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مشخصات فردي:

نام :رحيم نام خانوادگي :شعبانيان متولد سال 5431 :شماره شناسنامه 2 :صادره از :رامسر آدرس محل سكونت :آذربايجان شرقي ،تبريز،
خيابان ايل گلي ،كوي سعدي شيرازي ،پالك ،43شماره تلفن 235-44628628 :آدرس محل كار :آذربايجان شرقي ،تبريز -خيابان اماميه ،سه
راهي شهيد بهشتي ،دانشگاه پيام نور -گروه زمين شناسي ،شماره تلفن وفاكس ،235 -44135622 :تلفن همراه26533232613:
سوابق تحصيلي:
عنوان مدرك دانشگاهي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

سال اخذ مدرك

محل تحصيل

كارشناسي

زمين شناسي

دانشگاه تبريز

5481

تبريز

كارشناسي ارشد

چينه شناسي  -فسيل شناسي

دانشگاه تهران

5412

تهران

دكتري

چينه شناسي -فسيل شناسي

دانشگاه شهيد بهشتي

5468

تهران

وضعيت اشتغال :
وضعيت استخدامي

نام دانشگاه /موسسه محل خدمت

سنوات خدمتي

مالحظات

استخدام رسمي

دانشگاه پيام نور مركزخوي -دانشگاه پيام نور مركز

 23سال

از سال 5412

تبريز
مرتبه علمي:
مربي

از سال  5412تا سال 5468

استاديار

از سال  5468تا 5463

دانشيار

از سال 5463

عنوان پایان نامه كارشناسي ارشد(دانشگاه تهران) :ميكروبايواستراتيگرافي رسوبات پرمين درالبرزمركزي وآنتي البرز (استادان راهنما:دكترخسرو خسروتهراني ودكتراميركالنتري).
عنوان پایان نامه دكتري(دانشگاه شهيد بهشتي) :ميكروبايواستراتيگرافي ،ميكروفاسيس ومحيط رسوبي زمين هاي پرمين در شمال غربايران(استادان راهنما :دكترخسرو خسروتهراني ودكتر ایرج مومني)
عناوین تاليف كتاب : - 5كبريايي زاده ،شعبانيان و بابا زاده( .)5468ديرينه شناسي .انتشارات دانشگاه پيام نور 421 ،صفحه.
 - 2شعبانيان ،ر .و باقري ،م )5462(.ريزديرينه شناسي روزنبران ،كتاب درسي كارشناسي ارشد ،انتشارات دانشگاه پيام نور 461،صفحه.
 - 4شعبانيان ،ر .)5465(.زمين شناسي ايران  .كتاب درسي دوره كارشناسي ،انتشارات دانشگاه پيام نور421،صفحه.
 - 3شعبانيان ،ر )5468(.زيست چينه نگاري ،كتاب درسي كارشناسي ارشد ،انتشارات دانشگاه پيام نور 282،صفحه.
 - 1شعبانيان ،ر .و باقري ،م .)5461(.ديرينه شناسي بي مهرگان ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي اروميه462 .صفحه.
 - 8شعبانيان ،ر .)5461( .سنگ چينه نگاري .كتاب درسي دوره كارشناسي ارشد .انتشارات دانشگاه پيام نور 212 ،صفحه.
 - 1شعبانيان،ر .و غني زاده تبريزي،ن .5461 .ديرينه شناسي گياهي .انتشارات فروزش 232 ،صفحه.
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عناوین ویرایش علمي كتاب : - 5ديرينه شناسي بي مهرگان ،دانشگاه پيام نور .)5461(،كتاب درسي دوره كارشناسي زمين شناسي ،گرايش زمين شناسي محض(تاليف
دكتر مهناز پروانه نژاد شيرازي).
 - 2فسيل شناسي خارداران والله وشان ،دانشگاه پيام نور 5462،تاليف دكتر مهنازاميرشاه كرمي ،كتاب فرادرسي
تعداد مقاالت علمي چاپ شده درمجالت  ISIوعلمي -پژوهشي: 24مقاله
تعداد مقاالت ارائه شده درهمایش هاي ملي و بين المللي: 421مقاله
تعدادمقاالت چاپ شده در مجالت علمي – ترويجي: 4مقاله
-راهنمایي پایان نامه تحصيلي كارشناسي ارشد در دانشگاه پيام نور ودانشگاه آزاد و سایر دانشگاه هاي دولتي:

 82پايان نامه
مشاوره پایان نامه تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه هاي پيام نور ،دانشگاه آزاد و سایردانشگاه هاي دولتي : 42پايان
تعداد طرح پژوهشي انجام گرفته : 3طرح پژوهشي
مجري كارگاه هاي آموزشي و تخصصي و همایش ها :-5كارگاه زمين شناسي شمال غرب ايران
-2دبير علمي يازدهمين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه پيام نور
-4دبير علمي دوميه همايش منطقه اي دانشگاه پيام نور ميانه
سوابق اجرایي:
 معاون آموزشي دانشگاه پيام نورمركز خوي معاون آموزشي دانشگاه پيام نور مركز تبريز معاون پژوهشي وفرهنگي دانشگاه پيام نوراستان آذربايجان شرقي مديرتحصيالت تكميلي دانشگاه پيام نوراستان آذربايجان شرقي مديرگروه علوم پايه دانشگاه پيام نوراستان آذربايجان شرقي(شش سال)عضو شوراي تخصصي گروه زمين شناسي درسازمان مركزي دو دوره( 3سال)عضو شوراي تخصصي گروه زمين شناسي استان آذربايجان شرقي(پنج سال)سوابق فرهنگي:
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معاونت فرهنگي-پژوهشي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقيعضو شوراي فرهنگي دانشگاه پيام نور مركز خويعضو شوراي فرهنگي دانشگاه پيام نور مركز تبريز( 4سال)عضو كميته ناظر برنشريات دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقيعضو ورئيس كميته انضباطي بدوي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقيسوابق تدریس در دوره كار شناسي: تدريس ازسال5412تا  5468دردانشگاه پيام نور مركز خوي و مركزتبريز در مقطع كارشناسي شامل دروس :زمين شناسي فيزيكي ،زمين شناسيتاريخي ،زمين شناسي ايران ،ديرينه شناسي 5و ،2ديرينه شناسي كاربردي ،چينه شناسي
 تدريس ازسال 5468تا 5466دردانشگاه تبريز درمقطع كارشناسي در دروس ديرينه شناسي ،5ديرينه شناسي 2وديرينه شناسي كاربرديتدريس ازسال5466تا نيمسال اول 5463-5464در دانشگاه آزاد تبريز در مقطع كارشناسي در دروس ديرينه شناسي 5وديرينه شناسي 2سوابق تدریس در دوره كار شناسي ارشد:
ازسال5461تا 5468تدريس دروس ليتواستراتيگرافي(سنگ چينه نگاري) ،بايوزوناسيون(زيست چينه نگاري) ،ديرينه شناسي بي مهرگان،ميكروفسيل روزنبران و ميكروفسيل غيرفرامينيفر دردانشگاه پيام نورمركز تهران ،دانشگاه پيام نورتبريز و دانشگاه آزاد تبريز
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