آسية ضٌاسي سٍی  

  سیضي كطَس ِ (ّوکاس طشح)طشاحي ٍ تذٍیي سٍضْاي اجشایي آهَصضْاي دیذاسي ٍ ضٌيذاسي ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاه  

  سیضي كطَس ِ  (ّوکاس طشح)تذٍیي تشًاهِ جاهع آهَصش ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاه

 طشاحي الگَي ًظام آهَصش ٍ تَاًوٌذساصي كاسكٌاى تشاساس هثاًي، اتعاد ٍ هحَسّاي تَسعِ اسالهي ایشاًي 

 (هجشي طشح)تْيِ تشًاهِ ساّثشدي پٌجسالِ داًطگاُ حکين سثضٍاسي 



 

 

 ِ(هجشي طشح)اسصیاتي دسًٍي گشٍُ فمِ ٍ اصَل اسصیاتي دسًٍي گشٍُ فمِ ٍ اصَل جاهعِ الوصطفي العالوي 

 

 

 

 

مقاله هاي علمي در مجالت معتبر داخلي 
  سیضي . ( 1386)كيزٍسي، اهيش حسيي ِ هعشفي تشخي ضاخصْاي كيفيت ًظام داًطگاّي تشاي استفادُ دس تَدج

ِ سیضي دس آهَصش عالي. داًطگاّي  85-57: 45 ضواسُ .فصلٌاهِ پژٍّص ٍ تشًاه

 تاثيش اسصیاتي دسًٍي تش استماء كيفيت  . (1388) كيزٍسي، اهيش حسيي؛ حسيٌي، هحوذ علي؛ فالحي خطکٌاب، هسعَد

 115-105 : 9 8ٍ ضواسُ  .فصلٌاهِ پژٍّص پشستاسي   .آهَصضي ٍ پژٍّطي

  تحليل هحتَایي اسٌاد فشادستي ٍ هعيي . (1388)ًَسٍص صادُ، سضا ؛ فتحي ٍاجاسگاُ، كَسش ؛ كيزٍسي، اهيش حسيي

فصلٌاهِ پژٍّص ٍ . تَسعِ پٌجن تخص آهَصش عالي ، تحميمات ٍ فٌاٍسي تِ هٌظَس استٌتاج سياستْاي تشًاهِ ّاي

ِ سیضي دس آهَصش عالي  50-29: 53ضواسُ . تشًاه

 ضاخص ّاي اسصیاتي كيفيت هياى سضتِ اي ّاي داًطگاّي(1389)هْشهحوذي، هحوَد ٍ كيزٍسي، اهيش حسيي  :

 112-89(: 2)2. هطالعات هياى سضتِ اي دس علَم اًساًي. اتضاسي تشاي تشًاهِ سیشي

 هفَْم پشداصي (1391)كيزٍسي، اهيش حسيي؛ یوٌي دٍصي سشخاتي، هحوذ؛ هْشهحوذي، هحوَد؛ اتَالماسوي، هحوَد

-131(: 1 )1. هطالعات تشًاهِ سیضي آهَصضي. تَسعِ تشًاهِ ّاي هياى سضتِ اي اص هٌظش پيچيذگي سيستن داًطگاّي

161 

 طشاحي الگَي تشًاهِ (1394)صاتشي، سضا؛ كيزٍسي، اهيش حسيي؛ هحثي اهيي، سکيٌِ؛ پَسكشیوي ّاٍضکي، هجتثي

 154-133(: 39)10. هطالعات تشًاهِ دسسي (اتتذایي اٍل)دسسي ٌّش آهَصش ّاي عوَهي 

 اسصیاتي كيفيت تشًاهِ دسسي اخالق پضضکي اص (1394)هحثي اهيي، سکيٌِ؛ ستيعي، هْذي؛ كيزٍسي، اهيش حسيي

 86-77:  ٣ي ي ّطتن، ضواسُ ، دٍسُهجلِ ایشاًي اخالق ٍ تاسیخ پضضکي. دیذگاُ داًطجَیاى

 تاثيش اضتشان گزاسي داًص تش ًَآٍسي تيوي اعضاء ّيات علوي(1395)صادلي سوشجاًي، اهيش؛ كيزٍسي، اهيش حسيي :

 57-45: دّن  ٔە  ، ضواس(11)5. آفشیٌي فصلٌاهة ًَآٍسي ٍ اسصش .هَسد داًطگاُ فشدٍسي هطْذ

 تصَیش رٌّي اص اعتثاس علوي داًطگاُ ٍ استثاط آى تا تْثَد (1396)كيزٍسي، اهيش حسيي؛ هحوذي حسيٌي، سيذ احوذ 

 7.  فصلٌاهِ هطالعات اًذاصُ گيشي ٍ اسصضياتي آهَصضي.آصهَى ًمص هياًجي كيفيت استثاط: خذهات دس آهَصش عالي

(19 :)11-39  



 

 

 همایسِ تاثيش ضيَُ ّاي آهَصش سٌتي، الکتشًيکي ٍ الکتشًيکي( 1396)كيزٍسي، اهيش حسيي ٍ صادق پَس، هحسي-

. هجلِ علوي پژٍّطي داًطگاُ علَم پضضکي سثضٍاس. سٌتي تش یادگيشي دسس داسٍضٌاسي دس داًطجَیاى پشستاسي

