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 تحصیالت حوزوی-1

 

 دانشگاهی تحصیالت -2

 رشته دانشگاه مقطع تحصیلی تحصیلسال 

 مدیریت آموزشی عالمه طباطبایی تهراندانشگاه  کارشناسی 

 مدیریت آموزشی اسالمشهردانشگاه  کارشناسی ارشد 

 عالی  مدیریت آموزش آزاد واحد تهران جنوبدانشگاه  دکتری 

 

 یسیردسوابق ت -3

نام دانشگاه یا مرکز آموزش 

 عالی
 از سال... تا سال... نام درس ها

 دریس در دانشگاه قمت

 دانشگاه آزاد

 دانشکده هدی

 

 آمار  و کاربرد آن در مدیریت

 یو روانشناس یتیدر علوم ترب یفیآمار توص

 استنباطیآمار 

 شرفتهیآمار پ

 پیشرفتهروش های آماری 

 مدیریت آموزشی روشهای تحقیق در

 

    دهن دنیا دیهادی حاجی حس :ام خانوادگیو ن نام

 مدیریت آموزشی مت: مدیرگروه س

   hadi.108022@yahoo.com :ایمیل
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 روش تحقیق پیشرفته

 روش های تحقیق در روان شناسی

 مدیریت عمومی

 یآموزش تیریمد یمبان

 اصول مدیریت آموزشی

 یآموزش یزیر و اصول برنامه یمبان

 یاسالم تیریمد یمبان

 یاسالم تیریمد

 تیریمد یاصول و مبان

 یمنابع انسان تیریمد

 یرفتار سازمان تیریمد

 یآموزش یدر سازمانها یسانرفتار و روابط ان

 یارتباط انسان

 سازمان پیشرفته یهایتئور

 تئوریهای سازمانی مدیریت

تجزیه و تحلیل سیستم ها و کاربرد آن در مدیریت 

 آموزشی

 سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی

 تیو ترب میو اصول تعل یمبان

 قرآن اتیآ یتیترب یها آموزه

 یماتیتعل یینظارت و راهنما

 آموزش و پرورش یشناسعه جام
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 کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

 الگوها و روش تدریس

 تیو ترب میدر تعل یا اخالق حرفه

 تیریو کاربرد آن در مد یاخالق حرفه ا

 احکام کسب و کار در اسالم

 

 سوابق پژوهشی -4

 های آموزشی :کارگاه همایش ها وکتب و و تالاقم ،اه همان ناپای

 االت :مق

 یاسالم التیدر تشک یسازمان یریادگی یراهبردها یالگو میاسالم و ترس ینظر یمبان یپژوهش یه علملامق (1
 معیار قرآن کریم برای بازنمایی معرفت شناسی در علوم انسانی یپژوهش یقاله علمم (2
 میبر قرآن کر دیبا تاک یدر علوم انسان ینیعلم د یالگو یپژوهش یقاله علمم (3
و  کیاز نظرگاه منابع کالس یدرس یزیردر برنامه یریادگیـ  یاددهیراهبرد  یقیطبش تسنج یپژوهش یقاله علمم (4

 یمنابع اسالم
آموزش و پرورش  نیادیبا سند تحول بن داریآموزش توسعه پا های استیتوافق س بیضر زانیممقاله علمی پژوهشی  (5

 رانیا
 یهاآموزان دختر در رشتهدانش یلیتحص تیمدارس شهر قم در هدا رانیمد ینیکارآفر ریتأث یپژوهش یمقاله علم (6

 یاحرفه یفن
آموزگاران دوره اول دبستان  یریادگیو  یاددهی تیبر هدا رانیمد یتوانمندساز یرابطه  یبررس یپژوهش یمقاله علم (7

 شهر قم
نامه حضرت  تیبا محور تیریدر عرصه مد یو اسالم یسنت افتیدر ره یقیتطب یأملت ترویجی یقاله علمم (8

 )ع( به مالک اشتر نینمومرالیام
 یاجتماع یها بینگرش دانش آموزان دختر و پسر نسبت به آس سهیمقامقاله علمی تخصصی  (9

 :همایش ها 

و اقتصاد در توسعه ) دانشگاه  تیریانسجام مد یالملل نیب شیهما نیدر دوم یتیریفقر مد یتئورمقاله علمی تخصصی  (1

 (و دانشگاه تهران یبهشت دیشه
 ) دانشگاه علم و صنعتشرفتیپ یو مهندس تیریمد یکنفرانس مل نیدر اول یدر آموزش عال یمقاومتمقاله اقتصاد  (2
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 .قم  یکارکنان شهردار یعملکرد شغل بارابطه آموزش  یتخصص یمقاله علم (3
 کتب :

 تیمحور( چاپ زمزم هدا طیسپاه / فرهنگ مح ی) فرهنگ نهاد یمحور ییو دانا یسازمان یریادگیکتاب  (1
 (فی) در دست تال یماتیتعل ییو راهنما کتاب نظارت (2
 (فی) در دست تالکتاب مدیریت اسالمی  (3

