خالصه ایی از مشخصات فردی و فعالیت اجرایی – علمی و پژوهشی
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 سوابق اجرایی وعلمی


رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا



قائم مقام دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا



معاون آموزشی و دانشجویی واحد نکا



رییس مجمع بسیج شهرستان نکا (از  -۱۳۹۴ادامه دارد)



مدیر گروه معارف اسالمی واحد نکا



مدیر گروه فقه و حقوق اسالمی (از  -۱۳۹۸ادامه دارد)



مسوول بسیج اساتید واحد نکا (شهریور )۸5



مدیر گروه دروس عمومی آموزشکد ه کشاورزی ساری



رییس و عضو شورای فرهنگی واحد نکا



رییس و عضو شورای پژوهشی



رییس و عضو شورای فناوری اطالعات و ارتباطات "

"



رییس و عضو کمیته انضباطی

"



رییس و عضو ستاد اقامه نماز

"



رییس و عضو اصلی کمیته طرح و برنامه و بودجه "



مسوول گزینش دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا



مسوول گزینش دفتر مهندسی وزارت سپاه  -مرکز ساری



سرگروه کمیته تخصصی اخالق واحد ساری



مسوول کانون فرهنگی  -ورزشی مسجد جامع گلبستان شهرستان نکا



عضو کمیته علمی آموزش و پرورش ناحیه  2ساری



عضو کمیته علمی کنگره امام علی (ع) و تجلی والیت در استان مازندران



سر دبیر مجله سنا



دبیر علمی همایش منطقه ای اتحاد ملی و انسجام اسالمی – اسفند  -۸6واحد نکا



عضو سنجش و نظارت آموزشی منطقه ( ۳تیر )۹0

1



عضو سنجش و نظارت فرهنگی منطقه ۳



عضو کمیسیون موارد خاص منظقه ( ۳آبان )۸۹



رییس کمیسون موارد خاص واحد نکا (خرداد )۹۴



عضو کارگروه توان علمی علوم سیاسی و تاریخ هیات جذب استان مازندران (آبان )۹0



رئیس و عضو هیات علمی همایش منطقه ای قلمرو درسی در هزاره سوم



مسوول کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت دهه فجر سال  ۹0و  ۹۱و  ۹2و  ۹۳و  ۹۴شهرستان نکا



عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نکا



عضو کمیته ساماندهی پذیرش دانشجو در استان مازندران (دی )۹0



رئیس همایش منطقهای ریاضی



مسوول کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس سال  ۹۳ ،۹2، ۹۱شهرستان نکا



رئیس کارگروه علمی و پژوهشی کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی نکا (مهر )۹۱



عضو هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها سال ۹2



دبیر کارگروه اجتماعی و فرهنگی توانمندسازی محله عباس آباد



مسوول کمیته دانشجویی ستاد کنگره  ۱۸0شهید کارمند استان مازندران و پنجمین یادواره  ۴۳۱شهید شهرستان نکا



رییس شورای مراکز رشد و کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکتهای دانش بنیان



عضو کارگروه راهبردی اداره کل ثبت و احوال استان مازندران (بهمن )۹۳



عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان مازندران (اردیبهشت )۹۴



رییس مجمع بسیج شهرستان نکا ()۱۳۹۴



عضو کمیته نظارت و بازدید ستاد ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز دانشگاه آزاد استان مازندران ()۹5/2/7



عضو کمیته ارزیابی عملکرد برنامهها و فعالیتهای دانشگاه آزاد استان مازندران ()۹5/۳/5



