
1 

 

 بسمه تعالی                                    

 : مشخصات فردي -1

 
 

 نام و نام خانوادگی: غالمرضا ویسی   

 1341تاریخ تولد:  

 نشانی محل سکونت:  09125513293تلفن تماس: 

 پژوهشگر                        (                38علمی)استادیارپایه نوع عضویت:هیأت 32135434تلفن محل کار: 

  rezavaisi@gmail.comپست الکترونیکی: 

 

 : سوابق تحصیلی -2

کشور/ شهر محل  معدل

 تحصیل

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل نام واحد آموزشی

 از تا

 فوق دیپلم علوم انسانس  اقتصاد 1359    

 لیسانس الهیات سیاسی-عقیدتی 1362 1365 دانشکده شهید محالتی قم 24/16

 علوم قرآن و حدیث  1365 1367 دانشکده شهید محالتی قم 4/16
 فوق لیسانس

 

 تهران 12/16
 دانشگاه آزاد واحد 

 مرکزی
 علوم تربیتی مدیریت آموزشی 1375 1378

 فوق لیسانس

 دکترا علوم تربیتی برنامه ریزی درسی 1386 1392 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 35/18

 دروس حوزه سطح حوزه  1362 1376 حوزه علمیه  قم 

 

mailto:rezavaisi@gmail.com


2 

 

 

 کاری در طرح پژوهشی، تدوین مقالهشامل تهیه طرح، تدوین متن)آموزشی و غیره(، اجرای طرح، هم پژوهشی)داخل پژوهشکده و غیره( :سوابق   -3

 سال تدوین/اجرا نام طرح 

 اجرای طرح پژوهشی بررسی وضعیت دانشجویان دافوس)انقالبی، سیاسی، معنوی(  1

 اجرای طرح پژوهشی سیاسی  –بررسی میزان اثربخشی آموزشهای عقیدتی   2

 اجرای طرح پژوهشی ریزی استراتژیک تربیتی حوزه علمیهبرنامه  3

 اجرای طرح پژوهشی نظر سنجی كاركنان پژوهشکده تحقیقات اسالمی   4

 اجرای طرح پژوهشی كارخانجات و... نظرسنجی رزمایش رزمی فرهنگی بسیج ادارات،  5

 تهیه طرح پژوهشی طراحی مدلهای اجتماعی، آموزشی واجتماعی فرهنگی ایثار و شهادت   6

 اجرای طرح پژوهشی تدوین چشم انداز سازمان حوزه ها و مدارس خارج از كشور  7

 اجرای طرح پژوهشی بررسی امکان سنجی اجرای آموزشهای عقیدتی سیاسی بصورت غیر حضوری   8

 اجرای طرح پژوهشی ارزیابی متون آموزشهای عقیدتی سیاسی   9

 1398سال  مدیر ومجری سیاسی-تبیین تربیت وآموزش وطراحی الگوی اجرایی آن در معاونت عقیدتی  10

 1399مدیر و مجری سال  آموزش و تربیت نیروهای مسلحطراحی الگوی برنامه ریزی درسی   11

 1399مدیر و مجری سال  طراحی الگوی سنجش اثر بخشی  آموزش و تربیت نیروهای مسلح  12

 همکار پروژه تحقیقاتی اصول ، شاخص ها و سنجه های فعالیت های نمایندگی ولی فقیه  13

 مدیر ومجری پروژه تحقیقاتی مهندسی محتوای آموزشی عقیدتی سیاسی سپاه   14

 همکار ریت روحانیون در سپاه سبک مدیپروژه تحقیقاتی   15

 مدیر پروژه    بخشی آموزشهای عقیدتی سیاسی آجابررسی و میزان اثر پروژه تحقیقاتی   16

 مشاور پروژه  اصول حاكم بر پژوهشپروژه تحقیقاتی   17

 مشاور پروژه )بازمهندسی نقش روحانیون در نآجا   18

 همکار پروژه  بنیادین سازمان مطلوبپروژه تحقیقاتی   19

 همکار پروژه پروژه تحقیقاتی راهبرد های مهندسی فرهنگی  سپاه  20

 داوری های اصالح آنهای كاركنان ودجا و روششناسی سبک زندگی خانوادهپروژه آسیب  21

 داوری برنامه ریزی مطلوب در جامعه المصطفی)ص(طرحنامه مدل   22

 داوری طرحنامه تبیین مولفه های مدیریت از منظر رهبری)جامعه المصطفی(  23
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 )پژوهشگاه امام صادق ع(داوری بررسی نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان   24

