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ب -سًابق آمًزشی :

الف) تدریس  :دروس تدریس شده همراه با مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه محل تدریس -1روش تحقیق ،اندیشه
متفکران مسلمان ،در مقطع کارشناسی ارشد-2 .رساله و مقاله نویسی ،نظریه های جامعه شناسی ،جامعه شناسی
شهری،جامعه شناسی خانواده در مقطع دکترا.
ج -سوابق علمی:
 -1حائس رتبِ برتری کطَری در رابطِ با ارائِ هقالِ عَاهل هؤثربر گرایص بِ ًواز جواعت در بیي داًطجَیاى
داًطگاُ آزاد اسالهی(ًوًَِ ٍاحذّای دّاقاى ٍ ضْرضا) ،در ّجذّویي اجالس سراسری ًواز.
 -2رتبِ سَم پژٍّطگر ًوًَِ در سال  ،1384در داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ دّاقاى.1384،
 -3استاد هٌتخب سال 1387در داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ دّاقاى 1396،
 -4استاد فعال پژٍّطی سال  ،1396در داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ دّاقاى1396 ،
د-سًابق پژيَشی :
 -5کتاب:

-1عٌاقِ ،عبذالرحین ٍ هحوذی ،اصغر ( )1381سیوای دّاقاى ،تْراى ،اًتطارات پیراستِ 346 ،صفحِ.
 -2هحوذی ،اصغر ،فبسسی ،سدبد ()1394جاهعِ ضٌاسی بازار باتاکیذبربازارّای دٍرُ ای ،اصفْاىً ،طر
دارخَیي141،صفحِ.
 -3هحوذی ،اصغر ،سحیٕی٘ ،دٕبٖ ( )1394جاهعِ ضٌاسی کطاٍرزی،اصفْاىً،طردارخَیي.
 -4هحوذی ،اصغر،هْذی،فاطوی ()1395دیي ٍ احیائ تفکر اًتقادی ،تْراى ،طلیعِ پَیص154،صفحِ.
-2مقاالت چاپ شده در مجالت :
 -1وبس اص دیذٌب ٜػّی(ع) اغغش ٔحٕذیٔ ،دّ ٝغحیفٔ ٝجیٗ ،سبَ ٞطتٓ  ،ضٕبس1380، 8ٜظ83
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 -2دیذٌبٞ ٜبی ٔشثٛط ث ٝفٗ آٚسی ٔٙبست،اغغش ٔحٕذیٔ ،دّ ٝػّٕی پژٞٚطی ٚاحذ آضتیبٖ ،ضٕبس8ٚ7ٜ
 1380،ظ.269
ٍ٘ -3بٞی خبٔؼ ٝضٙبختی ث ٝپذیذٚ ٜسصش ،اغغش ٔحٕذی ٔ ٚحٕٛد اضشالی (ٔ )1380دّ ٝفش1380،ًٙٞ
.
 -4فّسف٘ ٝظبْ آٔٛصش  ٚتشٚیح،اغغش ٔحٕذی ٔ ٚحٕٛد اضشالی ٔ ،دّ ٝفٙبٚساٖ سٚستب.1380 ،
ٍ٘ -5بٞی خبٔؼ ٝضٙبختی ث ٝصٚاَ غٙبیغ (ٔطبغُ) سٙتی ثب تبویذ ثش ضٟشستبٖ ضٟشضبٔ ،حٕٛد اضشالی ٚ
اغغش ٔحٕذیٔ ،دّ ٝػّٕی پژٞٚطی ٚاحذ آضتیبٖ ،ضٕبس ، 11 ٜتبثستبٖ 1381ظ.327
 -6ػٛأُ ٔٛثش ثش ٌشایص ث ٝثذحدبثی دس ثیٗ دختشاٖ  ٚص٘بٖ ضٟش اغفٟبٖٔ ،حٕذی،اغغشٔ ،دّ ٝػّٕی
پژٞٚطی ٚاحذ آضتیبٖ ،سبَ ا ،َٚضٕبس ٜچٟبسْ 1384،ظ.47
 -7ثشسسی تأثیش فشص٘ذ سبالسی ثش سٚاثظ خب٘ٛادٌی  ٚخٛیطب٘ٚذی دس ضیشاص ،اغغش ٔحٕذی  ٚصٞشا
غبدلی ،فػّٙبٔ ٝػّٕی پژٞٚطی صٖ ٔ ٚغبِؼبت خب٘ٛادٚ ،ٜاحذ تجشیض ،سبَ د ْٚضٕبس 1390 ،5 ٜظ.131
-8ثشسسی  ٚتحّیُ تبثیشات التػبدی  ٚاختٕبػی اسىبٖ ػطبیش لطمبیی دس ٔٙغمٚ ٝسدضت ضٟشستبٖ
سٕیشْ ،دوتش اسٕبػیُ خٟب٘جخص ،اغغش ٔحٕذی  ٚآلبی سحٕب٘ی ،فػّٙبٔٔ ٝغبِؼبت ایالت  ٚػطبیش ٚاحذ
ضٛضتش  ،سبَ ا َٚضّٕبس ٜا ،َٚپبییض .1390
 -9ساثغٚ ٝیژٌیٟبی اختٕبػی فشدی ص٘بٖ ثش احسبس أٙیت آ٘بٖ دس أبوٗ ػٕٔٛی ضٟش ثٙذسػجبس ثب
ٕٞىبسی خب٘ٓ دوتش ػشیضی  ٚاغغش ٔحٕذی  ٚخب٘ٓ سبسبٖ ،فػّٙبٔ ٝػّٕی پژٞٚطی ٔغبِؼبت ضٟشی
ٚاحذ دٞبلبٖ ،سبَ د ،ْٚضٕبس ٜچٟبسْ.1391 ،
 -11ثشسسی ػٛأُ اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی ٔؤثش ثش تػبدفبت سا٘ٙذٌی دس ٖٚضٟشی (ٔغبِؼٛٔ ٝسدی :استبٖ
وٟىیّٛی ٚ ٝثٛیش احٕذ) استبد سإٙٞب اغغش ٔحٕذیٔ ،طبٚس دوتش اثشاٞیٓ ا٘ػبسی  ٚخب٘ٓ سٕب٘ ٝسؼیذی،
دس فػّٙبٔ ٝػّٕی -پژٞٚطی ٔغبِؼبت خبٔؼ ٝضٙبختی ضٟشیٚ ،احذ دٞبلبٖ ،سبَ س ،ْٛضٕبس ٜضطٓ ،ثٟبس
.1392
 -12ثشسسی ٔیضاٖ احسبس أٙیت ٚػٛأُ اختٕبػی ٔٛثش ثشآٖ دس ثیٗ ضٟش٘ٚذاٖ 15تب 24سبِٝ
ضٟشوشد،ساضی ٝلبسٕی  ٚاغغش ٔحٕذیٔ،دّ ٝدا٘ص ا٘تظبٔی چٟبس ٔحبَ ثختیبسی،سبَ ا ،َٚضٕبسٜ
د،ْٚتبثستبٖ.1392
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 -13ثشسسی ٘مص احسبس خط٘ٛت دس تؼبٔالت خب٘ٛادٛٔ(ٜسد ٔغبِؼ ٝضٟش ضٟشوشد دس ثیٗ ضٟش٘ٚذاٖ 15
تب  24سبِ ،)ٝایشج سحیٕی ٙٔ ٚػٛس حمیمتیبٖ  ٚاغغش ٔحٕذیٔ ،دّ ٝدا٘ص ا٘تظبٔی چٟبس ٔحبَ ثختیبسی
سبَ ا ،َٚضٕبس ٜس ،ْٛپبییض .1392
 -14ثشسسی سٚضٟب  ٚاٍ٘یضٞ ٜب دس ٔٛاسد لتّٟبی ٌضاسش ضذ ٜدس تبثستبٖ ٔ ،1392دّ ٝػّٕی پژٞٚطی
تحمیمبت ٘ظبْ سالٔتی ،اغغش ٔحٕذی  ٚصٞشا ٔٛسی ٘ژاد ،دٚس 9 ٜضٕبس 1392 ،12 ٜغع1329تب.1336
 -15ثشسسی خبٔؼ ٝضٙبختی پیبٔذٞبی دٚسی ٔحُ وبس اص خب٘ ٝثش فشد  ٚخب٘ٛادٛٔ( ٜسد ٔغبِؼ ٝوبسوٙبٖ
وبسخب٘ ٝسٟبٔی رٚة آ ٗٞاغفٟبٖ) ،فشیذٚ ٖٚحیذا ،اغغش ٔحٕذی ٔ ٚژٌبٖ ٘بٔذاسی ،فػّٙبٔ ٝتخػػی
ػّٕی پژٞٚطی ػّ ْٛاختٕبػی ٚاحذ ضٛضتش ،دٚس ،8 ٜضٕبس ،26 ٜپبییض  ،1393غع 32-1
 -16ػٛأُ اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی ٔٛثش ثش پزیشش ٔؼِّٛیٗ دس خبٔؼٔ( ٝغبِؼٛٔ ٝسدی ضٟش ضٟشوشد) اغغش
ٔحٕذی ،ضٟشثب٘ ٛغفبسپٛس ٘بفچی ،فػّٙبٔ ٝػّٕی پژٞٚطی ٔغبِؼبت ػّ ْٛاختٕبػی ایشاٖ ٚاحذ خّخبَ،
سبَ سیضد ٓٞضٕبس ،ٜچ،ٝ٘ ٚ ُٟتبثستبٖ  1395غع92تب.107