رییس کمیته منتخب دانشگاه نکا (تیر )۹5



رییس کارگروه فرهنگی – اجتماعی مجمع بسیجیان استان مازندران (خرداد )۹۸

 افتخارات کسب شده


استاد نمونه کشوری سال ۸۸



پژوهش گر نمونه کشوری سال ۹0



مدیر نمونه شهرستان نکا ۹۴



کسب مقام دوم تالیف کتاب در دومین دوره جشنواره ملی قرآنی شیخ طبرسی

 عناوین کتاب های چاپ شده


تعلیم و تربیت اسالمی-مهر ساجده  – ۱۳۸۱چاپ دوم ۱۳۸2



اخالق اسالمی –مهر النبی – ۱۳۸۴چاپ دوم تابستان ۱۳۸6



جن و شیطان در آینه وحی و روایات –چاپ اول – ۱۳۸۹



دانش خانواده و جمعیت -انتشارات نوروزی۱۳۹۳ -



مدل آرامش در اخالق اسالمی و معنویتهای جدید – انتشارات معارف ۱۳۹۴ -

 راهنمایي و مشاوره دهها پایان نامه دانشجویان ارشد
2

 داوری پایاننامههای دانشجویان و طرحهای پژوهشي اساتيد
ISI  مقاالت
1- The Relation Between ReligiousNotion with Students' Happiness and Mental Health
World Applied Sciences Journal 14 (10): 1537-1540, 2011
ISSN 1818-4952 
© IDOSI Publications, 2011 



2- Investion Insurance Laws of Nuclear
Austrlian Journal of Basic and Applied Sciences .5(8):907-912.2011
ISSN 1991-8178



3- Family and its Role in the Prevention of Social Pathologies



Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10): 1324-1329, 2011
ISSN 1991-8178 

4- Ethics and Spirituality In The New Relaxing
Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 112-120, 2011
ISSN 1991-8178 
5Mrt 

5- Equilibration in Transcendental Meditation (TM)
Journal of Arts & humanities Vol.2. No.3 April 2013 (thearts joumal.org)





6- THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL
INTELLIGENCE AND RESILIENCE WITH SOCIAL
ADJUSTMENT IN JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS
International Multidisciplinary Research Journal Golden Research Thoughts
Impact Factor : 2.2052(UIF) - ISSN 2231-5063 
Volume-3 | Issue-11 | May-2014 
Available online at www.aygrt.isrj.net





7-SPIRITUALITY AND TRANQUILITY IN SAI BABA'S VIEW 
International Journal of Academic Research Reflector Vol. 3, No.2, pp.28-32., March-April,
2014- ISSN 2277-7342 (Online)- Available online at http://www.ijarr.com

 مقاالت علمي و پژوهشي
– اخالق حرفهای در مدیریت – فصلنامه پژوهشي در اخالق



-رویکرد روانشناختی در خصوص اضطراب و آرامش – مجله علمی پژوهشیی وونششاسییی بیتی یی



۸ و7 شمارههای

واحد رامسر

رو

 پژوهشیی فیهای-مطالعه تطبیقی شادی و نشاط از دیدگاه اسالم و عهدین – فصیلاسمه علمیی



۱۳۹۱  بهار۱ رنششگسه نیالمی – شماره

 فصلاسمه علمی و پژوهشی مطسلعست بفسییي – شمسوه-خليفةاللهي
 بررسی معناشناسی و تفسیر آیه
91  پسيیز11
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بررسی رابطه بین توکل به خدا و بهداشت روان در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحدد نکدا –
مجله رين و یالمت – ش ۱۳۹2 – ۱



تاثیر برنامههای شبکههای ماهواره ای بر نظام ارزشی دانشجویان دانشگاه آزاد نکا – فصلاسمه مطسلعست
جسمعه شاسخ ی جونشسن – ش تیست و روم – بستس سن 95



مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری – فصلاسمه فاسووي
نطالعست و نوببسط رو علوم بیتی ی – ش  – 2زمس سن 1395



بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با اخالق حرفه ای کارکندان – فصیلاسمه وهبییي و میييیيت
آموزشی آزنر گیمسسو  -ش  - 2بستس سن 96

 مقایسه مبانی اخالق زیستی از منظر ادیان توحیددی و ییرتوحیددی – مجلیه نخیالز زيسی ی شی یي
ت ش ی -شمسوه هش م رووه تیشت هش م -بستس سن 139۷

