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   :فعاليت و تحقيقاتبا حوزه  آشنایی

کنند. این های آموزش عالی فعالیت میشناسی محیطانه رودر حوز ویژه طورهای متنوع تحقیقاتی، ایشان به گذشته از زمینه 

تألیف کتب و  ها به وزارت علوم، وها، و ارائه طرح و پیشنهادنامهفعالیت عالوه بر جنبه نظری با فعالیت میدانی ایشان در دانشگاه

 باشد.علمی میحال ع این شرحموضو، که همراه بودههای مختلف کشور های دعوت شده در دانشگاهو سخنرانیمقاالت متعدد 

ا بیی همراه در مسیر پویا"، "دانشگاه نمونه"، "هدفمندی و خودباوری در دانشگاه"از جمله  هاییلف کتابایشان مؤ

کی یو  "سالمیپانیای اظهور و افول اس"، "عوامل مرتبط با پویایی و سالمت روان دانشجویان در محیط دانشگاه"، "دانشجویان

کتاب ن تالیفات ایشا میان ز ا .هستنددانشگاه علم و صنعت ایران  "زندگی و خانواده هایمهارت"کتاب درسی  از نویسندگان

یریت مد»نوان جدیدترین کتاب ایشان تحت عتوسط وزارت علوم به چاپ رسیده است.  «هدفمندی و خودباوری در دانشگاه»

انتشارات جهاد دانشگاهی رونمایی شده و در صدا و سیما و  توسط ۱۳۹۷در نمایشگاه کتاب بهار « گرا در دانشگاهتحول

 ر شده است. های گوناگون از ایشان منتشمینهزاجتماعی در  -ها مقاله تحلیلیتا کنون دهها بازتاب یافته است. خبرگزاری

نشانی )ثار ایشان انتشار آهای شفاهی استاد به همراه زندگی نامه ایشان در وبسایت دفتر بخشی از این آثار مکتوب و سخنرانی

  بخشی از سوابق مرتبط با حوزه روان شناسی و آموزش عالی: فوق( قابل دسترسی است.

 ۱۳۸۵  مشاور معاونت دانشجویی دانشگاه ۱۳۸۶تا 

 اندیشی اساتید دانشگاهگذار همعضو فعال و پایه 

 ۱۳۸۶ دانشگاه روانشناختی مشاوره مرکز مدیریت  ۱۳۹0 تا 

 برق مهندسی دانشکده مشاور و رئیس مشاور وانعن به ۱۳۹۲ تا 

 ۱۳۹۲ دانشگاه اجتماعی -فرهنگی معاونت اجتماعی مشاور:  کنون تا 

http://www.asaviz.ir/
http://www.asaviz.ir/
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 علمی اهی کار و توانمندیخالهص زمينه 

 
ه جامع

 
ی ناس ش

 و 
ی ناس روانش

ا 
ما جت

ی ع
 

  ده، ، به خصوص در حوزه خانواشناسیشناسی و جامعهگسترده در روانتجربه  عمیق و مطالعه

(، اندیشه ۱۳۸۵تا  ۱۳۷4های ، ارتباطات انسانی و مسائل جوان )سالشناسی اجتماعی و محيطیانرو

 بینی توحیدی.شناسی با رویکرد بومی و در امتداد جهانو تالش در راستای توسعه روان

  شد، جوان، و ر، با تکیه بر حوزه خانواده، روابط والدین و فرزندانشناختیتحليل مسائل روانمهارت . 

 ها.به جوانان، دانشجویان و خانواده مشاوره ارائه 

ای آموزشیی و  ه)شرح بخش کارگاهبرای دانشجویان. ایجاد انگيزه و تشویق هدفمندیها متعدد در زمینه سخنرانی

 ها(سخنرانی

ت
هار م

ی الم اهی ک
  

 مهارت مذاکره 

 هاای آموزشای و   گااه )شرح : بخش کارناختی شهای مختلف اجتماعی و روانمهارت سخنرانی، فن ارائه مطلب در حوزه

 ها(سخنرانی

 

ت
مدریي

 

 ۲۷      ( تاا   ۱۳۵۱سال تجربه مدیریت موفق در بخش خصوصی با شاهرت باه صاداقت، درساتی و کیفیات

۱۳۷۸.) 

  ۱۳۸۶الی  ۱۳۷۹مدیریت موسسه فرهنگی )مشاوره، تدریس زبان، انتشارات، مطالعات اجتماعی( از. 

  ساترده و  یت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران، تحول گ: مدیر ۱۳۹0تا  ۱۳۸۵از سال

 ارتقای مرکز مشاوره به سطح یک مرکز پرقدرت تخصصی.

