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 محمد صادق شجاعی  :نام خانوادگینام و 
عضو هيأت علمي پژوهشگاه بين المللي المصطفي)ص(، و عضو گروه  :مرتبه علمی

 روان شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 1349 تاریخ تولد:

 09127583904 شماره همراه:

 psyalmustafa@gmail.com ایميل:

 )ص(پژوهشگاه بين المللي المصطفي  -سر ساالریه -قم (1آدرس محل کار: 

پژوهشگاه حوزه و  -ميدان علوم -بلوار دانشگاه -پردیسان (2/پژوهشکده علوم انساني

  گروه روان شناسي -دانشگاه

 سوابق تحصیلی

o پژوهشي امام  -)موسسه آموزشي (، دانشگاه اخذ مدرکمعارف اسالميحصيلي )رشته ت  :کارشناسی

  (1375) ل اخذ مدرک، ساخميني(

o موسسه آموزشي) (، دانشگاه اخذ مدرکروان شناسي گرایش بالينيحصيلي )رشته ت: کارشناسی ارشد- 

 (1381) سال اخذ مدرک پژوهشي امام خميني(

o رابطه توکل به خدا و حرمت خود در دانش پژوهان موسسات  ، دانشگاه محل دفاععنوان پایان نامه(

 (1381) ، سال دفاعآموزش عالي قم(

o وزارت علوم تحقيقات و فناوری، ، دانشگاه اخذ مدرکروان شناسيرشته تحصيلي  :دکتری تخصصی(

 (1394سال  گواهي) ، سال اخذ مدرکپژوهشگاه حوزه و دانشگاه(
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o وزارت ) ، دانشگاه محل دفاع)ساختار شخصيت از دیدگاه اسالم در چارچوب رویکرد صفت( عنوان رساله

 (1394) ، سال دفاع ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(علوم تحقيقات و فناوری

o حوزه علميه قم 4: فارغ التحصيل سطح تحصیالت حوزوی 

 

 سوابق آموزشی

 . شته تحصيلي و دانشگاه محل تدریسدروس تدریس شده همراه با مقطع و رالف( 

ناسي کاربردی، روان شناسي عمومي، روان شروان شناسي انگيزش و هيجان، تاریخچه و مکاتب روان شناسي، 

  بهداشت رواني، روان شناسي شخصيت، روان شناسي کمال، روان شناسي اسالمي. 

 ب( مراکز محل تدریس: 

  پژوهشي امام خميني )ره(، گروه روان شناسي و علوم تربيتي وموسسه آموزشي 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، وزارت علوم تحقيقات و فناوری، گروه روان شناسي 

 ي )ص(، مجتمع آموزش عالي فقه، گروه اخالق و تربيت جامعه المصطف 

 جامعه المصطفي )ص(، موسسه علوم انساني، گروه روانشناسي 

 علوم انساني، گروه علوم تربيتي جامعه المصطفي )ص(، موسسه 

 )مدرسه المهدی )عج 

  )دانشگاه باقر العلوم و موسسه امام رضا )ع 

 )رهگروه علوم تربيتي و مشاو جامعه الزهر )س 

  آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(مدرسه امام صادق )ع( وابسته به موسسه 

 وابسته به جامعه الزهرا )س( دانشکده هدی 

 ( برگزاری کارگاه های آموزشیج

  1395دانشگاه مجازی المصطفي )ص(، آموزش مجازی در حوزه های علميه، سال 
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  1394انجمن حکمت اسالمي، روان شناسي سالمت، سال 

 1397روان شناسي حوزه، روان شناسي شخصيت با رویکرد اسالمي،  انجمن 

  )1397انجمن روان شناسي حوزه، انگيزش و هيجان )نظریه های روان شناختي و اسالمي 

 1397، مربوط به دانشگاه ها طرح بصيرت افزایي دانشجویان 

 1397، نهاد رهبری در دانشگاه ها مشهد مقدس، نظریه پردازی در روان شناسي اسالمي 

  ،1397دانشگاه یزد، چيستي و چگونگي علم دیني و شخصيت 

 در مجامع علمی داخل و خارجسخنرانی ( د

  1395، سال ترویجي در انجمن روان شناسي حوزهسخنراني به عنوان کرسي علمي 

 1395، سال جویان گروه روان شناسي علوم حدیثسخنراني در جمع دانش   

 1395طفي )ص(، سال سخنراني در دانشگاه مجازی المص 

  ،1394سخنراني در کنگره علوم انساني اسالمي 

 )کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری( و مشاوره یی( پایان نامه های تحت راهنماه