 مقاالت علمي و ترویجي


ارزش های اخالقی و خودگرایی روانشناختی

 -معرفت اخالقي -

شماره  ۳تابستان ۱۳۸۹

 مقاالت علمي و تخصصي


مدیریت فرهنگی به استناد یدیر -مهندسي فرهنگي – شماره



بررسی رابطه توکل به خدا و سالمت روان -مجله دين و سالمت-

 -62-61بهمن و اسفند ۱۳۹0
شماره۱۳۹2 -1

 مقا الت چاپ شده به صورت چکيده



راهبرد های تربیتی در اسالم
دعا و شرایط استجابت آن

 -روزنامه اعتماد 1381

 -فصلنامه سناء شماره 3

 ویژگیهای منتظران واقعی در عصر ییبت – همایش منطقه ای مهدویت در واحد نور
 قرآن و ازدواج – روزنامه جوان استان مازندران  -دوشنبه  21آبان 86
 راهکارهای تحقق اتحاد ملی و انسجام اسالمی – همایش منطقه ای اتحاد ملی واحید علی آبیاد-
86/9/27
 شادمانی در اسالم – همایش داخل روانشناس واحد بندرگز – 86/10/12


یدیر و مدیریت اسالمی – کنگره بین الملل غدیر و انسیاا اسییم

–  – 86/10/13-12اسیتانداری بیا

همکاری نمایندگ ول فقیه در استان مازندران


دیدگاه امام خمینی (ره) در رابطه اتحاد ملی و انسجام اسییم

اسیم  -واحد قائم شهر – 86/12/15
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– همایش مل اتحاد ملی و انسیاا

 اخوت اسالمی ،موانع و راهکارها – همایش منطقه ای اتحاد و انساا در آمیوزه هیای قرآنی –
واحد نور –  ( 86/12/13پوستر )
 جوان از دیدگاه قرآن و عترت – همایش منطقه ای شیوه های روز آمد در اشاعه قرآن و عترت –
واحد ساری – 87/3/7
 ماهیت و شاخصه های عرفان اسالمی – همایش مل پیامبر اسی (ص )  ،عرفان و معنویت نیو –
دانشگاه تهران –  23و  - 87/2/24نهاد نمایندگ مقا معظم رهبری در دانشگاه تهران.
 نوآوری قرآن  ،یدیر و مدیریت اسالمی  -همایش نوآوری های قرآن از صدر اسیم تاکنون –
واحد الهیاان – 87/12/19
 پوشش و حجاب در ملل ،ادیان و مذاهب – همایش مل گوهر عفاف – واحد ورامین – اردیبهشت
90
 توسعه فرهنگ عفاف و حجاب با تاثیرپذیری از خانواده -همایش مل حااب و عفاف و راهکارهیای
گسترش آن در جامعه -سما آزاد شهر – اسفند 89

 مقاالت چاپ شده به صورت مجموعه
 مولفه های تفکیک عرفان ناب اسالمی از عرفان درویین – همایش منطقه ای عرفان از منظر عرفیای
معاصر – واحد اهواز 86/9/15 -
 آراء و اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسالمی ،امام خمینی در رابطه با اتحاد ملی و انسجام اسدالمی –
همایش مل منادیان اتحاد و انساا اسیم – واحد همدان – 87/2/25
 بررسی راهکارهای اجرایی و ترویج امربه معروف و نهی از منکر – همایش مل نظارت همگان ( امر
به معروف و نه از منکر – واحد خر آباد –  4و 1387/12/ 5


مبانی اخالقی و مقایسه آن با سایر کتب آسمانی

 -در همایش نوآوری در قرآن –واحد همیدان -

– 87/12/20
 راههای پیشگیری از آسیب های اجتماعی از منظر قرآن – همایش منطقه ای آسیب شناس اجتماع
– واحد نکا – 88/11/29
 مبانی و اصول تربیت از دیدگاه امام خمینی – همایش مل نهضت علم فرهنگ از نگیا امیا –
واحد خمین – خرداد 89
 نقش قرآن ،عترت و بصیرت در ارتقاء بصیرت و عوامل و موانع بصیرت – همیایش منطقیه ای قیرآن،
عترت و بصیرت – واحد سوادکوه – 89/10/6
 توسعه فرهنگ عفاف و حجاب با تاثیرپذیری از خانواده -همایش مل حااب و عفاف و راهکارهیای
گسترش آن در جامعه -سما آزاد شهر – اسفند 89


نماز و سالمت روحی – همایش مل نماز و تحوالت فردی – واحد سوادکوه – 89/12/10
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نقش الگوهای رفتاری والدین و ترییب فرزندان به نماز و مسجد – همایش مل نمیاز و تحیوالت فیردی – واحید
سوادکوه – 89/12/10