 )پژوهشگاه امام صادق ع(داوری بررسی اثربخشی برنامه های ودجا  25

 )پژوهشگاه امام صادق ع(داوری مدل سنجش اثربخشیطراحی   26

 )پژوهشگاه امام صادق ع(داوری مقایسه تطبیقی سنجش كارآمدی  27

 )پژوهشگاه امام صادق ع(داوری علی ابن ابی طالب )ع(وتاثیر هوش هیجانی برآن17بررسی سطح رضایت شغلی كركنان لشکر عملیاتی   28

 )پژوهشگاه امام صادق ع(داوری هاآن هایخانواده و ناجا کارکنان سیاس ی و فرهنگی هایچالش بررس ی  29

 )پژوهشگاه امام صادق ع(داوری )آجا سازماني نبايدهاي و بايدها) اسالمي  ايراني زندگي سبک  30

 )پژوهشگاه امام صادق ع(داوری سپاه در افزاییمعنویت بر مؤثر ابزار و روش الگو، طراحی  31

 )پژوهشگاه امام صادق ع(داوری پایورآجا کارکنان فرهنگی شناس یوضعیت  32

 طراحی دوره وبرنامه ریزی درسی دوره كارشناسی ارشد مدیریت مسجد  33

 طراحی دوره وبرنامه ریزی درسی پژوهشگری علوم اسالمی دوره كارشناسی ارشد  34

 طراحی دوره وبرنامه ریزی درسی آموزش فنی حرفه ای پژوهشگری دوره   35

 طراحی سرفصل دوره كارشناسی ارشد فنون مصاحبه تشخیصی  36

 طراحی سرفصل دوره كارشناسی ارشد فنون مشاوره و هااصول،شیوه  37

 طراحی سرفصل دوره كارشناسی ارشد روانشناسی اجتماعی  38

 طراحی سرفصل دوره كارشناسی  روانشناسی تخصصی  39

 تدوین آموزش و بهسازیمقاله   40

 تدوین مقاومت در سازمانتغییر و مقاله   41

 تدوین اصول ارزشیابی عملکرد كاركنانمقاله   42

 تدوین پژوهشی پیرامون اثربخشی آموزشهای عقیدتی سیاسیمقاله   43

 تدوین روانشناسی تربیتیمقاله   44

 تدوین ریزی درسیای بر برنامهمقدمهمقاله   45

 تدوین روانشناسی و تعلیم و تربیتمقاله   46

 تدوین های مربیانمهارتمقاله   47

 تدوین مبانی و اهداف تعلیم و تربیت اسالمیمقاله   48

 تدوین نقش تبلیغات در جنگ از دیدگاه امام خمینی)ره(مقاله   49
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 تدوین آثار فردی واجتماعی نمازمقاله برگزیده   50

 تدوین اصول مدیریت از دیدگاه پیامبر اعظم )ص(مقاله   51

 تدوین منابع انسانی از دیدگاه پیامبر اعظم )ص(اصول مدیریت مقاله   52

 تدوین پیامبراعظم)ص(الگوی استقامتمقاله   53

 تدوین (1های تربیتی درقرآن)روشمقاله   54

 تدوین (2های تربیتی در قرآن )روشمقاله   55

 تدوین روانشناسی ارتباط با جوانمقاله   56

 تدوین سیاسیپژوهشی درآموزشهای غیرحضوری عقیدتی مقاله   57

 تدوین  رهبری و امام ی اندیشه از الهام باآسیب شناسی مدیریت مقاله   58

روشهای تربیتی حضرت زهرا)س(مقاله   59  تدوین 

 تدوین مقاله برنامه درسی با الهام از اندیشه امام خمینی )ره(  60

 تدوین مقاله همت مضاعف و كار مضاعف در سیره امام صادق )ع(  61

اختالفات خانوادگیعلل مقاله   62  تدوین 
 تدوین مقاله آسیب شناسی اینترنت  63

 تدوین مقاله مادری در اندیشه امام خمینی)ره(  64

 تدوین مقاله جایگاه مادری درتمدن اسالمی  65

 تدوین مقاله معرفت شناسی استاد مطهری             66

67  Providing A Model for Creating Happiness in High Schools Iranian journal of educational sociology 

68  Effectiveness Components of the Curriculum of Undergraduate Course of Elementary 

Education in Farhangian University 

Iranian Evolutionary and Educational 

Psychology Journal 

69  Quantitative and qualitative competes and indictor of productivity in educational centers

  