  ،دکتری /ساختار مفهومي هویت بر پایه منابع اسالمي 

 شدار /خواهر طالب تحصيلي پيشرفت با هيجاني هوش و شخصيتي های ویژگي رابطه بررسي 

 ارشد /(کلوب سایت موردی نمونه) مجازی جامعه در همجنس غير با رابطه اخالقي های چالش 

 ارشد /شخصيتي ویژگيهای و  دیني هویت با افراد شخصي نام بين رابطه بررسي 

 ارشد /اسالمي منابع در "ای زمينه زای تنيدگي رویدادهای" با مقابله های راه 

 رشدآثار تربيتي سحرخيزی، راهنمایي/ ا 

 ارشد /نزدیک به مرگ از منظر منابع اسالمي بررسي تجربه های 

 ارشد /نقش دعا در سالمت روان 

  ارشد /از دیدگاه اسالم و روان شناسيبررسي اثار تربيتي اخالقي و روان شناختي بازیهای رایانه ای 

 ارشد /نقش نيازهای معنوی در بهداشت رواني 
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 رشدا /زندگي در زدا برکت و زا برکت عوامل 

 جامعۀ افغانستاني طالب در همسر انتخاب معيارهای با تحصيالت وسطح شخصيتي تيپهای رابطه 

 ارشد /قم المصطفي

 نقش باورهای دیني در سالمت روان/ ارشد 

 ارشد /اخالقي انحرافات از پيشگيری نفس در عزت نقش 

 ارشد /روانشناسي و اسالم دیدگاه از فرزند تربيت در بازی نقش 

 و( ره)طباطبایي سيدمحمدحسين عالمه دیدگاه در نابهنجاری و بهنجاری مالکهای قيتطبي بررسي 

 ارشد /مزلو

  مشاور( منابع اسالمي/ ارشد اساسالگوی جاذبه ميان فردی بر( 

 ارشد /آسيب های تربيتي طالق عاطفي از منظر اسالم و روان شناسي 

 روان شناسي/ ارشد نقش بازی در رشد و تربيت اجتماعي کودک از دیدگاه اسالم و 

 نقش بازی در تربيت فرزند از دیدگاه اسالم و روان شناسي/ ارشد 

 آسيب های تربيتي فرزند ساالری از منظر اسالم و روان شناسي/ ارشد 

 عوامل و آثار پرخاشگری از دیدگاه اسالم و روان شناسي/ ارشد 

 سبک های ارتباطي اهل بيت )ع( در تغيير نگرش مخاطبان/ ارشد 

  های مقابله با رویدادهای تنيدگي زای زمينه ای در منابع اسالمي/ ارشدراه 

 بررسي تطبيقي کارکردهای شهادت و شهادت طلبي در صدر اسالم و ایران معاصر/ ارشد 

 پيامدهای اخالقي ماهواره بر خانواده  با تاکيد بر بازتاب رسانه ای/ ارشد 

 ارشدبر منابع اسالمي/  بررسي نقش باورهای دیني در سالمت روان با تاکيد 

 سنخ شناسي انگيزش دیني بر پایه منابع اسالمي/ ارشد 

 تقویت در تربيت دیني )اعتقادی( از منظر قرآن/ مشاوره/ ارشد 

 سيره تربيت اخالقي و معنوی شهيد مطهری / ارشد 

 مفهوم شناسي و تبيين کارکردهای روان شناختي اخالص بر اساس منابع اسالمي/ ارشد 

 سبک زندگي اسالمي در حوزه خانواده / ارشد معيارهای 

  در قرآن کریم/ ارشدراهکارهای ایجاد انگيزش 
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  نقش هوش هيجاني در ایجاد تعامل سازنده بين والدین و فرزندان/ ارشد 