 -17ثشسسی تأ ثیش سٛاد سسب٘ ٝای ثش ٔػشف وبالٞبی فشٍٙٞی ثب تبویذ ثش پشداصش تحّیُ پیبٟٔبی سسب٘ٝ
ای(ٔغبِؼٛٔ ٝسدی ص٘بٖ 39-15ضٟش ضٟشوشد)ٟٔشی فبضّیبٖ  ٚاغغشٔحٕذیٔ ،دّ ٝػّٕی پژٞٚطی صٖ ٚ
خبٔؼٚ ،ٝاحذ ٔشٚدضت ،سبَ ٞفتٓ8،ضٕبس ٜچٟبسْ صٔستبٖ،1395،غع51تب.90
 -18ثشسسی ػٛأُ ٔٛثش ثش ٔطبسوت دا٘طدٛیبٖ دا٘طٍب ٜفشٍٙٞیبٖ پشدیس فبعٕ ٝاِضٞشا(س (اغفٟبٖ دس
ٕ٘بص خٕبػتٔ ،شضی ٝس٘ٚمی ٚاغغش ٔحٕذی ،فػّٙبٔ ٝتحمیمبت خذیذ دس ػّ ْٛا٘سب٘ی human
 ،Sciences Research Journalضٕبسٞ ٜفتٓ ،تبثستبٖ  ، 1395ظ.51
 -19ثشسسی ٍ٘شش ث ٝحدبة دس ثیٗ ص٘بٖ  15سبَ ث ٝثبالی ضٟش ایالْ  ٚساثغ ٝآٖ ثب ٔتغیشٞبی دٌٔٛشافیه
دس سبَ ،1395اغغش ٔحٕذی ٔ ٚیثٓ لذسی ،فػّٙبٔ ٝػّٕی – تشٚیدی فش ًٙٞایالْ ،ضٕبس 51ٚ50 ٜثٟبس ٚ
تبثستبٖ .1395
 -20تبثیش ضٟبدت پذس ثش فشص٘ذاٖ (خٛا٘بٖ) ضبٞذ دس ضٟشستبٟ٘بی ضٟشضب ٚدٞبلبٖ،اغغش ٔحٕذی  ٚعیجٝ
لشٔضی ،فػّٙبٔ ٝػّٕی پژٞٚطی ٔغبِؼبت خبٔؼ ٝضٙبختی خٛا٘بٖٚ ،احذ ثبثُ ،سبَ ٞفتٓ ،ضٕبس،22 ٜ
تبثستبٖ  1395غع119تب.134
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 -21دسآٔذی ثش ا٘ذیطٞ ٝبی اختٕبػی  ٚخٕؼیتی اثٛسیحبٖ ثیش٘ٚی،اِ ٝویب٘ی،ػبعف ٝویب٘ی ٚاغغش ٔحٕذی،
فػّٙبٔ ٝتحمیمبت خذیذ دس ػّ ْٛا٘سب٘ی ،human Sciences Research Journalسبَ س ،ْٛضٕبسٜ
ضب٘ضد ،ٓٞصٔستبٖ  ، 1395ظ.43
 -22ثشسسی ٔجب٘ی حدبة  ٚػفبف دس لشآٖ ثب تبویذ ثش دیذٌب ٜآیت أ...غٟشی ،پشٚیٗ آلبثبثبییبٖ
ٚاغغشٔحٕذیٔ ،دّ ٝػّٕی سٚیىشدٞبی پژٞٚطی دس ػّ ْٛاختٕبػی ،ضٕبس ،8ٜصٔستبٖ  .1395غع50
تب.65
 -23فضبی ٔدبصی أٙیت اختٕبػی أٙیت ّٔی ،اغغشٔحٕذی ،سحش اثٛیسب٘ی  ٚفشضیذ ٌشا٘ٚذ ،وتبة
ٔدٕٛػٔ ٝمبالت ثستشٞبی أٙیت اختٕبػی دس آئیّٔ ٝٙی ،لٓ ،حىٕت،1395،ظ.137
-24ػٛأُ التػبدی  ٚسبصٔب٘ی ٔٛثش ثش خٛد دسٔب٘ی ٔ ٚػشف خٛدسشا٘ ٝداس ٚدس ضٟشوشد ،صیٙت پیىبس ٚ
اغغش ٔحٕذی ،فػّٙبٔ٘ ٝسیٓ تٙذسستی دا٘طىذ ٜػّ ْٛپضضىی ٚاحذ سبسی دٚس ،4 ٜضٕبس ،4ٜثٟبس
1395غع7تب14
 -25ثشسسی ػٛأُ ٔؤثش ثش تغییش ا٘تخبة ٘بْ دس ضٟشاغفٟبٖ ثب تأویذ ثش عجمبت اختٕبػی ،فػّٙبٔ ٝػّٕی
تشٚیدی خٕؼیت ،اغغش ٔحٕذی ،صیٙت اثشاٞیٕی دسچ ٚ ٝػّی سیف صاد ،|ٜسبَ ثیست  ٚس ،ْٛضٕبس95 ٜ
 ،96 ٚثٟبس  ٚتبثستبٖ 1395غع .83-71
 -26ساثغ ٝتػٛس اص پبیٍب ٜاختٕبػی ٔؼّٕبٖ دس افىبس ػٕٔٛی ثب سجه ص٘ذٌی آ٘بٖٔ ،غبِؼٛٔ ٝسدی :دٚسٜ
ٞبی ٔختّف تحػیّی آٔٛصش  ٚپشٚسش خشاسبٖ خٛٙثی ،غالٔؼّی ٔشادی،اغغش ٔحٕذی  ٚسیذ ػّی
ٞبضٕیبٖ فش ،فػّٙبٔ ٝػّٕی تشٚیدی ٔغبِؼبت فشٍٙٞی ،اختٕبػی خشاسبٖ ،ضٕبس ٜپیبپی  ،43سبَ یبصد،ٓٞ
ضٕبس ٜس ،ْٛثٟبس ،1396غع119تب.149
 -27ثشسسی خبٔؼ ٝضٙبخثی افىبس خٛدوطی ،اغغشٔحٕذی ِ ٚیال صاسػی ،فػّٙبٔ ٝػّٕی تخػػی
ٔغبِؼبت سٚا٘طٙبسی  ٚػّ ْٛتشثیتی ،خّذ د ،ْٚدٚس ،3ٜضٕبس ،1ٜثٟبس .1396
 -28ف بَ حبفظ  ٚوبسوشدٞبی اختٕبػی آٖٔ ،شیٓ ٔحٕٛدی ،اثشاٞیٓ ا٘ػبسی  ٚاغغشٔحٕذیٔ ،دّ ٝػّٕی
پژٞٚطی تفسیش  ٚتحّیُ ٔت ٖٛصثبٖ  ٚادثیبت فبسسی ٚاحذ وشج،ضٕبس ..ٜثٟبس ،1396
 -29ثشسسی ػٛأُ فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٔؤثش ثش سفتبس ضٟش٘ٚذاٖ دس حفظ ٔحیظ صیست (ٔٛسد ٔغبِؼـ:ٝ
ضٟـش ثـشٚخـٗ)  ،ػّیشضب سثیؼی،اثشاٞیٓ ا٘ػبسی  ٚاغغشٔحٕذیٔ ،دّ ٝد ٚفػّٙبٔ ٝػّٕی پژٞٚطی
پژٞٚطٟبی ٔحیظ صیست دٚس ،8 ٜضٕبس ،15 ٜثٟبس  ٚتبثستبٖ  1396غع51تب.64
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 -30آسیت ضٙبسی ٔسىٗ اختٕبػی(ٟٔش) ثب سٚیىشد ٘بثشاثشی عجمبتی  ٚا٘حشافبت ضٟشی تجشیض ،سؼیذ
ایشا٘یٙٔ ،ػٛس حمیمتیبٖ  ٚاغغشٔحٕذی ،فػّٙبٔ ٝسفب ٜاختٕبػی ،ضٕبس 7 ٜسبَ ٞدذ ،ٓٞصٔستبٖ ،1397
غع . 185-137وذ ٔمبِ8-10-2728-1 ٝ
-31ػٛأُ ٔٛثش ثش پزیشش افشاد داسای ٘بتٛا٘ی دس خبٔؼٔ( ٝغبِؼٛٔ ٝسدی ضٟشوشد) اغغش ٔحٕذی ،ضٟشثب٘ٛ
غفبسپٛس ٘بفچی ،فػّٙبٔ ٝػّٕی پژٞٚطی تٛا٘جخطی ،دٚس ،18 ٜضٕبس ،3 ٜپبییض ،1396غع .211-202
 -32خب٘ٛاد ٜدیدیتبَٛٞ ،یت دیٙی  ٚاسصش ٞبی خب٘ٛادٌی :پیٕبیطی دس ضٟش اغفٟبٖ ػّی لٙجشی ثشصیبٖ،
ػّی سیف صاد ٚ ٜاغغش ٔحٕذی ،فػّٙبٔ ٝػّٕی پژٞٚطی ٔغبِؼبت ساٞجشدی ٚسصش  ٚخٛا٘بٖ،
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 ،1735-22axضٕبس ،35ٜثٟبس 1396ظ .29
 -33ثشسسی ٔیضاٖ ػٛأُ فشٍٙٞی ثش صٚاَ فشٍٙٞی ٌشخیبٖ فشیذٖ ثضسي (ٔٙغم ٝپشتیىبٖ) سبوٗ دس ثٛئیٗ
ٔیب٘ذضت ،سیشٚس ٘ٛسٚصی،اغغش ٔحٕذی  ٚػّی سیف صادٔ ،ٜدّ ٝػّٕی پژٞٚطی ٔغبِؼبت ػّ ْٛاختٕبػی
ایشاٖ ٚاحذ خّخبَ ،سبَ چٟبسد ،ٓٞضٕبس ٜپٙدب ٚ ٜچٟبسْ ،پبییض1396 ،غع128تب.149
 -34ثشسسی ٘مص دیٙذاسی دس ٔطبسوت ص٘بٖ دس فؼبِیت ٞبی ٚسصضی (ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ٔغبِؼ :ٝص٘بٖ ضٟش
تٟشاٖ)سٚیب پٛسٔحٕذ ،اسٕبػیُ خٟب٘جخص  ٚاغغش ٔحٕذی  ،فػّٙبٔ ٝتخػػی ػّٕی پژٞٚطی ػّْٛ
اختٕبػی ٚاحذضٛضتش ،دٚس11 ٜضٕبس ،38 ٜپبییض ،1396