Praxis educational(brazil) 

میكاربرد آن در نظام جمهوری اسالمقاله سیاست های حاكم براهداف آموزشی در معرفت شناسی استاد مطهری و  70  اسالمی(پژوهش های سیاست )فصلنامه تدوین 

71    

 اسالمی(پژوهش های سیاست )فصلنامه تدوین سیاسی آموزش و تربیت فرایند نیازسنجی در راهکارهای و شاخصها اصول،  72

http://iase-idje.ir/article-1-696-en.html&sw=Veissi
https://ieepj.hormozgan.ac.ir/article-1-201-en.html&sw=Vaysi
https://ieepj.hormozgan.ac.ir/article-1-201-en.html&sw=Vaysi
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-بررسی و تبیین عوامل محیطی و رفتاری بر برنامه توسعه فعالیت كارآفرینانه در بین كاركنان دانشگاه علمی   73

 كاربردی

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد گرمسار

، 15دوره  شماره فصلنامه اندیشه نوین دینی تدوین    مبانی نظری اسالم و ترسیم الگوی راهبردهای یادگیری سازمانی در تشکیالت اسالمیمقاله    74

 ( 1398) بهار  - 56شماره 

فرایند و مولفه های تاثیر گذار در تدوین اهداف آموزشی آموزش و پرورش ابتدایی ایران،آلمان و مالزیبررسی   75 فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد  

 اسالمی واحد شوشتر

 تدوین  (ره) مطهری استاد اندیشه در درسی برنامه شناسی معرفت مقاله مبانی  76

)كنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی تدوین ()رهمعرفت شناسی استاد مطهریمبتنی بر برنامه درسی محتوایمقاله اصول حاكم بر   77

 فرهنگی و پرورش دینی غدیر(

پی پیا)  « نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی  گاهی جدید به برنامه درسی بر اساس انسان شناسی اسالمین  78

 1شماره  1388(، تابستان 4

پی پیا)  « شریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ن سیاسی  -آموزش غیرحضوری در نظام های آموزشی و امکان سنجی اجرا در آموزش های عقیدتیمقاله   79

  2شماره  1388(، تابستان 4

 مركز آموزشي، مطالعات نشريه)تدوین انسانی علوم پژوهشی درمراكز وری بهره ارتقای و مقاله آموزش  80

 دانشگاه پزشكي آموزش توسعه و مطالعات

 ارتش( پزشكي علوم

تدوین )سومین كنفراس بین المللی حسابداری و  ارتقای مدیریت مشاركتی در سازمان های آموزشینقش فرهنگ سازمانی در مقاله   81

 مدیریت(

تدوین )كنفرانس ملی تحقیق وتوسعه در مدیریت  بررسی وتبیین ویژگی های دانشگاه كارآفرین به عنوان دانشگاه نسل سوم وارائه مدلی برای آنمقاله   82

 واقتصاد مقاومتی

)مجله علمی پژوهش در علوم انسانی تدوین بررسی عوامل موثر بركارآفرینی دانشگاهی در قالب مفاهیم، نظریات،الگوهامقاله   83

 ومطالعات اجتماعی(

 نقش فرهنگ سازمانی در ارتقا ی مدیریت مشاركتی در سازمان های آموزشی   84

 

ی و مدیریت با سومین كنفرانس بین المللی حسابدار

 1394 -رویکرد علوم پژوهشی نوین 

مبانی ،اصول ومولفه های تربتی پیشرفت اسالمی در الگوی برنامه درسی رفتار پژوهی اجتماع محور مبتنی بر آموزه   85