 ارشد /ایران در افغانستاني دانشجویان مهاجر و طالب روانشناختي های آسيب بررسي 

 از منظر قرآن و حدیث/ دکتری )مشاور( تحليل آثار روان شناختي معاد باوری 

 ارشد )مشاور( /کریم قرآن در انگيزش ایجاد راهکارهای 

  بررسي رابطه جو عاطفي خانواده با سبک های هویت و سازگاری اجتماعي در دانش آموزان دختر

 ساله مهاجرین افغانستاني شهر قم / ارشد 17ساله تا  12

 ردی و منابع اسالمي/ ارشدتطبيق عالقه اجتماعي در روان شناسي ف 

 بررسي تاثير شبکه های اجتماعي بر روابط همسران/ ارشد 

 ارشد /تربيتي های سبک با اسالمي مهارگری خود و منفي و مثبت کمالگرایي رابطۀ 

 زیستي )تقوا و مزاج( بر رفتار بر اساس منابع اسالمي/ ارشد -نقش عوامل معنوی 

 در توکل مفهوم با آن تفاوت و شناسان روان نظر از سنف به اعتماد ینظریه انتقادی تحليل 

 ارشد /اسالمي هایآموزه

 ارشد )مشاور( /علميه حوزه یک سطح طالب بين در شادابي و نشاط ایجاد راهکارهای 

 ارشد /روایات و آیات بر تاکيد با همسران عاطفي روابط سازی غني های روش 

 سطوح عالي حوزه علميه قم/ ارشد رابطه توکل به خدا با انگيزش پيشرفت در طالب 

 ارشد /روایات و آیات در رفتاری - شناختي رویکرد با معاد سازی دروني های روش  بررسي 

 مفهوم سازی شوخ طبعي و ساخت و اعتباریابي پرسشنامه اوليه آن بر اساس منابع اسالمي/ ارشد 

 ارشد /آن اوليه هپرسشنام ساخت و اسالمي منابع اساس بر فردی ميان روابط در احسان 

 یا مشاور بوده ام: این ها بخشي از پایان نامه هایي است که راهنمایي کرده ام یادآوری 

 

 سوابق پژوهشی

 عالیق و زمینه پژوهشی: الف( 

بهداشت رواني،  شخصيت، تا کنون مشغول تحقيق و پژوهش هستم. بيشتر کارهایم در زمينه 1375از سال      

در روان شناسي دیني است. راهنمایي و مشاوره پایان نامه های دانشجویان و طالب ا عمدت و انگيزش و هيجان

 بخش دیگری از فعاليت های علمي من در این چند سال بودهسطح کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری 
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است. تا کنون با مراکز مختلفي چون موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(، مرکز مطالعات حوزه، بخش 

، گروه روان شناسي وابسته به آموزش و پرورش پژوهش های صدا و سيمای قم، مرکز مطالعات تربيت اسالمي

دیریت حوزه، موسسه آموزش گروه روان شناسي موسسه امام رضا )ع( وابسته به مرکز م موسسه دارالحدیث،

پژوهشگاه بين المللي المصطفي)ص( و دانشگاه مجازی وعالي اخالق و تربيت، انجمن روان شناسي حوزه، 

در حال حاضر عضو گروه روان شناسي  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همکاری علمي و پژوهشي داشته ام.

وزه، عضو گروه علمي تصویب پایان نامه های ، عضو پيوسته انجمن روان شناسي حپژوهشگاه حوزه و دانشگاه

هيأت علمي پژوهشگاه بين المللي المصطفي  عضو و ی امام رضا )ع( مربوط به مرکز مدیریت حوزه موسسه

 )ص( هستم. 