شخصیت شناسی محمدبن جریر طبری – همایش نقش مازندران در فرهنگ و تمدن اسی و ایران – واحد سیاری
– 89/12/16



عوامل و موانع بصیرت در قرآن – ماموعه مقاالت  27دوره مسابقات بین الملل قرآن کریم – 1390

 مفهوم و مراتب والیت در قرآن – ماموعه مقاالت  27دوره مسابقت بین الملل قرآن کریم – 1390
 نقش آموزههای دینی (نماز-دعا) در اثربخشی و تعالی فرهنگی دانشگاهها – واحد سوادکوه – 90/12/16
 تدوین الگوی سبک زندگی افزایش جمعیت -واحد آمل – 94/03/06



رابطه بین اخالق کاری و تعهد سازمانی -کنفرانس بینالملل –  30خرداد )Meae 2015( 94

 فصلنامه علو اجتماع بابل

 مقاالت پذیرفته شده به صورت پوستر
 شادمانی در اسالم – همایش داخل روانشناس

 – 1386/10/12 -واحد بندرگز

 اخوت اسالمی ،موانع و راهکارها – همایش منطقه ای « اتحاد مل و انساا در آموز های قرآن کریم » 1387 -
– واحد نور
 ظرایف اخالقی در سیره امام رضا (ع) – همایش منطقه ای شناخت سیره اما هشتم (ع)  – 87/12/5واحد نکا
 تعالیم دین مبین اسالم در مورد الگوی مصرف – همایش مل تبین علم اصیح الگیوی مصیرف – – 88/12/13
دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر
 راهکارهای عملی برای تحقق الگوی مصرف – همایش منطقه ای الگوهای مصرف منابع انسان از دیدگاه قیرآن و
عترت – واحد چالوس – 89/3/5
 فلسفه انتظار و وظایف منتظران – همایش مل مهدویت  -دفتر اما جمعه چالوس

 کارگاهها


دوره آموزشی – توجیهی اساتید معارف اسالمی 22( -تا 76/6/25



شرکت در کارگاه روش تدریس  -14( -تا ) 76/11/ 16

) -قم

 ۳0-ساعت  -مرکز آموزش عالی فنی انقالب اسالمی



کارگاه آموزشی سنجش و ارزشیابی تحصیلی



دوره آموزشی کاربرد کامپیوتر در واحد های آموزشی  5/ 15( -تا 80/7/30



 3( -تا 80/3/4

شرکت در کارگاه روش تحقیق  -18( -تا )82/10/20



کارگاه آموزش روش تحقیق( -



کارگاه آموزش مقاله نویسی83/3/31 ( -

) ۱5 -ساعت -تربیت معلم آمل
) ۴5 -ساعت  -تربیت معلم ساری

–  ۳0ساعت -واحد تهران جنوب

 ۸- )83/3/25ساعت  -علوم پزشکی بابل
) ۸ -ساعت -علوم پزشکی بابل
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شرکت در کارگاه روش ارزشیابی  -7( -تا 84/2/9
کارگاه عرفان عملی در اسالم

