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 مشخصات فردي

 نام پدر: خدابخش حمید زاده:نام خانوادگي محمد صادق)بهرام(نام: 

 2595518968کد ملي:287شماره شناسنامه: 1341تاريخ تولد:

 hamedzade@gmail.comپست الکترونیک   
 09125518525همراه:                        

 

 12؛استاديار پايه امام صادق )ع(شگاه پژوهعضو هيات علمي 

 تا کنون( 1387)از سال عالمه طباطبائياستاد مدعو دانشگاه 

 و عضو قطب علمي بومي سازي برنامه درسي کشور

 

 درصد جانبازی 30ماه حضور در جبهه و  50سابقه ايثارگري :                        

 :تحصيلي مشخصات

 مجتمع آموزش عالي شهید محالتي–گرايش تربیت سیاسي  –کارشناسي علوم تربیتي  (1

 دانشگاه آزاد اسالمي  –گرايش مديريت آموزشي  –کارشناسي ارشد علوم تربیتي  (2

 دانشگاه عالمه طباطبائي  –گرايش برنامه ريزی  –دکترای علوم تربیتي  (3

 

 قلمرو تدريس

 مديريت اسالمي  .1

 مديريت دانش .2

 مباني و فلسفه مديريت .3

 مديريت آموزشي .4

 تجزيه و تحلیل سیستم ها و روش ها .5

 روش پژوهش .6

 برنامه ريزی درسي و آموزشي .7

 روش تدريس .8

 اخالق کاربردی در حوزه سازمان و مديريت .9

 سنجش و ارزشیابي ياددهي و يادگیری .10
 

 
 

 : تهیه کننده طرح تفصیلی و مجری

mailto:hamedzade@gmail.com


  -  -  فرما یا سفارش دهندهکار   - نوع طرح  - عنوان طرح -ردیف  

 تاریخ شروع و پایان

 

وزارت آموزش و  -کاربردی – تحقيق پيرامون بررسي علل گرايش برخي از جوانان به فرهنگ بيگانه -1

 1380   - پرورش

 – ستاد حوزه نمايندگي ولي فقیه در سپاه - کاربردی – مدل منطقي طراحي و برنامه ريزي آموزشي -2

1381 

ستاد حوزه نمايندگي ولي فقیه در  - آسيبها و تهديدات فرهنگي در سپاه پاسدارانبررسي و تبيين  -3

 1385-1383 -سپاه

ستاد حوزه  - کاربردی – بررسي و تبيين فرايند برنامه ريزي درسي در حوزه نمايندگي ولي فقيه -4

 1385  - نمايندگي ولي فقیه در سپاه

  - کاربردی – در سپاه و راههاي تقويت آنبرسي ميزان توانمندي مديران نمايندگي ولي فقيه  -5

 1381 – 1380  - پژوهشکده تحقیقات اسالمي

  پژوهشکده تحقیقات اسالمي - کاربردی – بررسي منزلت اجتماعي نظاميان پس از دوران دفاع مقدس -6

1376-1377  

 1391 – 1390 – جامعه المصطفي العالمیه - کاربردی – نياز سنجي پژوهشي -7

سازمان  - کاربردی    -  سياسي آجا -أثربخشي برنامه تربيت و آموزش سازمان عقيدتيبررسي ميزان  -8

      1394 -عقیدتي سیاسي  آجا   

 

 راهنمايي پايانامه دانشجويي : 

 

 1387سال –ارشد  کارشناسي – بررسي مواضع ضد استکباري  -حسن الئمي   -1

 1388سال  -کارشناسي ارشد – سپاهس در مراکز -ع هايآسیب شناسي آموزش - عليرضا توكلي-2

سال –کارشناسي ارشد  -بررسي راهکارها و ارتقاي مديريت دانش در مراکز پژوهشي سپاه - حسن چگني-3

1388 

کارشناسي ارشد – هاي پژوهشراهکارهاي ارتقاي کاربرد فناوري اطالعات در سازمان - مقداد فرماني اردهاني-4

  1389سال  –

 –کارشناسي ارشد  – و عوامل مؤثر بر ارتقاي بهره وري مراکز پژوهش علوم انساني سپاه علل - صفر سفیدرو -5

  1389سال 

  1389سال  –کارشناسي ارشد  – معيارهاي تعيين نيازهاي آموزشي کارکنان در سپاه  - داوود عسگری -6

سال –شناسي ارشد کار – تبيين مدل فرهنگ تسهيم دانش از ديدگاه انديشه مسلمان - علیرضا سلیمي -7

1389  
  1390سال  -کارشناسي ارشد -بهسازي منابع انساني سازمان از ديدگاه قرآن و عترت - سعید شاهین فر -8