 های قرآنیی

 تدوین )همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن وحدیث(

http://andishe.maaref.ac.ir/browse.php?a_id=1071&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://andishe.maaref.ac.ir/browse.php?a_id=1071&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://andishe.maaref.ac.ir/browse.php?a_id=1071&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://edcbmj.ir/article-1-12-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-12-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-12-fa.pdf
http://www.edcbmj.ir/browse.php?a_code=A-10-7-1&slc_lang=fa&sid=fa
http://www.civilica.com/paper-finmgt03-finmgt03_191=%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.html
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 تدوین)همایش ملی بومی سازی برنامه درسی( درسی آموزش عالینقش رویکردهای محلی وجهانی در برنامه مقاله   86

 داوری)فصلنامه راهبردهای آموزشی بقیت اهلل(   یلیتحص یریو درگ یاقبا اشت یمجاز یاجتماع یهااستفاده از شبکه یزانم ینرابطه ب یبررسمقاله   87

 داوری )مد ظله العالی( 1ای)ره(و امام خامنهمقاله پیامدهای كارآمدی در قوه قضائیه از منظر امام خمینی   88

 داوری)دو فصلنامه اسالم و مدیریت( اسالمی و غربی: كاربرد در رفتار سازمانیتأملی بر معنویت محیط كاری از منظر رویکرد مقاله   89

 داوری)دو فصلنامه اسالم و مدیریت( مبانی اسالمیسیرت نکویی مدیران عاملی اثر گذار در ارتقاء رفتارهای مثبت سازمانی كاركنان؛ تاكید بر مقاله   90

 داوری)دو فصلنامه اسالم و مدیریت( های آموزشی از دیدگاه اسالمفرآیند تحول و مدیریت آن در سازمانمقاله   91

آموزش  یزیربرنامه هاییهو آموزش بهداشت با موانع موجود در ال یتو ترب یمتعل ینتجربه متخصص یینتبمقاله   92

    رفع آن یبرا یبر راهکارها یدسالمت در مدارس با تأك یبهداشت و ارتقا

 داوری)فصلنامه راهبردهای آموزشی بقیت اهلل(

93  
 یرند؟گ یقرار م یرتحت تاث یاندانشجو چگونه:ینترنتبه ا یاداعت مقاله

 داوری)فصلنامه راهبردهای آموزشی بقیت اهلل(

 داوری)فصلنامه راهبردهای آموزشی بقیت اهلل(  العمرمادام یادگیری یکردبا رو یعموم یدوره پزشک یدرس در برنامه یادگیری -یاددهی یندهایفرآ ینتببمقاله   94

 داوری)فصلنامه راهبردهای آموزشی بقیت اهلل(  دانشگاه اصفهان یان؛در دانشجو یاسالم یابیخودارز یزانممقاله   95

 داوری)فصلنامه سیاست های اسالمی( مقاله مبانی قرآنی معرفت شناسی برنامه درسی تربیت سیاسی   96

 داوری عیار سنجی بوروكراسی در محک آموزه های اسالم مقاله   97

 داوری)دو فصلنامه اسالم و مدیریت( سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس توانمندسازی كاركنانمقاله تأثیر آموزه های تربیتی قرآن كریم بر   98

 داوری عالیمؤسسات آموزش  های آزاداندیشی درهای آزاداندیشی: از شعار تا عمل؛موانع برگزاری كرسیمقاله كرسی  99

 داوری)دو فصلنامه اسالم و مدیریت( بقره(: كاربست در سازمان و مدیریتمقاله قواعد ساده رفتار از منظر قرآن كریم )مطالعه موردی سوره   100

 داوری مقاله مباني قرآني خودباوري فرهنگي  101

 داوری ونقد)پژوهشگاه امام صادق ع( كتاب گفتمان های دینی)شیوه ها و ابزارها(  102

 داوری ونقد)پژوهشگاه امام صادق ع( عراق در جهادی تبلیغ الزامات  103

 تدوین مبانی برنامه ریزی درسی در اندیشه استاد مطهریكتاب   104

 تدوین های تبلیغ در مسیحیتشیوهكتاب   105

 تدوین كتاب كانون آرامش  106

 تدوین كتاب یادگیری سازمانی  107

 تدوین كتاب پاسدار مطلوب  108
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 تدوین كتاب جوان از دیدگاه امام علی)ع(  109