 xmlغع ) 108-77

 -35ػٛأُ اختٕبػی  ٚخب٘ٛادٌی ٔٛثش ثش ٌشایص ث ٝسشلت (ٔٛسد ٔغبِؼ ٝص٘ذاٖ ٔشوضی اغفٟبٖ) ،فػّٙبٔٝ
تخػػی ػّٕی پژٞٚطی ػّ ْٛاختٕبػی ٚاحذضٛضتش ،اغغش ٔحٕذی ؛ عٕٟٛسث ضیشی؛ سؼیذ ٔؼذ٘ی؛
اثشاٞیٓ ا٘ػبسی ،دٚس ،11ٜضٕبس ،39 ٜصٔستبٖ  ،1396غفح.260-221 ٝ
-36ثشسسی ٍ٘شش فؼبالٖ التػبدی دس خػٛظ ٔٛا٘غ التػبدی  ٚاختٕبػی وبسآفشیٙی  ،اغغش
ٔحٕذی،اػظٓ ػجذاِٟی ثشٚخٙی ٔ ٚحٕٛد سٛاسی ،فػّٙبٔ ٝػّٕی تخػػی ،پژٞٚطٟبی ٔىب٘ی فضبیی،
سبَ ا ،َٚضٕبس ٜپٙدٓ ،پیبیی( ،)5صٔستبٖ .1396
ٔ-37غبِؼ ٝتغجیمی خب٘ٛاد ٜاص دیذٌب ٜضٟیذ ٔغٟشی  ٚتبِىٛت پبسس٘ٛض ،صثٙت پیىبس ،اغغش ٔحٕذی،
فػّٙبٔ ٝپژٞٚص ٞبی اختٕبػی اسالٔی  ،سبَ ثیست  ٚس ،ْٛضٕبس ،4 ٜصٔستبٖ  1396ظ.99
.ISSN 1029-0117
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-38ثیٙی غٕیٕیت صٚخیٗ اص عشیك اٍِٞٛبی تشثیت خب٘ٛادٌی (سجه ٞبی فشص٘ذپشٚسی ،خٟت ٌیشی
ٔزٞجی ،اٍِٞٛبی ا٘سب٘ی  ٚسسب٘ ٝای تشثیت خب٘ٛادٌی)،د ٚفػّٙبٔ ٝػّٕی پژٞٚطی پژٞٚطٙبٔ ٝاسالٔی ص٘بٖ
 ٚخب٘ٛاد ٜخبٔؼ ٝإِػغفی اِؼبِٕی ،ٝاسٕبػیُ پٛالدی،اسٕبػیُ خٟب٘جخص ،اغغش ٔحٕذی ،ضٕبس ،11ٜدٚسٜ
ضطٓ ،تبثستبٖ  ،1397غفح 103 :ٝتب .119
 -39تجییٗ خبٔؼ ٝضٙبختی ٔیضاٖ سشٔبی ٝاختٕبػی ٔحّٞ ٝبی ضٟش تٟشاٖ ،احسبٖ ٔػغفی پٛسٙٔ ،ػٛس
حمیمتیبٖ ٚاغغش ٔحٕذی ٔ ،دّ ٝػّٕی  ٚپژٞٚطی ٔغبِؼبت خبٔؼ ٝضٙبسی ٚاحذ تجشیض ، SIG ،سبَ د،ٓٞ
ضٕبس ،38 ٜثٟبس  .1397غفح20-7 ٝ
 -40ثشسسی ػٛأُ خبٔؼ ٝضٙبختی ٔٛثش دس أیذ ث ٝآیٙذ ٜحبضی٘ ٝطیٙبٖ تجشیض ،داٚد فشخ ٘ژاد وطىی ،
اغغش ٔحٕذی ٙٔ ،ػٛس حمیمتیبٖ  ،دس فػّٙبٔ ٝػّٕی -پژٞٚطی ٔغبِؼبت خبٔؼ ٝضٙبختی ضٟشیٚ ،احذ
دٞبلبٖ  ،صٔستبٖ. 1397
 -41تحّیُ خبٔؼ ٝضٙبختی ػبّٟٔبی اختٕبػی ٔٛثش ثش وٙص ٔطبسوتی اػضبی تؼب٘ٚی ٞبی تِٛیذی استبٖ
ِشستبٖٕٞ ،ت سحیٕی ،اغغش ٔحٕذی ٙٔ ،ػٛس حمیمتیبٖ ،فػّٙبٔٔ ٝذدوبسی اختٕبػی ،دٚس 8 ٜضٕبس، 1 ٜ
ضٕبس ٜپیبیی .)1398 27