 ی.مطالعه اختصاصی در حوزه مدیریت، و همچنین تجربه مدیریت در هر دو بخش خصوصی و دولت 

 

ت
باطا زبان و ارت

  فتهسطح پیشر مهارت در زبان انگلیسی، مکالمه، تدریس 

  سطح پیشرفته. در مهارت در زبان آلمانی، در سطح مذاکره و تدریس  

 ۱۳۸۶و  ۱۳۸۵های در سال برای اعضای هیئت علمی دانشگاه پیشرفته تدریس زبان انگلیسی. 

 

ل ی حل ت ت
هار م

 

 های الزم های اجتماعی، و دانشیشه در خصوص رفتارهای اجتماعی، بیماریتحلیل مسائل اجتماعی،  اند

 ارتقای سبک زندگیبرای 

  حوزه خانواده 

 ها بر ذهن ها و تأثیر آنجوان و عصر حاضر، نقش رسانه 

 .توانایی تحلیل در عرصه سیاسی، سفرهای متعدد، مطالعه و شناخت گسترده از جوامع غربی 

 های دینی و تاریخی.مطالعات در حوزه   
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ی وزه فن رد ح
 

 و
ی ندس مه

 

 

 کارآفرین در حوزه تولید 

 و صنعت کار در حوزه مهندسی دو دههریزی و مدیریت بیش از مهسابقه برنا ، 

 نیمه  آالت سبک وگذاری شرکت، و ساخت و تولید ماشینگسترش دانش فنی موجود در کشور،  پایه

ای تولید هگاهسنگین در حوزه راه و ساختمان )از قبیل ماشین آالت بتون، کارخانه آسفالت، ساخت دست

-ردخانهو ثابت فلزی، سهای متحرک تفکیک شن و ماسه، و نیز ساخت اطاق بلوک سیمانی، تأسیسات

 کی.های پزشمانند آمبوالنس فوریت های ثبت شده، و ...( همراه با ابتکارات و نوآوریهای متحرک

 

ت
ولي ئ مس

 اه
اگشنه رد دا

 

 

          و ارائاه پذیرش مسئولیت تحت عناوان مشااور فرهنگای و اجتمااعی معاونات اماور دانشاجویی دانشاگاه 

ل عوام"و  "هدانشگاه نمون"های مدیریتی و تربیتی در دانشگاه علم و صنعت ایران. تألیف مجموعه مشاوره

 )شرح : بخش تأليفات و کارهای پژوهشی(. ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۵، "مرتبط با سالمت روان در دانشجویان

 ی مرکاز  رتقای سطح تخصصگرایانه در مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران در جهت امدیریت تحول

مساتان  تاا ز  ۱۳۸۵و ارتقای آن به جایگاه یک واحد نموناه خادمتگزاری باه دانشاجویان و ماراجعین، از      

۱۳۹0. 

 و دبیار   هاای مختلاف  اندیشی اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو کارگروهعضویت فعال در دفتر هم

هاا  ن تاالش تا کنون. مجموعه ایا  ۱۳۸۷از مرداد کارگروه ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی دانشگاه، 

 در کنار دبیر هم اندیشی، منجر به احراز مقام اول هم اندیشی کشور برای دانشگاه گردید.  

 روردین علمی از فا دانشکده مهندسی برق در حوزه ارتقای فضای انسانی و پیشرفت رئیس و مشاور  مشاور

ه از کا ، ۱۳۹0فضای انسانی و علمای دانشاکده در بهاار    ، و تألیف طرح پیشرفت ۱۳۹۲تا سال  ۱۳۸۹ماه 

 .در دانشکده مذکور اجرا شده است همان سال

  تا کنون. ۱۳۹4مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت، از مرداد 

 

ی ران ن ت و سخ
فا تألي

 اه

 

  یخی و یشاینه تاار  های مرتبط با پویایی و سالمت دانشاجویان، خودبااوری و پ  کتاب در زمینه ششتألیف

مادیریت  "و کتاب توسط وزارت علوم  "هدفمندی و خودباوری در دانشگاه"ها کتاب آن علمی که از میان

 ها(شرح در بخش کتاب)به چاپ رسیده است. توسط انتشارات جهاد دانشگاهی  "گرا در دانشگاهتحول

 شیرح در بخیش   )ت دانشگاه و جامعاه.  های پیشنهادی برای مسائل و مشکالتألیف مقاالت متعدد و ارائه طرح

 ها(ها و پيشنهادنامهمقاالت و طرح

 ده و جاوان،  های متعدد در زمینه خانواده سالم، خاانواده و کاودک، خاانوا   های آموزشی و سخنرانیکارگاه

 )شرح در بخش.فضای انسانی دانشگاه، رشد هدفمندی و تعهد، خودباوری، پیشینه علمی و تمدن اسالمی و ...

 ها(های آموزشی و سخنرانیگاهکار
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 شی ی آموزاهاهارگاه و کسخنرانی، اتليفات و کاراهی ژپوهشی

 

  :هاکتاب

 "۱۳۹۶، "ها و راهکارهای رشد کیفی دانشگاه بارای مادیران و اعضاای هیئات علمای     گرا در دانشگاه، تحلیلمدیریت تحول ،

 انتشارات جهاد دانشگاهی.