  127-123: 2، ضواسُ 24دٍسُ 

 ًمص سّثشي تحَل آفشیي دس سالهت (1396)كيزٍسي، اهيش حسيي؛ هحوذي حسيٌي، سيذ احوذ؛ حسيي پَس، عزسا

 101-80 : 2(5.)هذیشیت هذسسِ. آصهَى ًمص هياًجي عذالت ساصهاًي: ساصهاًي هذاسس

 تِ كاسگيشي ضيَُ تحليل پَضطي دادُ ّا دس (1396)صادق پَس، هحسي؛ كيزٍسي، اهيش حسيي؛ فشدٍسي هکاى، اهيي

 49-36(: 67)20. هذیشیت سالهت. اسصیاتي سيستن اطالعات تيواسستاى

 ِاسائِ هذلي تِ هٌظَس تحليل تَسعِ داًطگاُ ّاي هٌطمِ اي تا استفادُ ( 1397)كيزٍسي، اهيش حسيي ٍ سضيذي، هليح

:  4 ،ضواسُ 2 4، دٍسُ عالي سیضي دس آهَصش فصلٌاهِ پژٍّص ٍ تشًاهِ. تفسيشي-اص سٍیکشد هذل ساصي ساختاسي

45-69 

 تاهلي تش گضیٌِ ّاي سياستي تَسعِ تشًاهِ (1397)هْش هحوذي، هحوَد؛ هَسي پَس، ًعوت اهلل؛ كيزٍسي، اهيش حسيي

-7: 17 ضواسُ 9سال . هطالعات تشًاهِ دسسي آهَصش عالي. ّاي هياى سضتِ اي علَم اًساًي دس آهَصش عالي ایشاى
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 هذلي تشاي تحليل ًاكاهي تشًاهِ ّاي ساّثشدي داًطگاّي، هَسد (1397)كيزٍسي، اهيش حسيي ٍ حيذسي، حسيي

 136-113(: 4)10. آهَصش عالي ایشاى. داًطگاُ حکين سثضٍاسي

 ضٌاسایي عَاهل هَثش تش كيفيت تذسیس (1398)كيزٍسي، اهيش حسيي؛ هحوذي حسيٌي، سيذ احوذ؛ سليواًي، الْام

فصلٌاهِ . (داًطجَیاى داًطکذُ تْذاضت داًطگاُ علَم پضضکي هطْذ: هطالعِ هَسدي)استاداى اص دیذگاُ داًطجَیاى 

 128-103(: 27 )9. هطالعات اًذاصُ گيشي ٍ اسصضياتي آهَصضي

 تاثيش سٍش ّاي آهَصضي ّوتا ٍ غيش ّوتا تش یادگيشي تاليٌي داًطجَیاى (1398)كيزٍسي، اهيش حسيي ٍ ّوکاساى

. هجلِ علوي پژٍّطي داًطگاُ علَم پضضکي سثضٍاس. 1396-1395َّضثشي داًطگاُ علَم پضضکي سثضٍاس دس سال 

  493-487: 4، ضواسُ 26دٍسُ 

 ادسان داًطجَیاى اص ضایستگي ّاي (1398)كيزٍسي، اهيش حسيي؛ هحوذي حسيٌي، سيذ احوذ؛ سليواًي، الْام

 131-107(.: 4)7. تذسیس پژٍّي. (داًطگاُ فشدٍسي هطْذ: هطالعِ هَسدي)تذسیس اعضاي ّيات علوي

 ساتطة سشهایِ سٍاًطٌاختي تا تَاًوٌذ (1398) عزسا، حسيي پَس؛سيذ احوذ،  هحوذي حسيٌي؛ اهيش حسيي،كيزٍسي

 153-131(: 2)8. هذیشیت تش آهَصش ساصهاًْا. آصهَى ًمص هياًجي تعاهالت پَیا :ساصي یادگيشي داًطجَیاى
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 مقاله  ارائه شذه در همايش 

  ٍِاكاٍي تشًاهِ ّاي دسسي هياى سضتِ اي داًطگاّي؛ هَاًع ٍ . (1388)كيزٍسي ، اهيش حسيي ٍ علن الْذي ، جويل

 هْش هاُ 30  ٍ 29.  تشًاهِ سیضي دسسي دس آهَصش عالي. ًْويي ّوایص اًجوي هطالعات تشًاهِ دسسي . پيص ًياص ّا

 .داًطگاُ تثشیض. 

 

 کتاب هاي ترجمه شذه

 داًطگاُ ّا ٍ تَسعِ هٌطمِ اي، اسصیاتي هٌتمذاًِ اص (. 1398) پٌيشٍ، سٍهَلَ؛ تٌَسث، پاٍل؛ جًَض، گلي

هَسسِ پژٍّص ٍ تشًاهِ . تْشاى. تشجوِ اهيش حسيي كيزٍسي، ٍ هجتثي غالهياى. تٌص ّا ٍ تٌالضات

 سیضي آهَصش عالي

 

پژوهشي مورد عالقه - حوزه هاي علمي 
  تشًاهِ سیضي تَسعِ آهَصش عالي

  تشًاهِ سیضي تَسعِ داًطگاُ ّاي هٌطمِ اي

  هعشفت ضٌاسي فشدي اعضا ّيات علوي

 تَسعِ تشًاهِ ّاي هياى سضتِ اي 

  تشًاهِ سیضي تَسعِ فشدي

  تشًاهِ سیضي ٍ تْساصي هٌاتع اًساًي
 

 