-3مقاله های علمی ارائه شده در کنفرانسهاو همایشهای بین المللی،کشوری،ملی ومنطقه ای:
 -1وبسوشد ٞبی آضىبس  ٚپٟٙبٖ لیبْ ػبضٛسا  ٚتأثیش آٖ ثش تذا ْٚا٘مالة اسالٔی اغفٟبٖ ،دا٘طىذ ٜافسشی
دا٘طٍب ٜأبْ حسیٗ(ع)ٕٞ ،بیص سشاسشی ساٞىبسٞبی حفظ  ٚتذا ْٚفش ًٙٞا٘مالة  ٚدفبع ٔمذس،
اغفٟبٖ.1381 ،
ٔ -2ف ْٟٛضٟش ٘طیٙی  ٚضٟشٌشایی ،اغغش ٔحٕذی ٔ ٚحٕٛد اضشالی چىیذٔ ٜمبالت ٕٞبیص ساٞىبسٞبی
تٛسؼ ٝفش ًٙٞضٟش٘ٚذی -اغفٟبٖ ،ا٘تطبسات ٔحجبٖ ،1381،ظ. 11
ٍ٘ -3بٞی ث ٝفشش دستجبف ضٟشستبٖ ضٟشضبٔ ،حٕٛد اضشالی  ٚاغغش ٔحٕذی ٘خستیٗ ٕٞبیص ایشاٖ
ضٙبسی ،تٟشاٖ.1381،
 -4ثشسسی خبٔؼ ٝضٙبختی ٔٛا٘غ  ٚتٍٙٙبٞبی اصدٚاج ،چىیذٕٞ ٜبیص خب٘ٛاد ٜایشا٘ی ٚاحذ ٌشٔسبس.1382 ،
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 -5ثشسسی ٘ ٚمذ ػفبف  ٚپٛضص(حدبة) اص ٘ظش دیذٌبٞ ٜبی ٔختّف ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ثشٚخشد،
ٕٞبیص ٔٙغم ٝای خبیٍب ٚ ٜحمٛق فشدی اختٕبػی ص٘بٖ اص ٔٙظش اسالْ ٔ ٚىبتت غشثی.1386،
 -6پیبٔذٞبی حجس ثش خب٘ٛادٞ ٜبی ص٘ذا٘یبٖ ٔتأ ُٞص٘ذاٖ اغفٟبٖ ٕٞ-بیص ثیٗ إِّّی وبٞص استفبد ٜاص
ٔدبصات -تٟشاٖ. 1386،
 -7وبسوشدٞبی فشدی اختٕبػی فشٍٙٞی  ٚسیبسی ٕ٘بص ثب تأویذ ثشٕ٘بص خٕبػتٚ ،سأیٗ ،دا٘طٍب ٜآصاد
اسالٔی ٕٞبیص ّٔی ٕ٘بص اسفٙذ.1387،
 -8ػٛأُ ٔؤثش ثش ٌشایص ثٕ٘ ٝبص ثب تأویذ ثش ٕ٘بص خٕبػتٕٞ ،بیص سشاسشی ٞدذٕٞیٗ اخالس سشاسشی
ٕ٘بص.1388 ،
 -9سسبِت ٘ ٚمص دا٘طدٛیبٖ دس ٔمبثّ ٝثب خ٘ ًٙشْ(ثبسٚیىشد ٔمبیس ٝای) چىیذٔ ٜمبالت ٕٞبیص سسبِت
دا٘طٍبٞیبٖ دس ٔمبثُ خ٘ ًٙشْ ،اغفٟبٖ – دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ خٛساسٍبٖ ،آرسٔب.1389ٜ
 -10چبح ٔمبِ :ٝثشسسی ػٛأُ ٔٛثش فشٍٙٞی ثش ٌشایص خٛا٘بٖ ضٟش ضیشاص ث ٝاستفبد ٜاص لّیبٖ ،اغغش
ٔحٕذی ٟٙٔ ٚبص س٘دجش ،دس اِٚیٗ ٕٞبیص ػّٕی پژٞٚطی ػّ ْٛتشثیتی  ٚسٚا٘طٙبسی آسیجٟبی اختٕبػی ٚ
فشٍٙٞی ایشاٖ.1393/12/27،
 -11چبح ٔمبِ :ٝخب٘ٛادٛٞ ،ٜیت دٚساٖ ٘ٛخٛا٘ی ٌسست ٘سّٟبٕٞ ،بیص استب٘ی پذیذٌ ٜسست ٘سّٟب،
چبِطٟب  ٚساٞىبسٞب دس آٔٛصش  ٚپشٚسش ،دا٘طٍب ٜپیبْ ٘ٛس استبٖ اغفٟبٖ  ٚاداس ٜآٔٛصش  ٚپشٚسش ٘بحیٝ
 2اغفٟبٖ ،خب٘ٓ صٞشا اِسبدات حدبصی ،اغغش ٔحٕذی  ٚخب٘ٓ حدبصی 10،اسدیجٟطت .1394
 -12چبح ٔمبِ :ٝثشسسی استجبط ثیٗ ٚضغ التػبدی خٛا٘بٖ  ٚػاللٕٙذی آٟ٘ب ث ٝحشف ٝوطبٚسصیٕٞ ،بیص
ٞضاس ٜس ٚ ْٛػّ ْٛا٘سب٘ی ،ضیشاص٘ ،دٕبٖ سحیٕی پشد٘دب٘ی  ٚاغغش ٔحٕذی خشدادٔب7 ،1394،ٜغفح.ٝ
 -13چبح ٔمبِٕٞ :ٝسب٘ی ٘ ٚبٕٞسب٘ی فش ٚ ًٙٞتبثیش آٖ ثش سضبیت ص٘بضٛیی دس ثیٗ دا٘طدٛیبٖ ٔتبُٞ
دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ  ،اغغش ٔحٕذیٔ ،حٕٛد ػبثذیبٖ  ٚسحش صٚس ،ٜاِٚیٗ وٙفشا٘س ثیٗ
إِّّی ػّ ْٛا٘سب٘ی ثب سٚیىشد ثٔٛی  ٚاسالٔی  ٚتبویذ ثش پژٞٚطٟبی ٘ٛیٗ  ICHGAاسفٙذ ٔب.1394 ٜ
 -14چبح ٔمبِ :ٝثشسسی تبثیش سٛاد سسب٘ ٝای ثش ٔػشف وبالٞبی فشٍٙٞی ص٘بٖ  15-39سبَ (ٔغبِؼٝ
ٔٛسدی ضٟش ضٟشوشدٟٔ )1393-94شی فبضّیبٖ دٞىشدی  ٚاغغش ٔحٕذی دس اِٚیٗ وٙفشا٘س ثیٗ إِّّی
ػّ ْٛا٘سب٘ی ،سٚا٘طٙبسی  ٚػّ ْٛاختٕبػی ،آرسٔب.1394 ٜ
-15چبح ٔمبِ :ٝثشسسی ػٛأُ ٔٛثش ثش اٍ٘یضش ضٟش٘ٚذاٖ ٘سجت ثٔ ٝطبسوت دس ٔذیشیت ضٟشی ضٟش
یبسٛج ،اغغش ٔحٕذیٚ ،حیذ دستیبس  ٚسضب خّیّی  ،پٙدٕیٗ وٙفشا٘س ثیٗ إِّّی التػبدٔ ،ذیشیت  ٚػّْٛ
وطبٚسصیٙٔ ،غم ٝآصاد ا٘ضِی31،تیش ٔب.1394 ٜ
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 -16چبح ٔمبِ :ٝثشسسی ػٛأُ اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی ٔٛثش ثش ٔسِٚٛیت پزیشی دس ضٟشاغفٟبٖ ،اِٚیٗ وٍٙشٜ
ثیٗ إِّّی ا٘سب٘طٙبسی  ٚػّ ْٛسیبسی (تٛسؼ ٝاختٕبػی ٚاستمب سالٔت سیبسی) اغغش ٔحٕذی ،اسسالٖ
خٛاٞشی ،تٟشاٖ ،دی ٔب.1394 ٜ
 -17ثشسسی ساثغٛٞ ٝش ٔؼٛٙی  ٚسالٔت ٔؼٛٙی ثب سضبیت ضغّی وبسوٙبٖ دا٘طٍب ٜپیبْ ٘ٛس دٞبلبٖ ،اغغش
ٔحٕذیٔ ،حٕٛد ػبثذ یبٖ  ٚسحش صٚس، ٜاِٚیٗ وٙفشا٘س ثیٗ إِّّی ٔغبِؼبت اختٕبػی فشٍٙٞی  ٚپژٞٚص
دیٙی.1395/3/4
-18چبح ٔمبِ :ٝساٞىبسٞبی اختٕبػی  ٚسبصٔب٘ی وبٞص  ٚپیطٍیشی اص ٌشایص خٛا٘بٖ ثٔ ٝػشف ٔٛاد
ٔخذس (ٔغبِؼٛٔ ٝسدی ضٟشستبٖ دٞبلبٖ)  ،پٙدٕیٗ وٙفشا٘س ثیٗ إِّّی سٚا٘طٙبسی  ٚػّ ْٛاختٕبػی ،اغغش
ٔحٕذی ،ػجبس ٔحٕذی ،تیشٔب.1395 ٜ
-19فضبی ٔدبصی أٙیت اختٕبػی أٙیت ّٔی ،اغغشٔحٕذی ،سحش اثٛیسب٘ی  ٚفشضیذ ٌشا٘ٚذ ،وتبة
ٔدٕٛػٔ ٝمبالت ثستشٞبی أٙیت اختٕبػی دس آئیّٔ ٝٙی ،لٓ ،حىٕت،1395،ظ137
 -20چبح ٔمبِ :ٝثشسسی  ٚاسصیبثی صیش سبخت فشٍٙٞی ٔغبِؼٛٔ ٝسدی خٛصستبٖ  ،اغغش ٔحٕذی  ٚسسب
غذفیبٖ ،سٔٛیٗ وٍٙش ٜػّٕی پژٞٚطی سشاسشی تٛسؼ ٚ ٝتشٚیح ػّ ْٛتشثیتی  ٚسٚا٘طٙبسی ،خبٔؼ ٝضٙبسی
 ٚفشٍٙٞی اختٕبػی ایشاٖ.1395/3/23 ،