 - 6 ( -تا

) ۳0-ساعت  -منابع طبیعی گرگان

 20- )84/11/8ساعت  -مشهد مقدس



کارگاه مدیریت استراتژیک



کارگاه آموزش عالی ویژه مدیران جدید االنتصاب – ( 15تا 85/11/18



دوره مدیریت عملیاتی ( ویژه مسوولین گزینش ) – (  30تا 86/3/31



 5( -تا 85/10/8

کارگاه آشنایی با کامپیوتر و مقدمات ویندوز

)۳2-ساعت -واحد سواد کوه

86/5/29 ( - XP

) 2۴ -ساعت – واحد ساری

) –  ۴0ساعت – واحد نکا

رشته علوم انسانی ) – ( 12تا 86/12/16



کارگاه روش شناسی تحقیق ( ویژه



مقاله نویسی علمی به زبان فارسی – (  15تا 87/5/16



آشنایی با آمار مقدماتی و نرم افزار



روش شناسی مطالعات دینی – ( 8تا 87/11/10



) ۳2-ساعت -هتل مارلیک تهران

) –  ۱۴ساعت – واحد نکا

 22 ( - SPSS 1تا 87/5/24

مدیریت موثر جلسات ویژه مدیران – ( 14و



آموزش ایجاد وبالگ – ( 5و



تئوری های سازمان و مدیریت – ( 19و

) –  ۴0ساعت – واحد نکا

) –  2۴ساعت – واحد نکا

) –  ۱6ساعت – واحد سوادکوه

 ۱6 – )88/11/15ساعت – واحد نکا

 ۱6 – )89/5/6ساعت – واحد نکا
 ۱7 – )89/11/20ساعت – واحد نکا



مدیریت رفتار سازمانی



نظارت و ارزشیابی فرهنگی –  ۸ – 90/2/13ساعت – سازمان مرکزی دانشکده دندانپزشکی



نحوه ارائه یک سمینار خوب –  ۸ – 90/3/18ساعت – واحد نکا



مهارتهای تعلیم و تربیت  26 – ۱تا



مهارت های تعلیم و تربیت  7/3 – 2تا

 ۴0 – 90/7/5ساعت – واحد ساری



مهارت های تعلیم و تربیت  10/4 – ۳تا

 ۴0 – 90/10/5ساعت – واحد ساری



 11( -و

 ۱6 – )89/12/12ساعت – واحد نکا

اصول و مبانی مدیریت –  11/18تا

 ۴0 -90/2/28ساعت -واحد چالوس

 ۱6 – 90/11/19ساعت – واحد نکا



روابط انسانی در سازمان –  15و



نقد عرفانهای کاذب و نوظهور –  6 -91/3/20ساعت -واحد نکا (مجری دانشگاه معارف اسالمی)



اصول جملهنویسی به زبان انگلیسی 2۴ -91/.4/22-17 -ساعت -واحد نکا



مدیریت تحول در سازمان 2۴-91/04/27-24 -ساعت -واحد نکا



معرفت شناسی اسالمی –  ۱6 -91/5/18-15ساعت -واحد نکا



جنگ نرم و رسانه –  6 -91/7/4ساعت -واحد نکا (مجری دانشگاه معارف اسالمی)



طرح تربیت کادر متخصص مشاورة دینی –

 ۱6 – 90/12/16ساعت -واحد نکا

 ۱۴ -91/7/14-13ساعت -چالوس تبلیغات اسالمی استان مازندران



انگیزش و یاددهی اثربخش 9 -تا



سازماندهی و ساختار –  11تا



سبک زندگی اسالمی –  ۸ – 92/2/30ساعت -واحد نکا -مجری دانشگاه معارف اسالمی

 2۴ -91/10/13ساعت -واحد نکا

 ۸ -91/11/12ساعت -واحد نکا
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آشنایی با آمار و نرمافزار  Spssپیشرفته –  4/10تا



ارائه مقاله علمی به زبان انگلیسی ۸ -92/5/22 -ساعت -واحد نکا

 2۴ -92/4/12ساعت – واحد نکا



آموزش بهینهسازی روابط استاد و دانشجو 29 -تا

 ۱2 – 92/5/30ساعت -واحد نکا



جلوههای موسیقایی هنر تالوت قرآن مجید 2 -تا

 2۴ – 92/9/3ساعت -واحد نکا



وظایف و نقش سرپرستی 10/7 -تا



اسالم و بهداشت روان –  ۸ – 92/10/9ساعت – واحد نکا – (نهاد رهبری)



آزاد اندیشی و تولید علم در ایران ۸ – 92/11/15 -ساعت -واحد نکا

 ۱6 – 92/10/8ساعت -واحد نکا



مهارتهای ارتباطی مدیران 92/11/15 -تا



تهدیدها و فرصتهای جنبش نوپدید دینی برای جامعه ایران ۸ -92/11/19 -ساعت -واحد نکا



 ۱6 -92/12/16ساعت -واحد نکا

جایگاه و نقش جامعه دانشگاهی در شرکتها و موسسات دانش بنیان 3/ 31 -تا



انسانشناسی دینی و معنای آن 14 -و



ارائة دروس معارف به شیوة نیاز محور 11 -تا



اثر شبکه مجازی در فرهنگ اسالمی ایرانی –  ۸ -93/6/18ساعت -واحد نکا

 ۱6 -93/4/1ساعت -واحد نکا

 ۸ -93/4/15ساعت  -واحد نکا
 2۴ -93/6/13ساعت -مشهد مقدس



آشنایی با مشکالت دانشجویان و شیوههای برخورد با آن 13 -تا



عوامل موثر اجتماعی و اقتصادی بر شکاف نسلها –  ۸ – 93/10/14ساعت  -واحد نکا (هماندیشی اساتید)