 تدوین كتاب ظلم ستیزی از دیدگاه امام علی)ع(  110

 همکاری در تدوین )امربه معروف و نهی ازمنکر( كتاب راه آفتاب  111

 همکاری در تدوین كتاب اصول حاكم بر پژوهش از دیدگاه رهبری  112

 تدوین مهندس ناظر تربیتی كتاب  113

 تدوین رفتار سازمانی )با رویکرد دینی( كتاب  114

 متن آموزشی -تدوین )كتاب آموزشی (وراههای پیشگیری و درمانآسیب شناسی خانواده كتاب   115

 تدوین ،آسیب ها وراهکارهاخانواده كتاب   116

 تدوین راهیان سرزمین نوركتاب   117

 متن آموزشی -تدوین تصمیم گیری و خط مشی گذاریكتاب   118

 تدوین استقامت پیامبر اعظم )ص( در آیینه جالل و جمالكتاب   119

 تدوین حدیثآسیب شناسی مدیران در آیینه قرآن و كتاب   120

 تدوین كالبد شکافی هنركتاب   121

 تدوین تربیت حسینی كتاب  122

 تدوین  كتاب حیات طیبه  123

 تدوین )كتاب بایسته های همدلی و هم زبانی ( به عنوان همکار  124

 تدوین 920209آیین نامه انضباطی سپاه  كتاب   125

 ناظر علمی كتاب شایستگی های مدیران وفرماندهان  126

 ناظر علمی "مهارت همسرداری وسواد رسانه ای"یی زناشو یمهارت ها كتاب آموزشی   127

 ناظر علمی كتاب مدیریت جهادی  128

 ناظر علمی (ای آجارسته )دوره مقدماتی مدیریت اسالمیكتاب روش مناسب و كاربردی   129

 مدیر پروژه كتاب بایسته های فرهنگ ،اقتصاد درمدیریت جهادی  130

 :راهنمایی، مشاوره وداوری پایان نامه -4

 تاریخ دانشگاه نوع فعالیت مقطع تحصیلی پایان نامه عنوان ردیف
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1  
 یط هایو نشاط در مح یشاد یجادا یراهکارها

مدارس متوسطه یبرا ییو ارائه الگو یآموزش  
 1397 دانشگاه آزاد قم راهنما دكتری

2  
 مدارس معلمان و مديران وري بهره هاي شاخص طراحي

 كاشان شهرستان ابتدايي
 1397 دانشگاه آزاد قم راهنما دكتری

3  
 ییابتدا آموزش رشته آموزش یاثربخش  یزانم یطراح

 یانفرهنگ دانشگاه
 1397 دانشگاه آزاد قم راهنما دكتری

 1398 دانشگاه آزاد قم راهنما دكتری پزشکی آموزش بخش ی اثر سنجش مدل  ارایه  4

5  
 خانواده فرهنگی-آموزش ی خدمات کیفیت تعالی الگوی  ارایه

 (ره) خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت های
 1399 دانشگاه آزاد قم راهنما دكتری

6  

)نسل سوم( و  یندانشگاه كارآفر یینو تب یرسبر

  ی: دانشگاه علمیآن مطالعه مورد یبرا یارائه مدل

 كاربردی

 مشاور یدكتر

 دانشگاه آزاد قم

1396 

7  
مدل برنامه ریزی آموزشی جهت كارآفرینی  ارائه

 مشاور   یدكتر مدارس استثنایی
 دانشگاه آزاد قم

1399 

8  

طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت جهادی در 

 آموزش و پرورش

 

 مشاور دكتری

 دانشگاه آزاد قم

1399 

9  

میزان توجه به مهارتهای تفکرانتقادی در برنامه 

واجراشده مطالعات اجتماعی درسی قصدشده 

 وهدیه های آسمانی دوره ابتدایی

 1396 دانشگاه آزاد واحد اراک داوری دكتری
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10  

ها در بررسی دروس اخالق اسالمی دانشگاه

ریزی درسی قصد شده ،اجرا شده و كسب برنامه

 شده

 1396 دانشگاه آزاد واحد اراک داوری دكتری

تربیتی آنمبانی نظریه پیچیدگی وداللت های   11  1396 دانشگاه آزاد واحد اراک داوری دكتری 

12  

نت  وس كریمیت دینی از منظر قرآن مدیر الگوی

 پیامبر اكرم )ص(

 

 1396 مجتمع آموزشی شهید محالتی داوری دكتری

13  
هقام  مینی)ره(وام خما یدگاهاز د یسازهان عدالت

یرهبرمعظم   
 راهنما كارشناسی ارشد

پژوهشکده تحقیقات اسالمی امام صادق ) 