 "مااعی وزارت  دفتر امور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتانتشار توسط ، ۱۳۸۸، فروردین "گاههدفمندی و خودباوری در دانش

 علوم، تحقیقات و فناوری.

 "شناساان، دانشاگاه علام و    روان با همکااری جمعای از  تألیفی،  ، کتاب درسی۱۳۸۹، "های زندگی و خانوادهآموزش مهارت

 صنعت ایران.

 "ر مجموعاه  ، منتشار شاده د  ۱۳۸۶،  خارداد  "هاا از دیادگاه انساانی   ها و فرصات شرسیدن به دانشگاه نمونه؛ معیارها، چال

وره وزارت علوم، ، لوح فشرده، دفتر مرکزی مشا"۱های منطقه انتشارات و بروشورهای بهداشت روانی مراکز مشاوره دانشگاه"

 تحقیقات و فناوری.    

 "انتشارات و "، منتشر شده در مجموعه ۱۳۸۶، بهمن "گاهعوامل مرتبط با پویایی و سالمت روان دانشجویان در محیط دانش

وم، تحقیقاات و  ، لوح فشرده، دفتر مرکزی مشاوره وزارت عل"۱های منطقه بروشورهای بهداشت روانی مراکز مشاوره دانشگاه

 فناوری.   

 "  ت و انتشاارا "، منتشار شاده در مجموعاه    ۱۳۸۶، آباان  "هاا افزایش احساس هویت، خودباوری و تعهد در فضاای دانشاگاه

وم، تحقیقاات و  ، لوح فشرده، دفتر مرکزی مشاوره وزارت عل"۱های منطقه بروشورهای بهداشت روانی مراکز مشاوره دانشگاه

 فناوری.  

 " ۱۳۹۲ه همّت دانشجویان، مهرماه بسخنرانی  ۱۱۱، چکیده "هاها و پرسش و پاسخ، مجموعه سخنرانیآشنایی با استاد . 

 "محدود چاپ  .۱۳۹0، خرداد "راه با دانشجویاندر مسیر پویایی، هم. 

 "چاپ محدود. ، ۱۳۹0فروردین ، "ظهور و افول اسپانیای اسالمی   

 ")محدود چاپ .۱۳۸۶، بهار "دانشگاه نمونه )تحلیلی از فضای انسانی دانشگاه. 

 "در دست تالیف."راهنمای اساتید مشاور در تعامل با دانشجویان ، 

 "در دست تألیف.، "شوندونه برخی افکار ما به دور از آگاهی ما ساخته میچگهای غیر مستقیم: پیام 

 

  :قاالت تحليلی و اجتماعیمبرخی از 

 " ۱۳۹0ماه ها، دیاولین کنگره سراسری سالمت دانشگاه، "دانشگاه محیط با سازگاری برای اول سال دانشجویان ویژه نیازهای و شرایط. 

 "اه مها، دیالمت دانشگاهس،  اولین کنگره سراسری "دانشجویان پویایی در موثر انسانی و محیطی عوامل رخیب منظر از دانشکده یک فضای بررسی

۱۳۹0. 
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 "۱۳۹0اه مها، دیالمت دانشگاهس، اولین کنگره سراسری "ارتقا برای پیشنهاداتی و هادانشگاه در دانشجویان امور اداره هایشیوه از برخی تحلیل. 

 "۱۳۹0اه منوب، بهمنطق جنگی ج، به مناسبت اردوی بازدید از منا"ای و خودباوری )در تقابل با عملیات روانی دشمن(زی رسانهسانگاهی به فرهنگ. 

 "ندیشی اساتیدافتر همد، توزیع داخلی توسط "اندیشی اساتید دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید چمران اهوازگزارشی از جلسه مشترک هم 

 .۱۳۹0نعت، اردیبهشت دانشگاه علم و ص

 "چمران  انشگاه شهیدصنعت و د اندیشی اساتید دانشگاه علم و، ارائه شده در جلسه مشترک هم"اندیشی: پیشنهاد دو عرصه جدید برای ایفای نقشهم

 . ۱۳۸۹اهواز، اسفند 

 "۱۳۹0بهار  نشریه پیام آشنا )والدین(، در خصوص سالمت و سعادت در رابطه زناشویی، ،"آرمانشهر خانواده. 

 "۸۹بهمن  ارت علوم،های معنوی برگزار شده توسط دفتر مرکزی مشاوره وز، به مناسبت همایش مهارت"های معنویچند سوال در خصوص مهارت. 

 " تادان ی اساندیشمهسراسری  )فصلنامه اندیشینشریه هم، "چند روزی فارغ از تدریس، در حال آموختن، گزارشی از سفر حج در کاروان دانشگاهیان

 .۱۳۸۹، بهمن ۹4ها(، سال سوم، شماره ده و یازده، ص دانشگاه

  

 "۱۳۸۷ند نامه کاروان راهیان نور اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، اسف، دیار وصل، ویژه"داستانی از اسپانیای اسالمی. 