-21خبح ٔمبِ :ٝػٛأُ اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی ٔٛثش ثش ٔطبسوت ٔشدْ دس فؼبِیت ٞبی سیبسی ضٟشوشد یؼمٛة
٘ؼٕتی  ٚاغغش ٔحٕذی ،وٙفشا٘س ثیٗ إِّّی آیٙذ ٜپژٞٚی ػّ ْٛا٘سب٘ی  ٚتٛسؼ1395 .ٝ
 -22خبح ٔمبِ :ٝثشسسی تبثیش پبیٍب ٜالتػبدی – اختٕبػی خب٘ٛاسٞب ٔ ٚیضاٖ استفبد ٜاص سسب٘ٞ ٝبی خٕؼی ثش
ٔطبسوت ص٘بٖ دس فؼبِیت ٞبی وطبٚسصی )ٔغبِؼٛٔ ٝسدی ضٟش خ٘ٛمبٖ( یؼمٛة ٘ؼٕتی  ٚاغغش ٔحٕذی
وٙفشا٘س ثیٗ إِّّی ٔذیشیت  ٚالتػبد ٔمبٔٚتی.1395 ،
 -23چبح ٔمبِٔ :ٝغبِؼ ٝػٛأُ اختٕبػی ٔٛثش ثش ٔیضاٖ پبیجٙذی ث ٝاخالق ضٟش٘ٚذی ،اغغش ٔحٕذی،
ٔؼػ ٝٔٛوشٔب٘طبٞی  ٚاحٕذ احٕذیبٖ ،چٟبسٔیٗ وٍٙش ٜثیٗ إِّّی ػٕشأٖ،ؼٕبسی  ٚتٛسؼ ٝضٟشی  7تب 9
دیٕب.1395 ٜ
 -24چبح ٔمبِ :ٝتدبسة خٛا٘بٖ اص ثیىبسی  ٚآسیجٟبی اختٕبػی ٔتأثش اص آٖ،صٞشا ثشصٌش،اغغش
ٔحٕذی،صٞشا ٌّستبٖ ،اِٚیٗ وٍٙش ٜثیٗ إِّّی ػّ ْٛا٘سب٘ی ٔ ٚغبِؼبت فشٍٙٞی.95/8/14 ،
-25چبح ٔمبِ :ٝثشسسی ػٛأُ اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی ٔٛثش ثش سفتبس ضٟش٘ٚذاٖ دس حفظ ٔحیظ صیست-
ٔغبِؼٛٔ ٝسدی ضٟش ضٟشوشد،اغغشٔحٕذی  ٚحٕیذ فذایی د ٜچطٕ ،ٝچٟبسٔیٗ ٕٞبیص اٍِٛی ٔؼٕبسی ٚ
ضٟشسبصی اسالٔی.95/12/5 ،
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 -26چبح ٔمبِ :ٝثشسسی ٌشایص وٛدوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ ث ٝوبس  ٚػٛأُ اختٕبػی ٔٛثش ثشآٖ (ٔغبِؼٛٔ ٝسدی
ضٟش یبسٛج) ٟٔذی احٕذی غفت ،اغغشٔحٕذی ،دٔٚیٗ وٍٙش ٜثیٗ إِّّی تٛإ٘ٙذسبصی خبٔؼ ٝدس حٛصٜ
خبٔؼ ٝضٙبسی ،ػّ ْٛتشثیتی ٔ ٚغبِؼبت اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی.95/12/18 ،
 -27چبح ٔمبِ :ٝثشسسی ٔطبسوتی ضٟش٘ٚذاٖ دس تمٛیت صٔیٞ ٝٙبی فشٍٙٞی ثب تبویذ ثش تٛسؼ ٝپبیذاس دس
ضٟشٞبی وٛچه ،اغغشٔحٕذیٔ ،شتضی غٕذی ٘ ٚسشیٗ لال٘ی ،دس ٔدٕٛػٔ ٝمبالت ٕٞبیص ّٔی تٛسؼٝ
پبیذاس ضٟشٞبی وٛچه ،ساٞىبسٞب  ٚچبِطٟب ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ.95/12/5 ،
 -28چبح ٔمبِ٘ :ٝمص ٔٛسسبت  ٚدا٘طٍبٞ ٜبٔ ٚشاوض آٔٛصش ػبِی رس تٛسؼ ٝضٟشٞبی وٛچه ٔ ٚتٛسظ،
اغغش ٔحٕذی ٔ ٚحٕذ سضب أیٙی ،دس ٔدٕٛػٔ ٝمبالت ٕٞبیص ّٔی تٛسؼ ٝپبیذاس ضٟشٞبی وٛچه،
ساٞىبسٞب  ٚچبِطٟب ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ،95/12/5 ،ظ.151
-29چبح ٔمبِ :ٝثشسسی پذیذاسضٙبسب٘ ٝػٛأُ ٔؤثش ثش فبغّ ٝثیٗ ٘سُ ٞب  ٚپیبٔذٞبی اختٕبػی ٘بضی اص آٖ،
اغغش ٔحٕذی ،صٞشا ثشصٌش، ،صٞشا ٌّستبٖ ،اِٚیٗ وٍٙش ٜثیٗ إِّّی ػّ ْٛا٘سب٘ی ٔ ٚغبِؼبت فشٍٙٞی،
.95/8/14
-30چبح ٔمبِ :ٝثشسسی ٘مص سشٔبی ٝاختٕبػی دس تٛسؼ ٝپبیذاس ضٟشٞب،اغغش ٔحٕذی ،سسب غذفیبٖ ٚ
غبدق غفبیی پٛس ،دٔٚیٗ وٙفشا٘س ّٔی خغشافیب  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼٕبسی ضٟشسبصی ٘ٛیٗ.95/10/19 ،
 -31چبح ٔمبِ٘ :ٝمص ٔشدْ خبٔؼ ٚ ٝثٚ ٝیژ ٜص٘بٖ دس تحمك التػبد ٔمبٔٚتی،اغغش ٔحٕذی  ٚػّی
ثشٚغٙیٔ ،دٕٛػٔ ٝمبالت ٕٞبیص ّٔی٘ ،مص ص٘بٖ دس ٞضاس ٜس ْٛثب سٞیبفت ٔذیشیتی  ٚخبٔؼ ٝضٙبختی،
دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ ،اسفٙذٔب .1395 ٜظ452
-32چبح ٔمبِ :ٝثشسسی تبثیش حبضی٘ ٝطیٙی ثش أٙیت اختٕبػی ٔغبِؼٛٔ ٝسدی ضٟش وشٔب٘طب ،ٜاِٚیٗ ٕٞبیص
ّٔی آیٙذ ٜپژٞٚی ،ػّ ْٛا٘سب٘ی  ٚأٙیت اختٕبػی ،اغغش ٔحٕذی ،ػجبِشضب ٘ٛسٔحٕذی  ٚفشضیذ ٌشا٘ٚذ،
.1395/4/24
-33اسای ٝسخٙشا٘ی  ٚچبح ٔمبِ :ٝثشسسی تأثیش غٙؼت ٌشدضٍشی ثش اثؼبد ٔختّف تٛسؼ ٝدس ضٟشٞبی
وٛچه اص دیذٌبٔ ٜتخػػبٖ  ٚوبسضٙبسبٖ ،اغغش ٔحٕذی ٔ ،سّٓ سستٕیٞ ،بثیُ حیذسخب٘ی ،دس ٔدٕٛػٝ
ٔمبالت ٕٞبیص ّٔی تٛسؼ ٝپبیذاس ضٟشٞبی وٛچه ،ساٞىبسٞب  ٚچبِطٟب ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ
دٞبلبٖ ،95/12/5 ،ظ194.
 -34چبح ٔمبِ :ٝثشسسی ٔیضاٖ تبثیش تغییشات ثبسٚسی ثش سفب ٜالتػبدی ،اغغشٔحٕذی ،احٕذآریٗ ،فشضیذ
ٌشا٘ٚذ  ٚسؼیذ ضیشا٘ٚذیٕٞ ،بیص ّٔی ػّ ْٛاختٕبػی ،ػّ ْٛتشثیتی ،سٚا٘طٙبسی  ٚأٙیت اختٕبػی،
اسدیجٟطت ٔب1396. ٜ
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شٟد دس ضٛ تحػیّی خٝ سضتٝ ٘سجت ثٝسغٛ ٔتٜسٚصاٖ دٛٔ ثشسسی ٍ٘شش دا٘ص آ:ِٝ چبح ٔمب-35
یٗ دسٛ٘ بیٟطٕٞٚبیص ّٔی پژٞ ٗٔیٛ س، اغغشٔحٕذی،شیبسیبٖ ٔحٕذیٟ فشیجب ض،اتیّٛػّی غ،ٗ٘بیی
.96/3/8 ،ٖ ٔغبِؼبت اختٕبػی ایشاٚ ْ ا٘سب٘یّٛ ػٜصٛح
 اغغشٚ الدیٚ ضؼجبٖ ا،یٚ پیص سٜ ساٚ ٝ٘ساٛبسی ٔشدٔحٙ ضٝیسٕی خبٔؼٙ ٘مذ فٕی:ِٝچبح ٔمب-36
، اغغش ٔحٕذیٚ الدیٚ ضؼجبٖ ا، ٔغبِؼبت اختٕبػیٚ ْ ا٘سب٘یّٛص دس ػٞٚ پژٝ٘فشا٘س سبالٙ و،ٔحٕذی
،ٖشاٟبی ثیٗ إِّّی تٟٕبیطٞ  ٔشوض، ٔغبِؼبت اختٕبػیٚ ْ ا٘سب٘یّٛص دس ػٞٚ پژٝ٘فشا٘س سبالٙو
.96/9/29