 :پایان نامه ها استاد راهنمای

 اعتبار سنجی فقر مدیریت (1
 قم یکارکنان شهردار یرابطه آموزش با عملکرد شغل (2
 راهبردهای تصمیم گیری در مدیریت آموزشی بر پایه منطق ریاضی (3
 مدارس ابتدایی منطقه کهکش مجازی در امکان سنجی بکارگیری نظام آموز (4
 نقش فضای باز مدارس در یادگیری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر ابتدایی شهر قم (5

 کارگاههای آموزشی :

 دوره آموزشی مقاله نویسی (1
 دوره آموزشی روش تحقیق مقدماتی (2
 دوره آموزشی روش تحقیق پیشرفته (3
 SPSS  دوره آموزشی مقدماتی (4
 SPSSدوره آموزشی پیشرفته  (5
 دوره آموزشی مهارت های روش تدریس (6
 PLSدوره آموزشی  (7
 دوره آموزشی تهیه و تدوین پروپوزال (8

 ی اجرایی.  فعالیت ها5

 تا کنون( 1396مدیر گروه مدیریت آموزشی دانشکده هدی وابسته به جامعه الزهراء ) (1
 (1396تا  1395مدیر آموزش و پژوهش دانشکده هدی ) (2
 ( 1395تا  1394وابسته به جامعه الزهرا )  یدانشکده هد ییدانشجو یت فرهنگمعاون (3
 ( 1393تا  1391و مذاهب )  انیدانشگاه اد یامنا اتیه یدائم ونیسیعضو کم (4
 ( 1394تا  1390و مذاهب )  انیمنتخب دانشگاه اد تهیکم ریدب (5
 تا کنون ( 1392ارف) جذب دانشگاه مع ییاجرا اتیو کارشناس ه جذب اعضای هیات علمیمسئول  (6
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 اتیفاقد ه یپژشک ریغو  یعلوم پژشک یگروه معارف دانشگاه ها دیاسات یعلم ییکارشناس مسئول کارگروه توانا (7

 تا کنون ( 1392کشور جهت ارتقاء مرتبه و احتساب سنوات )  زهیمم
 ( 1392تا  1390و مذاهب )  انیجذب دانشگاه اد ییاجرا اتیه ریو دب یابینظارت وارز ریمد (8
 ( 1393تا  1390و مذاهب )  انیدانشگاه اد یلیتکم التیمشاور معاونت آموزش و تحص (9

 ( 1390تا  1387و مذاهب ) انیو کارکنان دانشگاه اد یعلم اتیه ینیکارگز سیرئ (10
 ( 1381تا  1378امام صادق )  رستانیدب یمعاونت آموزش (11
 (1384 تا 1380)  ینظام میحک یانتفاع ریغ رستانیدب یمعاونت آموزش (12
 ( 1392تا  1385استان قم )  یو گردشگر یدست عیانجمن طراحان و نقاشان صنا رهیمد اتیه سیرئ (13
 تا کنون ( 1375کربال )  یشهدا یمذهب ئتیمسئول ه (14

 :ندی ها توانم

و... وزارت علوم ،  یی، دانشجو ی، فرهنگ ی، پژوهش یآموزش ینامه ها و دستور العمل ها نیکامل به آئ ییآشنا (1

 یو فناور قاتیتحق
موارد مربوط به  هیو کل هیپا عی، ارتقاء مرتبه ، احتساب سنوات ، ترف تیوضع لیو مقررات تبد نیکامل به قوان ییآشنا (2

 یعلم اتیه
 امنا و... اتینامه ه نی، اساسنامه دانشگاه ها ، آئ یالتیو تشک یکامل با ساختار سازمان ییآشنا (3
 یلیتکم التیوابسته به جامعه الزهراء در دوره تحص یهد یاسالم و معارف  اتیدانشکده اله  یراه انداز (4
 یو مذاهب و دانشکده هد انیدر دانشگاه اد یلیتکم التیدر دوره تحص یرشته آموزش نیمجوز چند افتیدر (5
 یو مذاهب و دانشکده هد انیسازمان سنجش در دانشگاه اد یاختصاصنهایی و آزمون  یمجر (6
 ....وترویبا کامپ ییآشنا (7

 ای آموزشیه هدور

نظر کارکنان  ریو ... ز  یعلم یها ونیسیمنتخب ، کم تهیامناء ، کم اتیه یبرگزار یآموزش یساعت دوره ها 300 (1

 یو فناور قاتیوزارت علوم ، تحق زهیمم اتیه
 نظر کارشناسان دانشگاه قم ریو ... ز تیوضع لی، تبد عیساعت دوره آموزش ارتقاء ، ترف 150 (2
 در سازمان آموزش و پرورش قم نیش  ضمن خدمت معلمساعت دوره آموز 200 (3
 ینیساعت دوره کارگز 80 (4

 ...و  SPSS, LISREL. PLS دوره های و  یدر استاندار یخدمات کشورهای متعدد آموزش دوره  (5

 عناوین کسب شده:

 1393در سال  ینیحس رغالمانیو پ نانیجشنواره شورآفر دهیبرگز (1
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 1393سال  فرش کشور در ینفر اول مسابقات طراح (2
 1392و مذاهب در سال  انیکارمند نمونه دانشگاه اد (3
 1392فرش استان در سال  ینفر اول مسابقات طراح (4
 1376در سال  ییدانشگاه عالمه طباطبا یهنر ییمسابقات دانشجو دهینفر برگز (5

 

 