 "۱۳۸۷، پیام آشنا دانشجو، شماره سوم، بهمن "انگیزگیایجاد عالقه و غلبه بر کم. 

 "۱۳۸۷، نشریه دانشگاه ما، بهمن ماه "سفیر امید، پیام مهم خودباوری را به عرصه علمی ما رسانید. 

 "۱۳۸۷، نشریه پیام آشنا والدین، شماره اول، شهریور "فرزندانمان را یاری دهیم. 

 "۱۳۸۷ه اول، شهریور ، پیام آشنا دانشجو، شمار"پیامی برای دانشجویان؛ حفظ امید، پرهیز از افکار منفی و تعیین هدف. 

 "۱۳۸۶، ماهنامه اجتماعی و فرهنگی دانشجو، آذرماه "انتقاد سازنده، انتقاد مخرب. 

 "۱۳۸۶، ماهنامه اجتماعی و فرهنگی دانشجو،آذرماه "بازگشت به اصالت یک رابطه. 

 "۱۳۸۶، نشریه دانشگاه ما، آذرماه "چرا دانشگاه ما؟ . 

 "۱۳۸۶ شهریورماه دانشجو، فرهنگی و اجتماعی ماهنامه  ،"خود محیط اداره در دانشجویان مشارکت. 

 

 :هاها و پيشنهادنامهطرح

 

 ها، برای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه«. نویسیم، ما عاشق رسول خدا هستیمهایمان میما همه با قلب»ها، طرح کتاب جهانی قلب

 .۱۳۹۳ماه بهمن

  ۱۳۹۲ماه صنعت؛ برای وزارت علوم، دیطرح پرتال جامع تبادل علمی دانشگاه و. 

  ۱۳۹۲ال زارت علوم، س، برای و"ریزی فعّال برای پیشرفت ارتباط دانشگاه با صنعت و استقالل اقتصادی دانشجویان با محوریت اساتیدبرنامه"طرح. 

 ۱۳۹۱ الماه س، برای سازمان صدا و سیما، شهریور"هدفگزاری تولید فیلم و انیمیشن در کشور"دنامه پیشنها. 

 ۱۳۹0ال یران، سطرح اولیه پیشرفت علمی و ارتقای انسانی دانشکده مهندسی برق، برای دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ا. 

  ل شهرسازی، سا وه معماری ، برای دانشکد"متناسب با فرهنگ  دینی و ملی مردم ایران شهرسازی  و ساخت شهر کوچک با معماری "پیشنهاد نامه

۱۳۹0. 

  عاونت آموزشی، برای م"های ریاضای و فیازیک و تقویت توانایی دانشجویان مهندسی در دروس علوم پایهطرحای برای ارتقای دانشاکده"طرح 

 .۱۳۸۹دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 
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  ووزارت علوم  انشجوییداونت ای مع، بر"سازو کار جدید اقتصادی دانشجویان : اتصال درس، کار و تجربه زندگی اقتصادی در طول تحصیل"طرح  

 . ۱۳۸۹معاونت دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، سال 

  ۱۳۸۹سیما، سال  وان صدا ، برای سازم"ضرورت و راهکارهایی برای نظارت بر ترسیم الگوهای رفتاری خانواده در صدا و سیما و اصالح آن"طرح. 

  ۱۳۸۹ه مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انشکدرای د، ب"های توسعه نشاط علمی در دانشکدهروش"طرح. 

  بارت فضای انسانی، مجموعه ع. )توضیح: منظور از ۱۳۸۸، برای ریاست دانشگاه علم و صنعت، سال "هاتحلیل فضای انسانی دانشکده"پیشنهادنامه

وامل کند. این عیی دریافت مجمله معماری و چینش داخلی از محیط از عوامل ارتباطات انسانی بین اعضای محیط و سایر تاثیراتی است که انسان

 معموالً به نحو موثری با انگیزش تحصیلی دانشجویان مرتبط هستند. 

  ۱۳۸۸، برای ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران، سال "ایجاد بانک ایده دانشگاهیان"پیشنهادنامه . 

  ۱۳۸۸ال ، برای ریاست دانشگاه علم و صنعت، س"های علمی(حیط)در محرکی تراهکارهای مقابله با رخوت و کم"پیشنهادنامه. 

  ۱۳۸۸، برای ریاست دانشگاه علم و صنعت، سال "المنفعه دانشگاه علم و صنعت ایرانکارهای عام"پیشنهادنامه. 

  ۱۳۸۸ل ، برای وزارت آموزش و پرورش، سا"مباحث تکمیلی تاریخ استعمار برای آموزش و پرورش"پیشنهادنامه  . 

