اطالعات شخصی ()Personal Details
نام و نام خانوادگی :عباس شمسی

سوابق و توانایی های تحصیلی و علمی ( :)Education & qualification
مقطع تحصیلی

رشته

متوسطه
دکتری حرفه ای

پزشکی

تاریخ

آدرس محل تحصیلی

از سال  6611تا 6631

ایران ،خمین ،دبیرستان شهید بهشتی

از سال  6636تا 6631

ایران ،اراک ،دانشگاه علوم پزشکی

-

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی به مدت  1سال

-

شاگرد ممتاز در دوره متوسطه

-

شرکت در دوره های کارگاهی مدیریت استراتژیک ،کارافرینی ،بهره وری ،کیفیت ،سیاسی ،منابع انسانی

-

شرکت در دوره رهبری در آموزش عالی در کشور انگلستان در دانشگاه اکسفورد و کینگ استون

شرح فعالیت های عمرانی در زمان مسؤلیت

-

خرید  25هکتار زمین از منابع طبیعی با سند شش دانگ و تغییر کاربری آموزشی

-

خرید  61111مترمربع زمین جهت مجتمع آموزشی-فرهنگی سما

-

پیگیری اهداء و دریافت زمین به متراژ  61هکتار و  61111متر مربع در شهر قورچی باشی جهت تأسیس دانشکده کشاورزی

-

ساخت حدود  62111مترمربع فضای آموزشی ،پژوهشی و اداری

-

اجرای حدود  02111مترمربع فضاسازی ،فضای سبز ،محوطه سازی و خیابان کشی

-

تأسیس شهرک دانشگاهی با دیوارکشی ،اجرای کامل شبکه گاز ،برق ،اخذ مجوز چاه آب ،آب شرب ،آب جهت آبیاری و شبکه فاضالب

-

ساخت جاده به طول  6511متر جهت ارتباط شهرک دانشگاهی با جاده اصلی شهرستان و اجرای پل روگذر بر روی جاده کمربندی

-

راه اندازی دانشگاه علوم و تحقیقات ،آموزشکده فنی و حرفه ای سما و دبستان های ابتدایی دخترانه و پسرانه سما

شرح كارگاه های داخل و خارج كشور
موضوع

زمان

مكان

Leadership in Higher Education

17s June 2010

Azad University in Oxford

Leadership in Higher Education

Kingston University London 24,25 and 26th June 2010
22nd

–

21st

توضیحات

University of Oxford

Leadership in Higher Education

June 2010

سازمان مدیریت

6611/16/52

آشتیان

مدیریت کیفیت 5

 50الی12/66/51

بوشهر

مدیریت کیفیت

 52الی10/2/61

خوراسگان

مدیریت استراتیک

 63الی10/5/52

شیراز

مدیریت آموزش عالی ویژه رؤسا

خرداد 15

علوم و تحقیقات تهران

مدیریت کارآفرینی

51الی11/66/61

قشم

مدیریت بهره وری

 51الی12/0/61

همدان

مدیریت سیاسی

62الی13/65/63

اصفهان -فالورجان

تبیین سند چشم انداز بیست ساله توسعه ایران 6010

51الی13/2/55

اراک-دبیرخانه منطقه پنج

تأیید شده BTI

تأیید شده BTI

سوابق حرفه ای )(Professional memberships
-

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی از سال  6611تاکنون

-

عضو اتاق بازرگانی استان مرکزی

-

عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

-

پزشک طرح پایش سالمت والدین شهدا و جانبازان بنیاد شهید و امور ایثارگران

سوابق كاری )(Work Experiences
سمت

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

مدت

پزشک اورژانس

بیمارستان امام خمینی

6631

6611

 6سال و  1ماه

رئیس واحد دانشگاهی

دانشگاه آزاد اسالمی خمین

6611

آذرماه 6626

 61سال

موسس مدارس سماء

دانشگاه آزاد اسالمی خمین

13/65/50

کنون

 6سال  66ماه

رئیس هیأت بدمینتون

اداره تربیت بدنی خمین

16/61/51

11/61/51

 6سال

دبیر اجرایی مجمع متخصصین ایران در خمین

شهرستان خمین

13/61/50

کنون

 5سال  6ماه

رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات خمین

شهرستان خمین

25/66/52

26/12/11

 3ماه

مطالب و مقاالت و كتابهای منتشر شده ) - (Publicationsتصاویر پیوست می باشد
تهیه ،تدوین و تولید متن درسی/کتاب /مجموعه مقاالت