 ع(

 

1394 

14  
بررسی عوامل موثر در بهره وری مراكز تحقیقات 

پاسدارانعلوم انسانی سپاه   
 راهنما كارشناسی ارشد

پژوهشکده تحقیقات اسالمی امام صادق ) 

 ع(

 

1394 

15  
پژوهشکده  آسیب شناسی مدیریت تحقیقات در

 تحقیقات اسالمی
 راهنما كارشناسی ارشد

پژوهشکده تحقیقات اسالمی امام صادق ) 

 ع(

 

1394 

16  
مدیریت منابع انسانی نیروهای مسلح در اندیشه و 

امام خمینی ومقام معظم رهبریرفتار   
 مشاور كارشناسی ارشد

پژوهشکده تحقیقات اسالمی امام صادق ) 

 ع(

 

1394 

 1392 دانشکده شهید محالتی مشاور  شیوه های مدیریت آموزشی در نهج البالغه  17

 1392 محالتیدانشکده شهید  مشاور كارشناسی ارشد تاثیر باورهای دینی مدیران در افزایش كارایی آنها  18

19  
راهکارهای نهادینه سازی آموزه های دینی از منظر 

 قرآن وروایات )بررسی موردی در سپاه وبسیج(
 1391 مجتمع آموزشی شهید محالتی مشاور كارشناسی ارشد

 1391 مجتمع آموزشی شهید محالتی مشاور كارشناسی ارشد نقش محبت در تعلیم وتربیت اسالمی  20
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21  
بخشی آموزشهای عقیدتی سیاسی بررسی میزان اثر 

 سپاه )استان فارس(
 1396 مجتمع آموزشی شهید محالتی مشاور كارشناسی ارشد

22  
 نور راهیان کاروان طرح بخشی اثر میزان

 البرز استان آموزی دانش و دانشجویی
 1396 مجتمع آموزشی شهید محالتی مشاور كارشناسی ارشد

23  
پژوهشکده راهکار های افزایش بهره وری در 

 تحقیقات اسالمی
 مشاور كارشناسی ارشد

 پژوهشکده تحقیقات اسالمی
1394 

24  

)دوره ییمعلمان مدارس ابتدا یآگاه یزانم یبررس

 یبرنامه درس یفلسف یدوم( استان قم با مبان

آنان یوارتباط آن باعملکردآموزش  

 راهنما ارشد یكارشناس

 دانشگاه آزاد قم

1396 

25  

ی شغل زشیبرانگموثرعوامل  نیببررسی تفاوت 

 یومتوسطه،دولتیی معلمان درمدارس ابتدا

.یدولتریوغ  

 

ارشد یكارشناس  راهنما 

 دانشگاه آزاد قم

1396 

26  
آسیب شناسی برنامه های تربیتی مدارس متوسطه 

 استان قم در نهادینه سازی ارزشهای دینی
 راهنما ارشد یكارشناس

 دانشگاه آزاد قم
1396 

27  
 یرانمد یآموزش یبرنامه ها یاثر بخش یبررس

95تا 92 یسالها یاستان قم در ط ییمدارس ابتدا  
 راهنما ارشد یكارشناس

 دانشگاه آزاد قم
1396 

28  

آسمان دوره  یها یههد یكتاب درس یمحتوا یلتحل

 یشهروند یتترب یبر اساس مؤلفه ها ییدوم ابتدا

یاخالق یتو ترب  

 راهنما ارشد یكارشناس

 دانشگاه آزاد قم

1396 

29  
 اهداف تدوین در تأثیرگذار هایمؤلفه و فرایند بررس ی

مالزی  آملان، ایران، ابتدایی پرورش و آموزش آموزش ی  
 راهنما ارشد یكارشناس

 دانشگاه آزاد قم
1396 

30  
 یلیتحص یبر فرسودگ یاجتماع های شبکه یرتأث

چهار قم ناحیه متوسطه آموزان دانش . 
 راهنما ارشد یكارشناس

 دانشگاه آزاد قم
1396 

31  
 دو فارس ی کتاب در شهروندی تربیت هایمولفه بررس ی

تحول  سند به توجه با ابتدایی  
 راهنما ارشد یكارشناس

 دانشگاه آزاد قم
1396 
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32  
 در فکری  سرمایهی مدیریت با معنوی  رهبری  رابطه