  ۱۳۸۱ال ، سشهرداری، برای "مندی کشاورزانبار؛ راهکاری برای افزایش بهرهای بهینه برای توزیع محصوالت ترهشیوه"طرح. 

  ۱۳۸۶انندگی، سال راهنمایی و ر، برای سازمان "ای برای نظارت مردمی با کمک معلمین بازنشستههای خطرناک رانندگی، پیشنهاد شیوهاصالح شیوه"طرح. 

  انشگاه ، برای د"هار دانشگاههای زبان انگلیسی با محوریت موضوعات فرهنگی اسالم و ایران، دفیران فرهنگی ایران اسالمی؛ طراحی دورهس"طرح

 .۱۳۸۶علم و صنعت ایران، سال 

  ۱۳۸۵، برای شهرداری، سال "ریزی فرهنگی برای تورهای گردشگریبرنامه"طرح. 

  ۱۳۸۳، برای شهرداری، سال "هادهای خانوایجاد باشگاه"طرح. 

 

به را  رهای مقدماتیرخی راهکابرا نشان داده، و با ترسیم خطوط کلی،  امریای است که ضرورت و اهمیت توجه به توضیح : منظور از پیشنهادنامه، نوشته

 دنامه، در آنهای پیشنهابر داشتن ویژگیر ای است که ضمن ددهد. منظور از طرح نوشتهارائه میمنظور زمینه سازی برای بحث و بررسی بیشتر 

 پرداخته شود.  نیز راهکارها اجرایی کوشش شده است به جزئیات 

 :هامصاحبه

 "۱۳۸۸، شهریور "شناختیکدر شدن؛ تحلیل چگونگی انحراف از مسیر حق از دیدگاه روان. 

 "۱۳۸۸، فروردین "رفتار دینی، اندیشه دینی. 

 های تلویزیونی جمهوری اسالمی ایران.مورد با شبکهن های تلویزیونی در چندیمصاحبه 

 "ت ایران، م و صنع، مصاحبه در خصوص مسائل مدیریتی مرکز مشاوره دانشگاه عل"های جدیداقدامات مرکز مشاوره در خصوص ورودی

 .۱۳۸۸برای نشریه دانشگاه ما، مهرماه 

 «۱۳۹۳با نشریه منطق جوان، اسفند « ر کنیم؟توانیم از موانع ارتباط با فرزندانمان عبوچگونه می. 
 

 

 :سابقه تدریس

 می دانشگاه.برای اعضای هیأت عل ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۵، برای  و ۱۳۸۵و  ۱۳۷4های زبان انگلیسی در سطح پیشرفته، در فاصله سال 

 برای دانشجویان. ۱۳۸۶و  ۱۳۷4های زبان آلمانی در سطح پیشرفته، در فاصله سال ، 

 دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران.برای ، ۱۳۸۵ - ۸۶انواده، سالخ اصول های زندگی ومهارت 

 ( مهارت ۱۲کارگاه آموزشی )۱۳۹4اه های فردی و اجتماعی و شغلی، برای اعضای حراست فیزیکی دانشگاه علم و صنعت، خرداد و تیرمجلسه. 
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 :هاهای آموزشی و سخنرانیکارگاهگزیده 

 آذرماه ،مدانه صنعتی دانشگاه دعوت به ،«دانشجو رشد در استاد نقش» عنوان با اهشگدان اساتید برای آموزشی ارائه .۱

۱۳۹۷. 

 انشگاهد مکانیک دانشکده دانشجویان و اساتید جمع در،«زندگی در معنا و هدف جستجوی در» عنوان با سخنرانی .۲

 .۱۳۹۷ آذرماه ،اميرکبير صنعتی

 برای اميرکبير صنعتی هگادانش ارزیابی و نظارت دفتر دعوت به ،«دانشجو رشد در استاد نقش» عنوان با آموزشی ارائه .۳

 .۱۳۹۷ شهریور ،جوان علمی هیئت اعضای

 هایدهدانشک پردیس تهران، دانشگاه دانشجویان و اساتيد برای ،«زندگی در معنا و هدف جستجوی در» سخنرانی ه4

 .۱۳۹۳ آذرماه یکم ،فنّی

 محقّقين و معاونين د،اساتي از جمعی برای ،«یابیهویت روند در نيازهاشبه اثر و ما واقعی نيازهای» سخنرانی .۵

 .۱۳۹۳ آبان سوم ،تهران دانشگاه کامپيوتر و برق مهندسی دانشکده

و صنعت  دانشگاه علم ،دانشجویان« اتيد مشاوراس»برای  «بيماری منفی نگری»با محوریت موضوع  کارگاه آموزشی .۶

  .۱۳۹۷ مهرماه، نایرا

شاور برای اساتيد م «شجوییزندگی دان ش های سال اولشجویان در چالهدایت دان»ضوع با مو آموزشی سخنرانی .۷