 آسيب شناسي مديريت تحقيقات در پژوهشکده تحقيقات اسالمي با تاکيد برنوآوري - سعید فضل زرندی -9

  1391سال -کارشناسي ارشد

آموزگاران دوره  رابطه توانمند سازي مديران بر هدايت ياددهي و يادگيري بررسي ميزان – فاطمه حیدری-10

 1399سال  –کارشناسي ارشد  – اول دبستان شهر قم

 



 سوابق خدمتي مربوط با تخصص يا مدرک تحصيلي

 مشخصات ابالغ محل خدمت مسئوليت رديف
تاريخ 

 ابالغ

تاريخ 

 اتمام

1 

طراح و مجری برگزاری کنفرانس علمي 

 برنامه ريزی درسي تخصصي_

 پژوهشکده

 تحقیقات اسالمي

 ن /550/3/19

1/10/1378 
1378 1378 

2 

 مدير متون رسته ای و تخصصي

 در سپاه

 پژوهشکده

 تحقیقات اسالمي

 ن /610/19

25/2/1378 
1378 1380 

3 

 عضوهیات علمي تحريريه فصلنامه

 مربیان

 پژوهشکده

 تحقیقات اسالمي

 ن /2480/1/19

17/7/1379 
1379 1382 

4 
 مدير آموزش

 دانشگاه آزاد

 اسالمي آمل

138 
18/1/1373 1373 1374 

5 

 مشاور آموزشي و پژوهشي رياست

 دانشگاه

 دانشگاه پیام نور

 استان قم

9385/10/1007 

28/10/1385 
1385 1386 

6 
 مدير گروه پژوهشي صنايع فرهنگي

 انديشه گستر پیامبر اعظم
 وزارت علوم

8/3/1389 

14292/22 
 ادامه دارد 1389

7 
 ادامه دارد 1389 20/8/1389 جامعه المصطفي العالمیه عضو گروه آينده پژوهي

8 
عضو کار گروه سند راهبردی سازمان حوزه ها و 

 مدارس علمیه

سازمان حوزه ها و 

مدارس علمیه خارج از 

 کشور

29/7/1386 

6404/700 
1386 - 

9 
ها عضو کار گروه نظام جامع تربیتي سازمان حوزه 

 و مدارس علمیه

سازمان حوزه ها و 

مدارس علمیه خارج از 

 کشور

16/6/1385 

71/611 
1385 - 

10 
 عضو کار گروه اسالمي سازمان و مديريت

مرکز فقهي مديريت 

 اسالمي
15/3/1390 1390 - 

11 
 معاونت بین الملل مشاور عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

1/4/91 

19093/5 
1391 10/4/92 

12 
 1394 1382  پژوهشگاه امام صادق ع عضو هیات علمي پژوهشي بازنشسته

 

 

 سوابق آموزشي و تدريس



ف
دي

ر
 

 مقطع رشته نام دروس
تاريخ 

 مرکز آموزشي اتمام شروع

1 
 مديريت آموزش

 علوم تربيتي

 
 1389 1378 کارشناسي

مجتمع آموزش عالي 

 شهيد محالتي

2 
 برنامه ريزي درسي

 علوم

 تربيتي
   کارشناسي

مجتمع آموزش عالي 

 شهيد محالتي

3 
تجزيه و تحليل 

 سيستم ها و روشها

 علوم

تربيتي و مديريت 

 تحقيقات

 کارشناسي

 و کارشناسي ارشد
  

مجتمع آموزش عالي 

 شهيد محالتي

4 
 مديريت اسالمي

 علوم

 تربيتي

 کارشناسي

 و کارشناسي

 ارشد

  
مجتمع آموزش عالي 

 شهيد محالتي

5 
ارزشيابي روشهاي 

 آموزشي

 علوم

 تربيتي

 کارشناسي

 و کارشناسي

 ارشد

  
مجتمع آموزش عالي 

 شهيد محالتي

خط مشي و تصميم  6

 گيري دولتي

 علوم

 تربيتي
   کارشناسي

مجتمع آموزش عالي 

 شهيد محالتي

7 
 

روش پژوهشهاي 

 ميداني

 علوم

 تربيتي

 کارشناسي

 ارشد

 

 

 

 

مجتمع آموزش عالي 

 شهيد محالتي

مديريت و برنامه  8

امور -ريزي فرهنگي

 فرهنگي

 مديريت و

 برنامه ريزي

 فرهنگي

 کارشناسي

 ارشد
  

مجتمع آموزش عالي 

 شهيد محالتي

 

آموزش وپرورش  9

 تطبيقي

 علوم

 تربيتي

 کارشناسي

 ارشد

 

 

 

 