: مقاالت التین-4
1- The Role of Relationship with Parents an Socioeconomic Base in Hope on Future

among Isfahan s Youngers with 18-29 Years Old with D Ahmad Azin D,
asghar mohammadi and Akram Fakhri , Interdiscipl Inary Journal Of
Contemporary Resfarch In Business Vol 4 ,No 9 January 2013
2- Investigating different factors influencing job satisfaction: A case
study of cement industry , Mina Shirvani , Asghar Mohammad ,
Mohammad Reza ,Iravani , Saeed Yousef pour, Hasan Alipour
….,Management Science Letters 3, 2013
3- Study of effective social and managerial factors on developing
industrial production in shahrekord ( case study of cement factory) ,
Mina Shirvani , Asghar Mohammadi , Mohammad Reza ,Iravani ,…
European Journal of Scientific Research ,Issn1450-216/1450-202 X vol
109 No 2 August , 2013.PP 373-387.
4- The Effact and Cultural Achievement Excellence in The light of Praying
, Zohreh Shiravani ,Mohammad Reza Shiravani ,Mohammad
Malekmohammadi Faradonbeh , Asghar Mohammadi ,Mahmoud
eshraghi AENSI Journals ,Advances hn Environmental Biology 8(22)
November 2014 pages 716-720 .
5- Study Factors Affecting The Motivation Of Citizens To Participate In
Urban Management Yasuj City, vahid Dastyar ,Asghar Mohammadi And
Reza khalili, 5 International Conference On Economics Management And
Agriculture Sciences Anzali,Iran,22 July.1015.
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6- The Relationship Between Commiseration Towards Physical
Handicaps ( Physical-Movement, Sensory And Emowering Them(Case
Study: Physical Handicaps Supported By Welfare Organization Of
Kohgiloyeh & Boyerahmad Province) Vahid Dastyar And Asghar
Mohammadi, Third Global Conference On Psychology And Educational
Sciences law And Social Sciences At The Beginning Of Third
Millennium,10 Now 2016.

د-طرح های پصوهشی(مجری طرح):الف -اجرا شده:
ٔ -1حٕذی ،اغغش()1378ػّٕىشد دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ.
ٔ -2حٕذی ،اغغش  ٚػٙبل ،ٝػجذاِشحیٓ( )1379ثشسسی اٚضبع اختٕبػی فشٍٙٞی  ٚالتػبدی ثخص سٕیشْ
سفّیٚ ،احذ دٞبلبٖ.
ٔ -3حٕذی ،اغغش (ٍ٘ )1382بٞی خبٔؼ ٝضٙبختی ث ٝتٍٙٙبٞب ٔ ٚطىالت اصدٚاج دا٘طدٛیبٖ ضٟشستبٖ
ٞبی ضٟشضب  ٚدٞبلبٖٚ ،احذ دٞبلبٖ.
ٔ -4حٕذی ،اغغش ( )1382ثشسسی اثشات فشٍٙٞی اختٕبػی  ...ٚثش٘بٔٞ ٝبی عشح ٔیثبق ثش ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ
خٛا٘بٖ استبٖ اغفٟبٖ.
ٔ -5حٕذی ،اغغش(ٔ )1383دشی عشح اثشات فشٍٙٞی -اختٕبػی  ...ٚثش٘بٔٞ ٝبی ٘یشٚی ٔمبٔٚت ٔٙغم،ٝ
ٔٙغم ٝاغفٟبٖ دس ٞفت ٝثسیح.
ٔ -6حٕذی ،اغغش(ٔ )1384دشی عشح ثشسسی ػٛأُ ٔٛثش ثش افضایص پژٞٚص دس ثیٗ اسبتیذ تٕبْ ٚلت
ٚاحذ دٞبلبٖ دا٘طٍبٞ ٜبی آصاد اسالٔی ٔٙغمٚ ،4ٝاحذ دٞبلبٖ.
ٔ -7حٕذی ،اغغش(ٔ )1385دشی عشح ػٛأُ ٔؤثش ثش ثذحدبثی دس ثیٗ دختشاٖ  ٚص٘بٖ ضٟش اغفٟبٖ.
ٔ -8حٕذی ،اغغش(ٔ )1386دشی عشح پیبٔذٞبی حجس دس ثیٗ خب٘ٛادٞ ٜبی ص٘ذا٘یبٖ ٔتأ( ُٞص٘ذاٖ
اغفٟبٖ)ٚ ،احذ دٞبلبٖ.
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ٔ -9حٕذی ،اغغش( )1387ػٛأُ ٔؤثش ثش ٌشایص ثٕ٘ ٝبص  ٚثب تأویذ ثش ٕ٘بص خٕبػت دس ثیٗ دا٘طدٛیبٖ
دا٘طٍبٞ ٜبی آصاد اسالٔی(ٕ٘ٚ ٝ٘ٛاحذ ٞبی دٞبلبٖ  ٚضٟشضب)ٚ ،احذ دٞبلبٖ.
ٔ -10حٕذی ،اغغش( )1395ساٞىبسٞبی وبٞص  ٚپیطٍیشی اص ٌشایص خٛا٘بٖ ثٔ ٝػشف ٔٛاد
ٔخذس(ٔغبِؼٛٔ ٝسدی ضٟشستبٖ دٞبلبٖ) ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ.
ة :دسحبَ اخشا:
ٔ -11حٕذی ،اغغش( )1397ساثغ ٝػٛأُ اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی ثب ضبدٔب٘ی اختٕبػی (ٔغبِؼٛٔ ٝسدی :سبوٙبٖ
ضٟش اغفٟبٖ) ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ.