تاثیر برنامههای شبکههای ماهوارهای بر بنیان خانواده –  – ۹۳/۱۱/۱5واحد نکا (نهاد رهبری)



روش تحقیق در علوم انسانی –  22تا



اقتصاد مقاومتی و الزامات تحقق آن –  ۸ – ۹۴/۳/۴ساعت – واحد (نهاد رهبری)



آموزش مجازی قرآن کریم –  20 -94/4/19ساعت -آموزش مجازی مدیر ارتقاء و کارآمدی اساتید گروه معارف



نقد نظر پیرامون نقاط ضعف و قوت در نشست  ۸ – 94/4/23 – 5+۱ساعت  -واحد نکا (هماندیشی اساتید)





 ۱۴ – 93/10/14ساعت -واحد نکا

 ۱6 -94/01/24ساعت -واحد نکا

عرفانهای نوظهور معنویتگرا –  20 – 94/4/23ساعت  -آموزش مجازی مدیر ارتقاء و کارآمدی اساتید گروه معارف
جریانشناسی رسانه –  20 -94/4/24ساعت – آموزش مجازی مدیر ارتقاء و کارآمدی اساتید گروه معارف

 وصایای حضرت امام–  5/13تا 94/5/14

–  ۱6ساعت – واحد نکا


 عنوان کارگاه مشارکت رفتاری و اخالقی انتخاباتی از دیدگاه مقام معظم رهبری –  8ساعت – واحد نکا (نهاد
رهبری)94/10/23 -
 عنوان کارگاه بررس چالشهای اجرای طرح نظام تحول سدالمت –  8سیاعت – واحید نکیا (نهیاد رهبیری)-
94/12/4
 عنوان کارگاه تهدیدها و فرصت های پس از برجام با عنایت به روشنگری مقام معظم رهبری –  8ساعت – واحد نکیا
( نهاد رهبری) – 95/6/31
 عنوان کارگاه انتظارات متقابل اساتید و دانشگاه –  8ساعت -واحد نکا – ( 1395/10/12نهاد رهبری)
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 عنوان کارگاه آشنایی با آئیننامه انتظامی هیات علمی –  8ساعت – واحد نکا 1395/10/14
 عنوان کارگاه مراحل نگارش پایاننامه –  8ساعت – واحد نکا –  22و 96/8/23
 عنوان کارگاه جشنواره ملی قرآنی شیخ طبرسی –  6ساعت – واحد علو و تحقیقات – 96/12/15
 عنوان کارگاه نقش عرفان اسالمی در سبک زندگی –  3ساعت – واحد ساری – 97/04/11
 عنوان کارگاه تغییر و نوآوری در ادبیات دینی و رویکردها –  4ساعت – دانشگاه مازندران – 97/7/30
 عنوان کارگاه گفتگوی ماه با عنوان طرح کلی اندیشه اسالم –  4ساعت – دانشگاه آزاد قائمشهر97/9/28 -
 عنوان کارگاه گفتگوی ماه با عنوان منطق فهم قرآن از نگاه عالمه طباطبایی در مقایسه با دیگر مفسران –  4ساعت –
علو پزشک مازندران – 97/10/20
 عنوان کارگاه گفتگوی ماه با عنوان

بازشناسی پیدایش تشیع و مهمترین تحوالت

آن در عصر حضدور –  4سیاعت -

واحد ساری – 98/1/28
 عنوان کارگاه گفتگوی ماه با عنوان هزینههای سازش –  4ساعت  -واحد چالوس – 98/4/5

 عنوان کارگاه علم و دین –  4ساعت -واحد ساری – 98/4/1
 جلسه منابع طبیع ساری یا حضور عیس زاده
 عنوان کارگاه مروری بر نسلهای دانشگاهی –  4ساعت – واحد نکا – 99/07/23