 .۱۳۹۷، تیرماه ن، دانشگاه علم و صنعت ایراندانشجویا

ه علم دانشکده های دانشگا مدیران فرهنگیمعرفی کتاب در جمع  و « مدیریت تحول گرا در دانشگاه»سخنرانی  .۸

 .۱۳۹۷فروردین ماه  ،و صنعت ایران

ن فروردی ،اندانشکده های دانشگاه علم و صنعت ایر مدیران فرهنگیدر جمع   «قش های فراآموزشی استادن»سخنرانی  .۹

 .۱۳۹۷ماه 

صنعت  در جمع دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و «هدف و معنا در زندگیدر جستجوی »سخنرانی  .۱0

 .۱۳۹۷، آذرماه ایران

 ، تهران کتاببين المللی مایشگاه ، نسرای اهل قلم، «نشر دانشگاهی بررسی مشکالت»سخنرانی در نشست  .۱۱

 .۱۳۹۶ تاردیبهش

 «بام فيزیک» جلساتسلسله  ،«موفقيت با عبور از موانع خود»، و دانشجویانرای اساتید پرسش و پاسخ بو سخنرانی  .۱۲

 .۱۳۹۶فروردین ماه  ،فيزیک دانشگاه علم و صنعت ایران رشته اساتيد دعوت به

 «فيزیک بام» جلساتسلسله  ،«پاسخ به سواالت دانشجویان»، انشجویانو درای اساتید پرسش و پاسخ بو سخنرانی  .۱۳

 .۱۳۹۶ماه  اردیبهشت ،فيزیک دانشگاه علم و صنعت ایران رشته اساتيد دعوت به

 رشته اساتید وتدع به «بام فیزیک» ماهانه جلسات ،«وانسالمت ر»، و دانشجویانرای اساتید پرسش و پاسخ بو سخنرانی  .۱4

 .۱۳۹۶ خردادماه ،و صنعت ایران فیزیک دانشگاه علم

 دعوت به «کبام فیزی» ماهانه جلسات ،«بيماری های اجتماعی»، و دانشجویانرای اساتید پرسش و پاسخ بو سخنرانی  .۱۵

 .۱۳۹۵مهرماه  ،فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران رشته اساتید

 رشته اساتید وتدع به «بام فیزیک» ماهانه جلسات ،«جوان امروز»، و دانشجویانرای اساتید پرسش و پاسخ بو سخنرانی  .۱۶

 .۱۳۹4شهریورماه  ،فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

انشگاه علم و فیزیک د رشته اساتید دعوت به ،«ازدواج جوانان»، و دانشجویانرای اساتید پرسش و پاسخ بو سخنرانی  .۱۷

 .۱۳۹۵فروردین ماه  ،صنعت ایران

 «بام فیزیک» ماهانه جلسات ،«ه کنيم ؟ )بخش اول(چ - ازدواج »، دانشجویان ورای اساتید پرسش و پاسخ بو سخنرانی  .۱۸

 .۱۳۹۵ماه  آبان ،فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران رشته اساتید دعوت به
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 «بام فیزیک» ماهانه جلسات ،«کنيم ؟ )بخش دوم(چه  – ازدواج»، و دانشجویانرای اساتید پرسش و پاسخ بو سخنرانی  .۱۹

 .۱۳۹۵ماه  آبان ،فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران رشته اساتید دعوت به

 جلسات ،«موفق بدون سرمایه اوليه کارآفرینینمونه یک »، و دانشجویانرای اساتید پرسش و پاسخ بو سخنرانی  .۲0

 .۱۳۹۵  یبهشت ماهارد ،فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران رشته اساتید دعوت به «بام فیزیک» ماهانه

 رشته ساتیدا دعوت به ،«اشتغال و آینده شغلیدرباره گفتگو »، و دانشجویانرای اساتید و پاسخ بپرسش و سخنرانی  .۲۱

 .۱۳۹۵ماه  اردیبهشت ،فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

 به «یزیکبام ف» ماهانه جلسات ،«مدیریت نيروهای خویشتن»، و دانشجویانرای اساتید پرسش و پاسخ بو سخنرانی  .۲۲

 ۱۳۹۵ماه  مهر ،م و صنعت ایرانفیزیک دانشگاه عل رشته اساتید دعوت

انشجویان ارشد و دای رب ،«خوانيم؟برای چه چيز درس می»، و دانشجویانرای اساتید پرسش و پاسخ بو سخنرانی   .۲۳

 .۱۳۹4ماه  آبان ،م و صنعت ایراندانشگاه علدکتری 

عوامل ثير تا– رانیما به عنوان دانشجوی ای هویت و فرهنگ»، و دانشجویانرای اساتید پرسش و پاسخ بو سخنرانی   ۲4

 .۱۳۹4ماه  اردیبهشت ،م و صنعت ایراندانشگاه عل دانشکده فیزیک ،«ایرسانه

  .۱۳۹۵سال  ،م و صنعت ایرانانشگاه علددانشجویان ای رب ،«قفوآداب زندگی م»، جلساتسلسله   .۲۵