ج:همکار طرحها و پروشه ها:
-1

ٕٞىبس عشح :ثشسسی تبثیش ٔطبسوت اختٕبػی دس ثٟجٛد سفتبس سٚا٘ی -اختٕبػی  ٚثبصتٛا٘ی ثیٕبساٖ

اػتیبد استبٖ وشٔب٘طبٔ )1395(،ٜدشی عشح :ػجذاِشضب ٘ٛسٔحٕذی ٔ ،حُ اخشای عشح:استبٖ وشٔب٘طبٜ
-2

ٕٞىبس عشح :ساثغ ٝسٛاد سسب٘ ٝای ثب سجه ص٘ذٌی خٛا٘بٖ  15تب  29سبَ ضٟشوشد(ٔ )1396دشیبٖ

عشح :خب٘ٓ ثیبتی  ،......ٚغذا  ٚسیٕب استبٖ چٟبس ٚثختیبسی دس حبَ ا٘دبْ ٔی ثبضذ.
ه -امتیازات پصوهشی (جوایس علمی):

 -1حبئض ستج ٝثشتشی وطٛسی دس ساثغ ٝثب اسائٔ ٝمبِ ٝػٛأُ ٔؤثش ثش ٌشایص ثٕ٘ ٝبص خٕبػت دس ثیٗ
دا٘طدٛیبٖ دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی(ٕ٘ٚ ٝ٘ٛاحذٞبی دٞبلبٖ  ٚضٟشضب) ،دس ٞدذٕٞیٗ اخالس سشاسشی ٕ٘بص.
 -2ستج ٝس ْٛپژٞٚطٍش ٕ٘ ٝ٘ٛدس سبَ  ،1384دس دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ.1384 ،
-3استبد ٔٙتخت سبَ 1387دس دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ .1387،
-4استبد فؼبَ پژٞٚطی سبَ  ،1396دس دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ.1396 ،

و -فعالیتهای اجرایی آموزشی:
ٔ -1ؼبٌ ٖٚش ٜٚػّ ْٛاختٕبػی ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ  1379،تب1384.
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ٔ -2ذیش ٌش ٜٚػّ ْٛاختٕبػیٔ ،مغغ وبسضٙبسی ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ 1385 ،تب 1387.
ٔ -3ؼبٌ ٖٚش ٜٚػّ ْٛاختٕبػیٔ ،مغغ وبسضٙبسی ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ.1388 ،
-4ػض ٛوٕیسیٛٔ ٖٛاسد خبظ آٔٛصضی ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ 1391 ،تب سبَ .1395
-5ػض ٛضٛسای آٔٛصضی ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ...... ،تب سبَ 1397.
ٔ-6ؼبٔ ٚ ٖٚسئ َٛثش٘بٔ ٝسیضی ٌش ٜٚآٔٛصضی ػّ ْٛاختٕبػی ،دس وّیٔ ٝمبعغ وبسضٙبسی ،وبسضٙبسی اسضذ
 ٚدوتشی 1394،تب ٔشداد.1396
ٔ-7ذیش ٌشٟٞٚبی آٔٛصضی ػّ ْٛاختٕبػی ،دس وّیٔ ٝمبعغ وبسضٙبسی ،وبسضٙبسی اسضذ  ٚدوتشی ،اص 1396
تب .1397
ز -اجرایی پصوهشی:
ٚ-1یشاستبس ػّٕی فػّٙبٔ ٝػّٕی -پژٞٚطی (ٔغبِؼبت خبٔؼ ٝضٙبختی ضٟشی) دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ
دٞبلبٖ 1393،تبو.ٖٛٙ
 -2داٚس ٔمبالت ٔدّٞ ٝبی ػّٕیٔ :غبِؼبت خبٔؼ ٝضٙبختی ضٟشی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ،
فػّٙبٔ ٝتخػػی ػّٕی پژٞٚطی ػّ ْٛاختٕبػی ٚاحذضٛضتش.اص سبَ1392تبو. .ٖٛٙ
ح-فعالیتهای فرهنگی:
 -1حبئض ستج ٝثشتشی وطٛسی دس ساثغ ٝثب اسائٔ ٝمبِ ٝػٛأُ ٔؤثش ثش ٌشایص ثٕ٘ ٝبص خٕبػت دس ثیٗ
دا٘طدٛیبٖ دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی(ٕ٘ٚ ٝ٘ٛاحذٞبی دٞبلبٖ  ٚضٟشضب) ،دس ٞدذٕٞیٗ اخالس سشاسشی ٕ٘بص،
ٔؼب ٖٚفش ٚ ًٙٞآٔٛصش  ٚپشٚسش  ٚدثیش ٞدذٕٞیٗ اخالس سشاسشی ٕ٘بص.1388/11/2 ،
 -2ػضٔ ٛطٛستی ستبد افبٕٔ٘ ٝبص دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ . 1385ٚ1384
ٔ -3ذیش ٔسئ٘ َٛطشی ٝا٘دٕٗ ػّ ْٛاختٕبػی تحت ػٛٙاٖ (اختٕبع ث ٝسٚایت لّٓ) دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی
ٚاحذ دٞبلبٖ.1386 ،
 -4ػضٞ ٛیبت تحشیشی٘ ٝطشی ٝلشا٘ی ٔتیٗ دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ.1388،
ٕٞ-5ىبس دس عشاحی  ٚاخشای ٘مط ٝخبٔغ فشٍٙٞی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ.1391،
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-6ػض ٛخّسبت  ٓٞا٘ذیطی استبداٖ دا٘طٍبٟٞبی استبٖ اغفٟبٖ.
-7ػض ٛسبصٔبٖ ثسیح اسبتیذ دا٘طٍبٟٞبی استبٖ اغفٟبٖ.
-8ػضٞ ٛیبت ٔٛسس پیٛست ٍ٘بسی فشٍٙٞی استبٖ اغفٟبٖ ،اص ضٟشیٛس  1395تب و.ٖٛٙ
 -9ػض ٛدثیشخب٘ ٝػّٕی آة اص 1397تبؤ ٖٛٙشخغ تبییذ وٙٙذٔ :ٜؼب ٖٚپژٞٚص  ٚفٙبٚسی دا٘طٍب ٜآصاد
اسالٞی ٚاحذ اغفٟبٖ (خٛساسٍبٖ)
-10ػضٞ ٛیبت ا٘ذیطٚ ٝسص تؼبِی ػّ ْٛا٘سب٘ی ٙٞ ٚش دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی استبٖ اغفٟبٖ.1398،

ط-طرحهای فرهنگی و دینی اجرا شده:
ٔ -1حٕذی ،اغغش ( )1382ثشسسی اثشات فشٍٙٞی اختٕبػی  ...ٚثش٘بٔٞ ٝبی عشح ٔیثبق ثش ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ
خٛا٘بٖ استبٖ اغفٟبٖ.
ٔ -2حٕذی ،اغغش(ٔ )1383دشی عشح اثشات فشٍٙٞی -اختٕبػی  ...ٚثش٘بٔٞ ٝبی ٘یشٚی ٔمبٔٚت ٔٙغم، ٝ
ٔٙغم ٝاغفٟبٖ دس ٞفت ٝثسیح.
ٔ -3حٕذی ،اغغش(ٔ )1385دشی عشح ػٛأُ ٔؤثش ثش ثذحدبثی دس ثیٗ دختشاٖ  ٚص٘بٖ ضٟش اغفٟبٖ.
ٔ -1حٕذی ،اغغش( )1387ػٛأُ ٔؤثش ثش ٌشایص ثٕ٘ ٝبص  ٚثب تأویذ ثش ٕ٘بص خٕبػت دس ثیٗ دا٘طدٛیبٖ
دا٘طٍبٟٞبی آصاد اسالٔی(ٕ٘ٚ ٝ٘ٛاحذ ٞبی دٞبلبٖ  ٚضٟشضب)ٚ ،احذ دٞبلبٖ.