 : ب( طرح های پژوهشی و آثار چاپ شده

 
 نشر خیتار اثر نوع عنوان فیرد

 1389 رکمشت کتاب ياسالم منابع به نگرش باي روان بهداشت 1

 1388 کتاب روان سالمت و دعا 2

 1389 کتاب ياسالم منابع به نگرش با سالم انسانی ها هینظر 3

 1388 کتاب ياسالم نگرش با رفتار ميتنظي روانشناس بری درآمد 4

 1383 کتاب روان سالمت و خود حرمتی سو بهي راه خدا به توکل 5

 1383 کتاب کودکانی باز سباباي تيتربی امدهايپ و اسالم در کودکی باز 6

 1385 کتاب ..یزدی مصباح اهلل آیتي روانشناختی ها دگاهید 7

 1386 کتاب  کودکانی باز اسباب و خانواده 8

 1387 کتاب مزلوی ازهاين مراتب سلسله با آن تناظر و اسالم دری معنوی ازهاين هینظر 9

 چاپ آماده کتاب پاسخ و پرسشي شناس کتاب 10

 1392 کتاب ياسالم منابع به بانگرش جانيه و زشيانگي نشناسروا 11

 1393 کتاب  البالغه نهج دري روانشناس 12

 چاپ آماده کتاب یفرد انيمی ها جاذبهي روانشناس 13

 1384 مقاله تیهو و ها رسانه جوانان، 14

 1384 مقاله  ازدواج سن شیافزاي روانشناخت ليتحل 15

 1383 مقاله  ضطرابا کاهش در مانیا نقش 16

 1383 مقاله  تيموفق و مشورت جوان، 17

 1382 مقاله ي ابی تیهو در ها رسانه کارکرد و نقش 18

 1382 مقاله یيمدگرا و جوان 19

 1383 مقاله  حافظه تیتقوی کاربردی ها روش 20
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 1382 مقاله گرانید با ارتباطی ها مهارت 21

 1382 مقاله ازدواج و جوانان 22

 1381 مقاله ي اجتماعی زیگر تیمعنو 23

 1386 مقاله  جامعه و فردي روان بهداشت در تقوا نقش 24

 1385 مقاله غرب و اسالم نگرش در فرزند گاهیجا 25

 1385 مقاله  خانوادهي روان بهداشت و ميتحک در فرزند نقش 26

 1387 مقاله   نترنتیاي شناس بيآس وي روانشناس 27

 1386 مقاله يروان بهداشت و ستیز طيمح 28

 1385 مقاله  حوزه آموزش تيفيک بهبود دري روانشناس نقش 29

 1386 مقاله  اسالم دری معنوی ازهاين هینظر 30

 1386 مقاله يروانشناس منظر از شناخت بهي نگاه 31

 1388 الهمق  افغانستان در زناني اجتماعی ها بيآس از شده منتشری ها گزارشي روانشناخت ليتحل 32

 1388 مقاله  اخالق در صفاتي روانشناسی ها شهیر بهي نگاه 33

 1386 مقاله ی نوآور و تيخالق ،یيخودشکوفا 34

 1389 مقاله  حوزه آموزش تيفيک بهبود در دياسات نقش 35

 1389 مقاله ... البالغه نهج دري روان بهداشتي اجتماعی ها مولفه 36

 1390  مقاله يزندگی معنا بهی آمد در 37

 1393 مقاله الگوهای طبقه بندی صفات شخصيت در منابع اسالمي 38

 1393 مقاله کاربرد نظریه حوزه های معنایي در مطالعات واژگاني ساختار شخصيت بر پایه منابع اسالمي 39

 1394 کتاب روان شناسي اسالمي)مباني، تاریخچه و قلمرو( 40

 آماده چاپ اب مشترککت بهداشت رواني )کتاب درسي( 41

 پایان یافته پایان نامه دکتری ساختار شخصيت از دیدگاه در چارچوب رویکرد صفت 42

 پایان یافته پژوهش تدوین شاخص های تربيتي آموزش مجازی المصطفي )ص(  43

  1397 کتاب درسي  ( 1روان شناسي در قرآن و حدیث )جلد  44

 آماده چاپ  کتاب درسي  ( 2روان شناسي در قرآن و حدیث )جلد  45

 پایان یافته طرح پژوهشي ساخت پرسشنامه شخصيت بر پایه منابع اسالمي 46

 آماده چاپ طرح پژوهشي تدوین شاخص های تربيتي آموزش مجازی المصطفي )ص( 47

 هچاپ شد مقاله ساختار شخصيت از دیدگاه اسالم )مطالعه کيفي( / برای کنگره علوم انساني اسالمي 48

 1395چاپ شده  مقاله مشترک مولفه های فرایندی و ساختاری هویت دیني بر پایه منابع اساالمي 49