کشاورزی  جهاد سازمان  
 راهنما ارشد یكارشناس

 ساوهدانشگاه آزاد 
1396 

 1395 دانشگاه طلوع مهر راهنما كارشناسی ارشد نقش تربیتی اماكن مذهبی در تحکیم بنیان خانواده  33

34  
مدل امر به معروف و نهی از منکر در مراكز آموزش 

 عالی
 1398 دانشگاه معارف راهنما كارشناسی ارشد

35  
در قرآن باتاكید  شاخصه های مدیریت اسالمی

 برنظرات عالمه جوادی آملی
 1398 دانشگاه معارف راهنما كارشناسی ارشد

 1399 دانشگاه معارف مشاور كارشناسی ارشد نظام شاخص های مدیریت فرهنگی در نهج البالغه  36

37  
بایسته های سواد فرهنگی مدیران فرهنگی 

 دانشگاه
 1396 دانشگاه معارف داور كارشناسی ارشد

38  
واولویت بندی آسیب های فرهنگی شناسایی 

 اجتماعی مترتب بر اماكن مذهبی
 1396 دانشگاه طلوع مهر داوری كارشناسی ارشد

 مهارت درزبان خارجی: -5

 میزان تسلط )مکالمه خواندن ،نوشتن و ( نوع توانائی خارجی زبان

 متوسط  مکالمه خواندن ،نوشتن و انگلیسی

 متوسط  مکالمه خواندن ،نوشتن و عربی

   

 سوابق تدریس -6

 مواد درسی مقطع نام دانشگاه

 اصول و مبانی مدیریت كارشناسی دانشکده شهید محالتی

 سرپرستی مدیریت كارشناسی دانشکده شهید محالتی

 مدیریت اسالمی كارشناسی دانشکده شهید محالتی

 مدیریت اسالمی كارشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی

 طراحی آموزشی ضمن خدمت كارشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی

 مدیریت و فرماندهی كارشناسی دانشکده شهید محالتی

 تکنولوژی آموزشی كارشناسی ارشد دانشکده شهید محالتی
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 روانشناسی تربیتی كارشناسی دانشکده شهید محالتی

 م و تربیت اسالمییتعل كارشناسی  دانشکده شهید محالتی

 علوم قرآنی كارشناسی ارشد مركز آموزش نیروی دریایی

 معارف قرآن كارشناسی ارشد مركز آموزش نیروی دریایی

 روانشناسی كار كارشناسی دانشگاه پیام نور

 انسان در قرآن  كارشناسی دانشگاه علوم انتظامی

 تفسیر قرآن  كارشناسی انتظامیدانشگاه علوم 

 مقدمات تکنولوژی آموزشی  كارشناسی دانشگاه پیام نور قم

 روانشناسی تربیتی كارشناسی دانشگاه پیام نور قم

 برنامه ریزی درسی وآموزشی كارشناسی دانشگاه پیام نور قم

 تاریخ آموزش و پرورش كارشناسی دانشگاه پیام نور قم

 فلسفه آموزش و پرورش كارشناسی قمدانشگاه پیام نور 

 روانشناسی رشد كودک كارشناسی دانشگاه پیام نور قم

 اصول و فنون مصاحبه كاردانی دانشکده علمی كاربردی

 اصول خبرنویسی كاردانی دانشکده علمی كاربردی

 روانشناسی تبلیغات كارشناسی دانشکده علمی كاربردی

 نقش و تواناییهای دوره كاردانی دانشکده علمی كاربردی

 برنامه ریزی فرهنگی كاردانی دانشکده علمی كاربردی

 مدیریت آموزشی كارشناسی دانشکده علمی كاربردی

 تصمیم گیری وخط مشی گذاری كارشناسی دانشکده علوم و فنون فرهنگی 

 همایش وسمینار كارشناسی ارشد پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(

 علوم قرآنی كارشناسی ارشد موسسه رزمندگان )دوره فراگیرارشد(

 تکنولوژی آموزشی كارشناسی ارشد دانشکده شهید محالتی

 طراحی آموزشی كارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی قم

 مدیریت سازمان های فرهنگی كارشناسی دانشگاه طلوع مهر

 برنامه ریزی آموزشیاصول  كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی قم
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 سوابق اجرایی)مرتبط با امور پژوهشی( -8