ک -ضشوت دسثشخی وبسٌبٞ ٜبی دا٘ص افضایی  ٚتٛإ٘ٙذ سبصی اػضبی ٞیبت ػّٕی دس صٔی ٝٙآٔٛصضی-
فشٍٙٞی – تشثیتی – اختٕبػی

 ِٛح تمذیش دس ٔسبثمبت سشاسشی آٔٛصضی لشآٖ  ٚػتشتٔ ،شوض پژٞٚطٟبی لشاٖ  ٚػتشتٚ ،احذ اسان،ثٔ ٕٟٗب.1376 ٜ
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-2ضشوت دس وبسٌب ٜسٚش ضٙبسی تحمیك ،دا٘طٍب ٜاصاد اسالٔی ٚاحذ خٛساسٍبٖ 79/4/20 ،تب .1379/4/23
-3دٚس ٜسٚضٟبی ثشلشاسی استجبط ٔٛفكٔ ،شوض ٔغبِؼبت  ٚآٔٛصش ٘یشٚی ا٘سب٘ی ٚاحذ دٞبلبٖ ٔٙغم ٝچٟبس،
ثٕذت  16سبػت ٔؼبدَ ٚ 1احذ .86/5/25
-4دٚس ٜآٔٛصش تذٚیٗ ثش٘بٔ ٝدسسیٔ ،شوض ٔغبِؼبت  ٚآٔٛصش ٘یشٚی ا٘سب٘ی ٚاحذ دٞبلبٖ ٔٙغمٝ
چٟبسٚ .1386،س ٜآضٙبیی ثب ٘شْ افضاس ٔ ، power pointشوض ٔغبِؼبت  ٚآٔٛصش ٘یشٚی ا٘سب٘ی ٚاحذ
دٞبلبٖ ٔٙغم ٝچٟبس ،ثٕذت  16سبػت ٔؼبدَ ٚ 1احذ .86/6/5
-5دٚس ٜایٙتش٘ت(ٔ ،)1شوض ٔغبِؼبت  ٚآٔٛصش ٘یشٚی ا٘سب٘ی ٚاحذ دٞبلبٖ ٔٙغم ٝچٟبس ،ثٕذت  32سبػت
ٔؼبدَ ٚ 5/1احذ .1386/10/15
-6ثشسسی آسیجٟبی اختٕبػی ،دلتش فش ًٙٞاسالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ.
-7دٍرُ آهادگی تافل 2هْارت درک هفاّین ضٌیذاری زباى اًگلیسی ،هرکس هطالعات ٍ آهَزش ًیرٍی اًساًی
ٍاحذ دّاقاى هٌطقِ چْار ،بوذت  30ساعت ،هعادل ٍ 2احذ.1390/3/30 ،
 -8دٍرُ آهادگی تافل  3هْارت درک هفاّین ًگارش زباى اًگلیسی ،هرکس هطالعات ٍ آهَزش ًیرٍی اًساًی
ٍاحذ دّاقاى هٌطقِ چْار ،بوذت  30ساعت  ،هعادل ٍ 2احذ .0 1390/4/30
-9جریاى ضٌاسی سیاسی فرٌّگی ،هرکس ّن اًذیطیاستذاى ٍ ًخبگاى داًطگاّی ،بوذت  4/30ساعت ،
.1390/3/23
ً-10طست تخصصی اهام خویٌی (ُ) عرفاى ٍاخالق ،ریاست داًطکاُ ٍ دفتر فرٌّگ اسالهی ٍاحذ
دّاقاى.1391/3/10،
-11فرٌّگ ٍ رساًِ ٍ تاثیر آى بر اخالق اساتیذ ،هرکس هطالعات ٍ آهَزش ًیرٍی اًساًی هٌطقِ چْار ،بوذت
 16ساعت هعادل یک ٍاحذ .1391/3/26
-12دٍرُ آضٌایی با اصَل طراحی سَاالت اهتحاًی ،هرکس هطالعات ٍ آهَزش ًیرٍی اًساًی هٌطقِ چْار،
بوذت  8ساعت.1391/12/22،
-13سیستن آهَزش فضای هجازی در داًطگاُ ،هرکس هطالعات ٍ آهَزش ًیرٍی اًساًی ٍاحذ دّاقاى هٌطقِ
چْار ،هعادل یک ٍاحذ.1391/1/ 16،
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-14جریاى ضٌاسی سلفیت تکفیریًْ ،اد ًوایٌذگی هقام هعظن رّبری ٍ داًطگاُ آزاد اسالهی استاى
اصفْاى .1393/12/3
 -15ضرکت در دٍرُ عوَهی پیَست ًگاری فرٌّگی ،سازهاى بسیج اساتیذ کطَر.1394،
-16دٍرُ فرٌّگی ٍ بصیرت افسایی ،سازهاى بسیج اساتیذ استاى اصفْاى ،بوذت  4ساعت.1394/8/19،
-17لَح تقذیر برای هسابقِ کتابخَاًی بِ هٌاسبت بسرگذاضت ضْیذ هطْری  ،داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ
دّاقاى.
ضرکت در طرح پژٍضْای قرآًی ًْاد ًوایٌذگی هقام هعظن رّبری ٍ داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ دّاقاى.
-18داًطگاُ ٍ ضٌاخت ًفَر ،دفترّن اًذیطی اساتیذ داًطگاّْای استاى اصفْاى.1394/9/23،
-19آسیبْای اجتواعی  ،دفتر فرٌّگ اسالهی داًطگاُ آزاد ٍاحذ دّاقاى .
-20تعلین ٍ تربیت تٌسیْی ،دفترّن اًذیطی داًطگاّْای آزاد اسالهی استاى اصفْاى.1394 ،
-21بررسی جریاًات تکفیری ٍسلفی ،دفتر ّن اًذیطی داًطگاّْای آزاد اسالهی استاى اصفْاى.1395 ،
-22آسیبْای اجتواعی ًَ پذیذ ،دفتر ّن اًذیطی داًطگاّْای آزاد اسالهی استاى اصفْاى.1395 ،
 -23تاریخ علن ٍتوذى اسالهی سطح یکًْ ،اد ًوایٌذگی هقام هعظن رّبری  ،داًطگاُ آزاد اسالهی
خَراسگاى اصفْاى.1395 ،
-24بررسی تحَالت سَریِ ،دفتر ّن اًذیطی داًطگاّْای آزاد اسالهی استاى اصفْاى.1395،
 -25ضرکت در دٍرُ عوَهی پیَست ًگاری فرٌّگی ،سازهاى بسیج اساتیذ کطَر 19،بوذت 30
ساعت1394،
 -26ضرکت در دٍرُ تکویلی پیَست ًگاری فرٌّگی ،سازهاى بسیج اساتیذ کطَر.1395،
-27دٍهیي کارگاُ آهَزضی تربیت فرزًذ ،سازهاى بسیج اساتیذ استاى اصفْاى.1396،
-28آهَزش تخصصی ارتقائ داًطی ٍ بیٌطی ،سازهاى بسیج اساتیذ استاى اصفْاى.1396 ،
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