 1395چاپ شده  مقاله نگاهي به مفهوم شخصيت در منابع اسالمي 50

 دانشگاه مجازی پرسشنامه ساخت و هنجاریابي مقياس سنجش ویژگي های استاد مجازی  51

 دانشگاه مجازی پرسشنامه سنجش شاخص های تربيتي محتوای مجازیساخت و هنجاریابي مقياس  52
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 1396چاپ  کتاب روان شناسي شخصيت از دیدگاه صفات )نظریه های روان شناختي و اسالمي( 53

 در حال تدوین کتاب روان شناسي شخصيت با نگرش به منابع اسالمي 54

 در حال تدوین کتاب ناسي زبانيصفات و عاملهای شخصيت در منابع اسالمي با روش معناش 55

 در حال تدوین کتاب پرسشنامه شخصيتي شاکله: مباني نظری و شيوه اجرا 56

 1397 مقاله )همکار( ساخت و اعتباریابي مقياس اسالمي عفاف اجتماعي 57

 1397 مقاله )همکار( احسان در روابط ميان فردی و ساخت مقياس آن 58

 // مقاله مشترک ر اساس منابع اسالميطبعي بساختار مفهومي شوخ 59

 // مقاله مشترک کاربرد نظریه حوزه های معنایي در مطالعه واژگاني مفهوم کرامت بر پایه منابع اسالمي 60

در  مقاله مشترک 1آثار تربيتي و روان شناختي سحرخيزی با تاکيد بر منابع اسالمي 61

 حال پذیرش

// 

در  کمقاله مشتر و مالحظاتمفهوم شوخ طبعي: دیدگاه ها  62

 حال پذیرش

// 

  طرحنامه تحليل رفتار کاربردی )اصالح و تغيير رفتار بر پایه منابع اسالمي( 63

 

 سوابق اجرایی

 اجرایي در این بخش گنجانده شود و مدیریتيهرگونه فعاليت 

 )سردبير مجله ی اندیشه ی فردا )قبال 

 پژوهشگاه بين المللي المصطفي )ص( )قبال(اني دبير گروه روان شناسي پژوهشکده علوم انس 

 )مدیر گروه روان شناسي پژوهشگاه بين المللي المصطفي )ص( )قبال 

 عضو هيأت تحریریه ی مجله ی مطالعات تربيتي و روان شناختي خانواده 

 

 جوائز و افتخارات

   در همایش های علمي کسب رتبه عناوین و  :جوایز و افتخارات علمي

 ازدهمين جشنواره پژوهشي شيخ طوسي )ره(رتبه اول ی  
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  بخش خانواده، ورزش و تربيت بدني»رتبه اول جشنواره کتاب خانواده، تهران در»  

  )رتبه اول بخش کتابهای تأليفي در هشتمين جشنواره پژوهشي شيخ طوسي )ره  

 رتبه دوم هفتمين دوره کتاب سال حوزه  

  ان شناسي در یازدهمين دوره کتاب سال دانشجویي تهران.شایسته تقدیر و رتبه اول بخش کتابهای رو  

  1390کتاب سال دانشجویي تهران در سال  (برگزیدهاول )کسب رتبه 

  1390کسب رتبه اول )برگزیده( سيزدهمين دوره کتاب سال حوزه در سال 

  1392کسب رتبه دوم )کتابهای تأليفي( در شانزدهمين جشنواره شيخ طوسي )ره( سال 

 1394اول کتاب سال حوزه در سال  کسب ربته 

 1394کسب رتبه دوم هجدهمين جشنواره پژوهشي شيخ طوسي )ره( در سال 

  1395کسب رتبه دوم نوزدهمين جشنواره پژوهشي شيخ طوسي )ره( در سال 

  1395محقق برگزیده گروه روان شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 

 

 :عضویت در مجامع و انجمن های علمی 

 شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و گروه روانعض 

 عضو انجمن روان شناسي حوزه  

 عضو موسسه تحقيقات بنيادین 

 )عضو گروه مطالعات اسالمي خاتم النبيين )ص 

 امام صادق )ع(موسسه فرهنگي  -عضو هيأت علمي 

 

 

 مهارت ها

 حد متوسط( )زبان عربي و انگليسي در تسلط بر زبان های خارجي، نرم افزار یا دستگاه

 : روان سنجي، روش تحقيق در منابع اسالمي، شخصيتتخصص های خاص

 : روان سنجي، روش تحقيق در منابع اسالمي، شخصيتتخصص های خاص
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