 تدریس در کارگاه (مدرس کارگاه)
 عنوان کارگاه آشنایی با بحران های دانشجویی –  24ساعت – ویژه اعضای هیات علمی – واحد نکا88 12/18 -
 عنوان کارگاه آیین کارگزاری در اسالم –  16ساعت – ویژه مدیران – واحد نکا – 89/5/25
 عنوان کارگاه اخالق مدیریت–  16ساعت – ویژه مدیران – واحد نکا – 89/10/7
 عنوان کارگاه در آمدی بر امربه معروف و نهی از منکر –  12ساعت – ویژه اعضای هیدات علمدی – واحید نکیا -
90/4/20
 عنوان کارگاه اصول تعلیم و تربیت اسالمی –  16ساعت -ویژه اعضای هیات علمی -واحد نکا91/12-9 -
 عنوان کارگاه معنا شناسی سورههای حمد و توحید –  8ساعت -ویژة کارکنان – واحد نکا91/.5/.1 -


عنوان کارگاه درآمدی بر امربه معروف و نهی از منکر 12 -ساعت -ویژه کارکنان -واحد نکا 91/5/25-4 -

 عنوان کارگاه اخالق حرفهای ویژه اعضای هیات علمی –  24ساعت -واحد نکا –  24تا 92/4/26
 عنوان کارگاه مکارم اخالق (تفسیر سوره حجرات) 16ساعت -ویژه کارکنان – واحد نکا92 /5/9-7 -
 عنوان کارگاه اخالق حرفهای و اداری در اسالم –  16ساعت -واحد نکا14 -تا 92/5/16
 عنوان کارگاه اسالم و بهداشت روان 8 -ساعت -واحد نکا92/10/9 -
 عنوان کارگاه روشها و آداب سخنرانی در برابر جمع –  16ساعت -واحد نکا 4/9 -تا 93/4/11
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 عنوان کارگاه تربیت دینی –  24ساعت -واحد نکا/4/16 -تا 93/4/18
 عنوان کارگاه جهاد اقتصادی و بررسی ابعاد آن –  24ساعت -واحد نکا 5/27 -تا 93/5/29
 عنوان کارگاه تاثیر برنامههای شبکههای ماهوارهای بر بنیان خانواده –  8ساعت – واحد نکا 93/11/15-
 عنوان کارگاه بحث مهدویت  8 – ۱ساعت -واحد نکا 06/10 -تا 94/06/11
 عنوان کارگاه آشنای با بخشنامههای دانشگاه آزاد اسالمی –  8ساعت – 95/12/11
 عنوان کارگاه



 نشستهای علمي


اندیشه سیاسی امام خمینی –(80/10/27



انقالب اسالمی و نقش اصالحات – (81/3/31

) 4-ساعت -صنعت نفت محمود آباد
) 4-ساعت -واحد آیت اله آمل



تجربه دینی81/8/9( -



انقالب اسالمی و دگردیسی فرهنگ17( -



جریان شناسی فکری در جهان اسالم – ( 6-)82/10/11ساعت -واحد ساری

)–  5ساعت –علو پزشک ساری
 6-)81/11/ساعت -واحد بابل



دینداری و مدرنیزم – (83/2/31



روش پژوهش در تاریخ اسالم) 83/3/31( -
تاثیر گذاری بر مخاطب – (  6 – ) 87/2/28ساعت – واحد قائمشهر



) 6-ساعت – علو پزشک مازندران
 6 -ساعت -واحد نوشهر و چالوس



روش شناسی مطالعات دینی – ( 8ال



بهائیت – ( 5 – )87/12/22ساعت – واحد ساری



ادیان وحیانی –  7 – 89/4/23ساعت – واحد ساری



تحلیل مسائل سیاسی روز و بررسی آینده انقالب اسالمی – (26و 27آبیان

 16 – )87/11/10ساعت – واحد سوادکوه

 16 – )89سیاعت – دانشیگاه

معارف


نقد عرفانهای کاذب و نوظهور –  6 -91/3/20ساعت – دانشگاه نکا از سوی معاونت امور اساتید

 سخنراني و ارائه مقاالت در همایش ها
 عنوان سخنران

« اتحاد ملی و انسجام اسالمی از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری در همدایش