  ۱۳۹۶هتیرما، برای معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت ،«بخشی به اساتيدآگاهی»سخنرانی   .۲۶

 .۱۳۹۶، خرداد برای معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت ،«امام حسن )ع(»سخنرانی   .۲۷

 .۱۳۹۶ تیرماه، برای معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت ،«رشد فرهنگی دانشجویان»سخنرانی   .۲۸

 .۱۳۹۵ه دمااسفن، مشاورین و روانشناسان مرکز مشاوره دانشجوییبرای  ،«موفق مشاوره دانشجوییاصول »سخنرانی    .۲۹

  .۱۳۹4، مهرماه قم ،الکترونيک  صنایع پرسنلبرای  ،«روابط بين همسران»آموزشی کارگاه   .۳0

 .۱۳۹4، مهرماه قم ،الکترونيک  صنایع پرسنلبرای  ،«دکوخانواده و تربيت ک»آموزشی کارگاه   .۳۱

 .۱۳۹۵بهمن ماه  مشهد مقدس،برای اساتید دانشگاه،  ،«نگ و هویت مندی فرهنگیفره» سخنرانی  .۳۲

دی ماه ، عت ایراناساتید دانشگاه علم و صنخانواده   ،«(1) تدابير تربيتی کودکان تا دوازده سال »آموزشی کارگاه   .۳۳

۱۳۹۶. 

ماه  بهمن، عت ایراناساتید دانشگاه علم و صنخانواده   ،«(2) تدابير تربيتی کودکان تا دوازده سال »آموزشی کارگاه   .۳4

۱۳۹۶. 

ماه من به، ت ایراناساتید دانشگاه علم و صنعخانواده   ،«(3) تدابير تربيتی کودکان تا دوازده سال »آموزشی کارگاه  .۳۵

۱۳۹۶. 

ی سيما مجموعه جام جم صدا و، 11اردوگاه تکریت در همایش آزادگان   ،«والدین و فرزندانرابطه  »سخنرانی  .۳۶

 .۱۳۹4ه ما شهریور ،جمهوری اسالمی ایران

 .۱۳۸۶همایش سال ی، ایرانی دانشگاه های جمهوری اسالمبرای دانش آموختگان غیرسخنرانی   .۳۷

 در را رهمشاو مرکز اثرگذاری توانمی چگونه»تحت عنوان  هاقدام پژوهی مدیریت مرکز مشاورخالصه ئه ارا  .۳۸

 .۱۳۹۱ ،اصفهان سالمت روان،روانشناختی کنفرانس  ،  «بخشيد بهبود دانشگاه

 .۱۳۹۵، برای مدیران فرهنگی دانشگاه علم و صنعت، آذرماه «هویت مندی فرهنگی»سخنرانی   .۳۹

عتی شریف اساتيد و خانواده های دانشگاه صن جمعی از ، برای«شکاف نسل ها واقعيت ندارد»با موضوع سخنرانی   .40

 .۱۳۹۶اردیبهشت  و اميرکبير،

، سمقد مشهد ،دانشگاه علم و صنعت برای اساتیدنت فرهنگی وا، به دعوت مع«وظائف متقابل همسران»آموزشی کارگاه   .4۱

 .۱۳۹۵بهمن 

 .۱۳۹4، دی ماه ، مشهد مقدسدانشگاه علم و صنعت دانشجویان دکتری برای« طرحی برای زندگی»سخنرانی   .4۲

 .۱۳۹۵ آذرماه ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت ، «نظام ارزشی»  سخنرانی .4۳

 .۱۳۹۵ ماهشهریور ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت  ، «باورهای فرهنگی»  سخنرانی .44
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 .۱۳۹۵ همامهر ،ایران صنعت و علم دانشگاه یفرهنگ معاونت ، «اسراف و مصرف گرایی»  با عنوانلیلی تح سخنرانی .4۵

 .۱۳۹۶ فروردین ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «خشونت های کالمی»  سخنرانی .4۶

 .۱۳۹۵ مهرماه ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «کنترل هيجانی»  سخنرانی .4۷

 آبان ماه ،انایر صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «يعتنگرش های معنوی، رابطه انسان با طب»  سخنرانی .4۸

۱۳۹۵. 