عنوان فعالیت

نوع فعالیت

محل انتشار یا ارائه تاریخ انتشار

مجموعه مقاالت الگوهای رفتاری پیامبر اعظم

رئیس همایش

خمین

6612

مجموعه مقاالت بیماریهای مشترک انسان و دام

رئیس همایش

خمین

6611

مجموعه مقاالت بسیج پژوهش و سازندگی

رئیس همایش

خمین

6611

مجموعه مقاالت ایدز و بیماریهای مقاربتی

دبیر همایش

خمین

6611

مجموعه مقاالت عمران

رئیس همایش

خمین

6613

مجموعه مقاالت مهندسی تفکر خالق

رئیس همایش

خمین

6613

مجموعه مقالت آموزش ریاضی خمین

رئیس همایش

خمین

6613

مجموعه مقاالت امام علی (ع)معیار کمال

رئیس همایش

خمین

6613

مجموعه مقاالت شهید فاتح در آیینه اندیشه

رئیس همایش

خمین

6613

مجموعه مقاالت دکترین مهدویت انتظار موعود

رئیس همایش

خمین

6613

مجموعه مقاالت فرهنگ پوشش و آراستگی

رئیس همایش

خمین

6611

مجموعه مقاالت مدیریت بحران

رئیس همایش

خمین

6611

مجموعه مقاالت روانشناسی سازمانی

رئیس همایش

خمین

6611

مجموعه مقاالت مقام سازی و مدیریت شهری

رئیس همایش

خمین

6612

مجموعه مقاالت معماری

رئیس همایش

خمین

6612

مجموعه مقاالت نقش شفافیت اطالعات حسابداری

رئیس همایش

خمین

6612

مجموعه مقاالت مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

رئیس همایش

خمین

6621

مجموعه مقاالت مهندسی کامپیوتر ،برق و فناوری اطالعات رئیس همایش

خمین

6626

رئیس همایش

خمین

6626

مجموعه مقاالت همایش ملی موالنا ،معلم معنا

ارائه مقاله در همایشهای علمی معتبر

تاریخ

عنوان همایش علمی معتبر

محل برگزاري
کشور

عنوان مقاله

شهر

6612/65/62

الگوهای رفتاری پیامبر اعظم(ص)

ایران خمین

بهداشت دهان و دندان در سیره نبوی

6611/65/60

ایدز و بیماریهای مقاربتی

ایران خمین

هپاتیت B

6611/1/65

بهداشت روان و دانشجو

ایران خمین

مهدویت و بهداشت روانی

6613/2/61

امام علی معیار کمال

ایران خمین

احیاگری فکری سیاسی در حکومت امام علی

6611/2/61

بسیج پژوهش سازندگی

ایران خمین

ایده جنبش نرم افزای از دیگاه مقام معظم رهبری

6611/1/56

پیامدهای تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی در ارتقای وضعیت آموزشی
فرهنگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی زنان

ایران

مالیر

6611/65/62

توسعه شهرستان خمین

ایران خمین

6611/65/62

توسعه شهرستان خمین

ایران خمین

6631/3/51

پژوهش در شبکه های بهداشتی و درمانی کشور

ایران مشهد

2011-027&8

The International onference
The Effectes Sciences On Globalization

هند

پونا

6626/16/10

مهندسی کامپیوتر ،برق و فناوری اطالعات

ایران خمین

6626/16/10

مهندسی کامپیوتر ،برق و فناوری اطالعات

ایران خمین

بررسی پیامدهای مثبت تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی خمین بر امور
ت آموزشی فرهنگی اقتصادی زنان
چشم انداز دانشگاه آزاد اسالمی خمین در افق 6010
آسیب شناسی کارکردی – ساختاری سازمان های غیر دولتی محلی
زنان روستایی و کشاورز شهرستان خمین
تعیین تاریخ واکسیناسیون کودکان
Effects of Traditions in international Marketing
and Sell
مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتری حرکت مهره های گردن و رباط
ها در تصادف از عقب خودرو
شبیه سازی کامپیوتری مدل سر و گردن باتوجه به پارامترهای
مکانیکی

تألیف كتاب
عنوان کتاب

ناشر

تاریخ انتشار

اسامی همكاران

تشرف یافتگان در عصر غیبت

نشر نویسنده

6611

عباس شمسی – مرتضی اردشیر

آموزش شنا و ورزشهای آبی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین

6621

عباس شمسی – محمد فهیما

آموزش غواصی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین

6621

عباس شمسی – محمد فهیما

مقاالت علمی پژوهشی
مشخصات
عنوان مقاله

نام نشریه یا ناشر

زبان

کشور

صفحات

سال
چندم

شماره

نمایه

تاریخ انتشار

علمی

(ماه ـ سال)

معتبر

برآورد مولفه های واریانس و کوواریانس و
فارسی

پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی

پژوهش و سازندگی

ایران

61

6611

12

زمستان 11

ISC

در گوسفند نژاد بلوچی
SOLVIG A NEW MULTI-OBJECTIVE
MACHINE-TOLL SELECTION AND
OPERATION ALLOCATION
PROBLEM IN AN FMS BY ANN
EFFICIENT MULTI-OBJECTIVE
GENETIC ALGORITHIM

انگلیسی

International
Journal of
Academic
Research was
Submitted

ایران

American
journal of
انگلیسی
Scientific
Research Issue
42:126134,2012
World Applied
Sciences
انگلیسی
Journal 15
(9):867875,2011

Study of reasons for distrust of
tax officer on official
accountants' tax reports

Ant colony optimization for
multi-objective machine-tool
selection and operation
allocation in an FMS
بصیرت دینی در اندیشه شهید مطهری با تأکید بر

2

1

ایران

ایات قرآن مجید
نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و

فصلنامه مدیریت

کارکنان دانشگاه علوم و تحقیقات خمین

فرهنگی

در نوبت چاپ می باشد

05

1

62

1

JUNE 2011
Admitted

ISI

ISI

JAN 2012

ISI

2011

درنوبت چاپ
پژوهشی

ایران

طرحهای پژوهشی و فناوری
عنوان گزارش

محل انجام فعالیت

تاریخ انجام
شروع

پایان

شهرستان خمین

6612

6611

بررسی و شناخت مشکالت موجود در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین

شهرستان خمین

6612

6611

ارزشیابی آموزش مبتنی بر الگوی  TTMبرای ماندگاری رفتار ترک سیگار

شهرستان خمین

6621

6625

بررسی انجام فعالیت فیزیکی منظم براساس الگوی بین نظریه ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی خمین

شهرستان خمین

6626

درحال داوری

نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم و تحقیقات خمین

شهرستان خمین

6625

6626

پیامدهای تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی خمین بر امور آموزشی فرهنگی اجتماعی اقتصادی زنان (مجری)