تقریب مذاهب اسالمی ( چالش ها و فرصت ها ) –  – 86/9/4دانشگاه آزاد اسیم بابل
 عنوان سخنران « مؤلفه های تفکیک عرفان اسالمی از عرفان درویین » در همایش عرفیان از منظیر
عرفای معاصر –  – 86/9/15دانشگاه آزاد اسیم اهواز
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 عنوان سخنران « راهکارهای تحقق اتحاد ملی و انسجام اسالمی » در همایش منطقه ای اتحاد مل و
انساا اسیم  - 86/9/27 -دانشگاه آزاد اسیم عل آباد کتول منطقه 10
 عنوان سخنران

« جوان از دیدگاه قرآن و عترت » در منطقه ای همایش شیوه های روز آمد در اشداعه

قرآن و عترت –  – 87/3/7واحد ساری
 عنوان سخنران « بررسی راهکارهای اجرایی و ترویج امربه معروف و نهی از منکر» در همیایش ملی
نظارت همگان ( امربه معروف ونه از منکر ) – 4و – 1387/12/5واحد خر آباد
 عنوان سخنران « مبانی اخالقی و مقایسه آن با سایر کتب آسمانی » در همایش نوآوری در قرآن –
 – 87/12/20واحد همدان
 عنوان سخنران « نقش تربیت دینی و زمینه های محیطی از جمله خانواده در گرایش جوانان به نماز » -
همایش منطقه ای نماز با عنوان بررس راهکارهای ارتقاء گرایش به نماز –  – 88/7/27واحید
سوادکوه
 عنوان سخنران «توسعه فرهنگ عفاف و حجاب با تاثیرپذیری از خانواده» -همایش ملی حایاب و
عفاف و راهکارهای گسترش آن در جامعه -سما آزاد شهر – اسفند 89
« نماز و سالمت روحی »– همایش مل نماز و تحوالت فردی – واحد سوادکوه – 89/12/10



عنوان سخنران



عنوان سخنران «نقش الگوهای رفتاری والدین و ترییب فرزندان به نماز و مسجد» – همایش مل نمیاز و تحیوالت
فردی – واحد سوادکوه – 89/12/10



عنوان سخنران «شخصیت شناسی محمدبن جریر طبری» – همایش نقش مازندران در فرهنیگ و تمیدن اسیی و
ایران – واحد ساری – 89/12/16



عنوان سخنران «اخالق مدیریت از دیدگاه قرآن و عترت»  -همایش علو مدیریت در آئینه قرآن و عترت – واحد
مشهد90/12/11 -

 عنوان سخنران « نقش آموزههای دینی (نماز-دعا) در اثربخشی و تعالی فرهنگی دانشگاهها» – همایش راهکارهای
تعال و اثربخش فرهنگ در دانشگاهها  -واحد سوادکوه – 90/12/16
 عنوان سخنران « تدوین الگوی سبک زندگی افزایش جمعیت»  -همایش مل جمعیت و خانواده دانشگاهیان -واحد
آمل – 94/03/06
 عنوان سخنران «رابطة اعتقادات مذهبی و کاهش استرس ادراکشده بیماران قبل از عمل جراحی قلب»  -کنفیرانس
بینالملل علو انسان  ،روانشناس و علو اجتماع – تهران (مرکز همایشهای صدا و سیما) – 94/08/27
 عنوان سخنران «طالق و آثار منفی آن»  -دانشگاه نکا – 96/9/28
 عنوان سخنران «تاثیر معنویت بر ارتقاء سطح آرامش و کاهش تنشهای روحی»–  -98/09/05واحد نکا
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 عنوان سخنران « مهارتهای شادی»  -98/09/17 -واحد نکا


طرح پژوهشي

 عنوان طرح « فلسفه واجبات و محرمات از منظر قرآن و روایات » – تاریخ اجرای طرح تابستان  -88محیل اجیرای
طرح واحد نکا
 عنوان طرح « رابطه توکل به خدا و بهداشت روان در میان دانشجویان دانشگاه نکا » تاریخ اجرای طرح تابسیتان 90
– محل اجرای طرح واحد نکا
 عنوان طرح «بررسی نیاز سنجی فرهنگی از دیدگاه دانشجویان دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازنددران» -تیاریخ


شروع طرح بهار  -94محل اجرای طرح واحد نکا
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