 عنوان مسئولیت محل خدمت  

 مدیر مسئول نشریه مکتب جبهه علوم اسالمی امام صادق)ع(پژوهشکده   

 اصول برنامه ریزی آموزشی ودرسی كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی قم

 مکاتب فلسفی و آرای تربیتی كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی قم

 روشهای برنامه ریزی درسی دكتری دانشگاه آزاد اسالمی قم

 ومبانی آموزش تطبیقیاصول  كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی قم

 تکنولوژی آموزشی كارشناسی ارشد مركز تربیت مدرس حضرت رقیه)حوزه علمیه خواهران(

 ارزشیابی آموزشی كارشناسی ارشد مركز تربیت مدرس حضرت رقیه)حوزه علمیه خواهران(

 آموزشی ودرسیبرنامه ریزی  كارشناسی ارشد مركز تربیت مدرس حضرت رقیه)حوزه علمیه خواهران(

 مدیریت ارزیابی امور فرهنکی كارشناسی ارشد دانشگاه معارف

 روان شناسی شخصیت كارشناسی ارشد دانشگاه معارف

   

 علمی اخذشده: –گواهینامه های تخصصی  -7

  توضیحات اخذ سال محل اخذ نوع مدرک

   1378 پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع( تندخوانی

   1385 مركز آموزش مدیریت دولتی مدیریت تغییر

آشنایی بامهارتهای نگارش مقاالت علمی درمجالت داخلی وبین 

 المللی
   ISC 1394مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم وفناوری و
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 های آموزشیمدیر مسئول نشریه سرگرمی پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 سردبیر فصلنامه حصون پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 مسئول بخش علوم رفتاری فصلنامه حصون پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 سردبیر فصلنامه مربیان پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 مسئول گروه پژوهشهای رفتاری اجتماعی پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 عضو هیئت تحریریه و مسئول بخش علوم تربیتی فصلنامه مربیان امام صادق)ع(پژوهشکده علوم اسالمی   

 سردبیر نشریه اشراق اندیشه سازمان بسیج دانشجویی  

 جانشین معاونت كمک آموزشی پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 مسوول معاونت كمک آموزشی پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 مسوول مدیریت مستقل نشریات پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 مدیر مسؤول مؤسسه فرهنگی هنری صبح امید دانش مؤسسه فرهنگی هنری-قم   

 سردبیر دو ماهانه حصون پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 اندیشه گسترمدیر گروه صنایع فرهنگی  گروه صنایع فرهنگی اندیشه گستر قم گ  

 سرپرست مركز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 مسوول پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع( 15/9/95تا1/11/91 

 شناسی و علوم تربیتی عضو گروه روان پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع( تا کنون1393 

 عضو گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه آزاد قم تاکنون1394 

 عضو گروه آموزشی مدیریت فرهنگی  دانشگاه معارف تاکنون1395 

 عضو گروه مدیریت آموزشی  دانشکده هدی وابسته به جامعه الزهراء تاکنون1396 
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 عضو شورای تحقیقات استان قمآموزش و پرورش  تاکنون1395 

 پژوهیعضو گروه مدیریت و آینده پژوهشکده علوم انسانی جامعه المصطفی 1397تا1387 

 عضو گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه طلوع مهر تاکنون1392 

 عضو شورای پژوهش پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 شورای آموزشعضو  پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 عضو شورای اندیشه ورزی سیاسی  پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 عضو شورای اندیشکده  پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع(  

 مسوول هیآت اندیشه ورزی خانواده پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع(  

  
اسالونیک با دانشگاه روسی ارمنی گیالن با مشاركت 

 ارمنستان
 21عضو كمیته علمی كنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 

 عضو قطب بومی سازی برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبایی تا کنون1394 

 عضو انجمن علمی برنامه ریزی درسی ایران )شعبه قم( دانشگاه آزاد اسالمی قم 1398 

 نایب رئیس انجمن علمی برنامه ریزی درسی ایران )شعبه قم( آزاد اسالمی قمدانشگاه  1398 
 

 

 

  