مجتمع آموزش عالي 

 شهيد محالتي

فرهنگ و رفتار  10

 اجتماعي
   کارشناسي امور فرهنگي

دانشگاه علمي کاربردي 

 شهيد محالتي

11 
   کارشناسي مروج سياسي اصول کار آفريني

دانشگاه علمي کاربردي 

 شهيد محالتي

 دانشگاه شهيد محالتي   کارشناسي ارشد علوم تربيتي تکنولوژي آموزشي 12

تجزيه و تحليل  13

 سيستم ها و روشها
 مديريت دانش

 کارشناسي

 ارشد
 امام صادقپژوهشگاه  1388 1387

مباني برنامه ريزي  14

 درسي
 کارشناسي تربيت معلم

1379 
 1380 

دانشگاه آزاد اسالمي 

 قم

مديريت اسالمي و  15

 الگوهاي آن

 مديريت

 بازرگاني
 دانشگاه پيام نور قم 1388 1384 کارشناسي



16 
 آموزش بزرگساالن

 علوم

 تربيتي
 دانشگاه پيام نور قم   کارشناسي

17 
 کارشناسي  علوم تربيتي آموزشيتکنولوژي 

 

 

 

 
 دانشگاه پيام نور قم

18 
 سنجش و اندازه گيري

 علوم

 تربيتي
 کارشناسي

 

 

 

 

 دانشگاه پيام نور قم

 

اصول و مباني آموزش  19

 و پرورش

 علوم

 تربيتي
 دانشگاه پيام نور قم   کارشناسي

 فلسفه آموزش و 20

 پرورش

 علوم

 تربيتي
 نور قمدانشگاه پيام    کارشناسي

اصول و مباني سازمان  21

 و مديريت

 حسابداري

 
 دانشگاه پيام نور قم   کارشناسي

22 
 مهارتهاي زندگي

 علوم

 تربيتي
 دانشگاه پيام نور قم   کارشناسي

23 
 مديريت عمومي

 مديريت

 
 دانشگاه عالمه 1390 1388 کارشناسي

اصول و مباني برنامه  24

 درسي ريزي

 علوم

 تربيتي
 دانشگاه عالمه   کارشناسي

مقدمات برنامه ريزي  25

 درسي 

 علوم

 تربيتي
 کارشناسي

 

 

 

 
 دانشگاه عالمه

روش تحقيق قرآن  26

 پژوهي
 1393 1392 کارشناسي ارشد رشته پرستاري

دانشکده پرستاري 

 دانشگاه بقيت اهلل اعظم

مباني برنامه ريزي  27

 آموزش متوسطه

تربيت مربي قرآن 

 کريم
 1397 1394 کارشناسي

دانشگاه علوم و معارف 

 قرآن کريم

اصول و فلسفه  28

 آموزش و پرورش

تربيت مربي قرآن 

 کريم
   کارشناسي

دانشگاه علوم و معارف 

 قرآن کريم

29 
 اصول و فنون مشاوره

تربيت مربي قرآن 

 کريم
   کارشناسي

دانشگاه علوم و معارف 

 قرآن کريم

30 
 روشها و فنون تدريس

تربيت مربي قرآن 

 کريم
   کارشناسي

دانشگاه علوم و معارف 

 قرآن کريم

31 
 مديريت آموزشي

تربيت مربي قرآن 

 کريم
   کارشناسي

دانشگاه علوم و معارف 

 قرآن کريم

32 
 روانشناسي تربيتي

تربيت مربي قرآن 

 کريم
   کارشناسي

دانشگاه علوم و معارف 

 قرآن کريم

 دانشگاه علوم قرآن   کارشناسي تربيت مربي قرآن انقالب اسالمي 33



آشنايي با دفاع  34

 مقدس

تربيت مربي قرآن 

 کريم
   کارشناسي

دانشگاه علوم و معارف 

 قرآن کريم

روش و مديريت کالس  35

 داري

تربيت مربي قرآن 

 کريم
   کارشناسي

دانشگاه علوم و معارف 

 قرآن کريم

36 
 روش تحقيق

تربيت مربي قرآن 

 کريم
   کارشناسي ارشد

علوم و معارف دانشگاه 

 قرآن کريم

 اصول و مباني 37

 سازمان و مديريت

 بنياد فقهي مديريت 1390 1389 دکتري مديريت اسالمي

 اسالمي قم

جامعه شناسي  38

 سازمانها

 بنياد فقهي مديريت   دکتري مديريت اسالمي

 اسالمي قم

سنجش و ارزشیابي  39

 يادگیری و ياددهي

 

معاونت برنامه و  1398 1398 دکتری تربیت مدرسيدوره 

بودجه استان 

 مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق تاليفات و پژوهش



مشخصات 

نشريه سال 

-شماره–

 -نوع-تاريخ

 نام نشريه
محل و تاريخ 

 برگزاري
 عنوان مقاله عنوان سمينار

ف
دي

ر
 

دانشگاه مازندران  ------ -------
1374 

 مديريت مالي
مقايسه بودجه هاي عمراني و جاري 

 1 1374تا  1354سالهاي 

--------- ---------- 

دانشگاه شهيد 

بهشتي ارديبهشت 

1378 

 اسالم توسعه
فرهنگ توسع در نگاه آموزههاي 

 ديني
2 

1379 
ويژه نامه 

 دانشکده

دانشکده امام هادي 

 1379)ع( 

بهينه سازي نظام 

 آموزشي

نقش مباني ، اصول و اهداف در نظام 

 آموزشي
3 

 

1379 

 

 ويژه نامه اداره

 کل

اداره کل آموزش و 

 پرورش استان قم

 کاربردي-همايش علمي

 کيفيت بخشي آموزشي

بررسي شيوه برخورد صحيح با 

 مشکالت رفتاري دانش آموزان
4 

 

1380 
 

 ويژه نامه

 دانشگاه

 دانشگاه امام

 حسين )ع(

 همايشرفتاري علوي

 و راههاي تحقق آن
 5 آشنايي با ارزشها در سيره علوي

 

1380 

 نامهويژه 

 دانشکده

 دانشگاه امام

 هادي )ع(

 سازي نظامهمايش بهينه

 آموزشي
 6 فرايند بهينه تدوين متون آموزش

 

1380 

 ويژه نامه

 تربيت اسالمي

 دانشگاه -تهران

 تربيت مدرس

شناسي همايش آسيب

 تربيتديني در وزارت

 آموزش و پرورش

آسيب شناسي تربيت ديني 

 )دروندادها وفرايند(
7 

 ------------ ------------- مربيان 2،1380اول،
بررسي وظيفه حرفه اي مربيان با 

 رويکرد مديريتي
8 

کتاب 

 1380پنجم،
 ------------ ------------- تربيت اسالمي

تربيت ديني در کالم امام 

 خميني)ره(
9 

 10 در آمدي بر رسانه هاي آموزشي ------------ ------------- مربيان 3،138اول،

 ------------ ------------- حکومتاسالمي 4،1381هفتم،
جلوه هاي مديريت در حرکات امام 

 حسين )ع(
11 

 ------------ ------------- مربيان 4،1381دوم،

در آمدي بر سنجش و ارزشيابي 

 پيشرفت تحصيلي

 

12 



 

 ------------ ------------- مربيان 6،1381دوم،
آموزشي در جايگاه و نقش هدفهاي 

 نظام هاي اموزشي
13 

8،13و7سوم،

82 
 ------------ ------------- مربيان

آموزش،چالشها و چشم اندازهاي 

 آينده
14 

 ------------ ------------- حصون 5،1384_
منزلت اجتماعي نظاميان از ديدگاه 

 برخي فرماندهان
15 

 ------------ ------------- حصون 6،1384_
رفتارمديريت و رهبري تحليل از 

 امام خميني)ره(
16 

 ويژه نامه 1385آذرماه 
دانشگاه پيام نور 

 استان قم

همايش دفاع مقدس و 

 فرهنگ بسيجي

مفروضات مديريت و رهبري امام 

 خميني )ره( در دفاع مقدس
17 

اسفند ماه 

1384 

ويژه نامه ارشاد 

 اسالمي
------------- ------------ 

ديدگاه آموزه آسيب شناسي هنر از 

 هاي ديني
18 

اسفند ماه 

1386 
 19 تربيت حسيني کتاب ------------ --------

بهمن ماه 

1389 
 20 مديريت دانش و دانايي کتاب ---- ----

 1390بهمن 
در استان 

 کرمانشاه

همايش صنايع 

 فرهنگي 
 21 هاي موثر در فعاليت فرهنگيشيوه مقاله

 22 پژوهي با رويکرد دينيآينده سخنران کنفرانس جامعه المصطفي قم 1390دي 

ارديبهشت 

1390 
 سخنران کنفرانس جامعه المصطفي قم

گرايي و شايسته ساالري مدل دانش

 23 در سازمان

 94زمستان 
دانشگاه بين 

 المللي اهل بيت

فصلنامه علوم 

انساني اصول 

 الحکمه

 مقاله

مباني معرفت شناسي در تعليم و 

برخي مفسران  تربيت از ديدگاه

 معاصر قرآن کريم
24 

 1395بهار
پژوهش هاي 

 سياست اسالمي

-دو فصلنامه علمي

 پژوهشي
 مقاله

مباني معرفت شناسي تربيت 

 25 سياسي

139زمستان

4 
 همايش فرانسه

Management 
and 

humanities 

 مقاله
تبعيين وضعيت موجود مباني برنامه درسي 

 26 صاحبنظرانتعليم و  تربيت عمومي از نگاه 