 .۱۳۹۵ دی ماه ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «سالمت روان»  سخنرانی .4۹

 .۱۳۹۵ ماهدی  ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «کار گروهی»  سخنرانی .۵0

 .۱۳۹۵ آبان ماه ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت ایرب ، «مصرف گرایی»  سخنرانی .۵۱

 .۱۳۹۵ آذرماه ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «ءتفاهمسو»  سخنرانی .۵۲

 .۱۳۹۵ اسفندماه ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «یکاراهمال »  سخنرانی .۵۳

 .۱۳۹۶اردیبهشت ماه  ،ایران صنعت و علم دانشگاه رهنگیف معاونت رایب ، «رافکنیف»  سخنرانی .۵4

 .۱۳۹۵ بهمن ماه ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «شوخی»  سخنرانی .۵۵

 .۱۳۹۵ بهمن ماه ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «نویمهارت های مع»  سخنرانی .۵۶

 .۱۳۹۵ اسفندماه ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «شوخی پدیده به دیگرنگاهی »  سخنرانی .۵۷

 .۱۳۹۵ ان ماهآب ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «شکرگزاری»  سخنرانی .۵۸

 .۱۳۹۵ اهتیرم ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «جهان امروزلزوم نگرش دینی در »  سخنرانی .۵۹

 عتصن و علم دانشگاه فرهنگی معاونت رایب ، «دانشگاه معاونت فرهنگی ارتقای کارکرد»ع با موضو  جلسات .۶0

 .۱۳۹۵ در طول سال ،ایران

 ،«نبایدها و هاباید کودکان، با ارتباط» عنوان با ،فرهنگ و علم هایجوانه دخترانه مدرسه اولیای برای سخنرانی .۶۱

 .۱۳۹۷ ماهدی

 جمع در رئيسه هيئت دعوت به ؛«علمی شکوفایی سوی به: اول هجلس دانشکده، پویایی مسير در» سخنرانی .۶۲

 .۱۳۹۳ آبان صنعت، و علم دانشگاه فيزیک دانشکده دانشجویان و اساتيد

 ۱۳۸۷ سال ماه شهریور مشهد، دانشجویی، ازدواج متأهّلين برای ،"هاگام اولين خانوادگی؛ گرم کانون" سخنرانی .۶۳

 نشجویاندا و يداسات از جمعی برای ؛«یپذیرمسئوليت از جدیدی مرحله دانشگاه، به ورود» آموزشی کارگاه .۶4

 .۱۳۹۳ ماهآبان ،صنعت و علم دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده

 نشکدهدا دانشجویان و اساتيد برای دانشکده رئیسه هیئت دعوت به ؛«رو پيش افق: دانشکده ارتقای» سخنرانی .۶۵

 .۱۳۹۳ خرداد ،صنعت و علم دانشگاه ،آهنراه مهندسی

 ماه شتاردیبه ،(س) زهرا فاطمه حضرت والدت زن، روز مناسبت به قبر مهندسی دانشکده اعضای جمع در سخنرانی .۶۶

۱۳۹۲.  

 .۱۳۹۲ اردیبهشت برق، مهندسی دانشکده کارمندان برای ،"نااميدی به ابتال سرعت و گراییمنفی" سخنرانی .۶۷

 ،برق مهندسی دانشکده عمومی شورای ،"استاد ضروری هایمهارت و دانشجویی هایچالش" سخنرانی .۶۸

 .۱۳۹۲ اردیبهشت

شگاه دان برق مهندسی دانشکده اساتيد شورای  برای ،"معاصر دوره جوان هایویژگی و جوان شناخت" سخنرانی .۶۹

 .۱۳۹۲ فروردین ،عتعلم و صن

 .۱۳۸۹ بهمن حسینی، اربعین مناسبت به ،"امروز برای ائمّه و خدا رسول از گرفتن الگو" سخنرانی .۷0

 .۱۳۸۸ بهمن سینی،ح اربعین عزاداران جمع در ،"آن رشد و سالمت: خانواده" سخنرانی .۷۱

 .۱۳۹۱ آبان برق، مهندسی دانشکده انسانی نیروهای برای ،"روان سالمت در معنوی هایگام" سخنرانی .۷۲

 اسفندماه ،اهواز چمران شهيد دانشگاه  اهواز، چمران شهید و ایران صنعت و علم دانشگاه مشترک اندیشیهم جلسه .۷۳

۱۳۸۹. 
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انشد والدین برای آموزاندانش پرورشی و آموزشی مشکالت صخصو در پاسخ و پرسش و کارگاهی جلسه دو رائها .۷4

  .۱۳۸۸ سال ماه دی ،آینده نوید دخترانه دبستان آموزان

 در ،رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد توسط شده برگزار اندیشه ضيافت طرح ،"زندگی در هدفمندی" سخنرانی .۷۵

 .۱۳۸۹ ماه تیر رد جلسه دو قالب

 .۱۳۸۸ اردیبهشت ایران، صنعت و علم دانشگاه ،"(خانواده روانی بهداشت) لمسا خانواده" آموزشی کارگاه .۷۶

 تیر ران،ای صنعت و علم دانشگاه ،«خویش فرهنگی و علمی پيشينه به ما وقوف لزوم و اسالمی، تمدن »سخنرانی " .۷۷

 .۱۳۸۶ ماه

 دانشجویان برای بهمشا کارگاه ارائه و کامپیوتر دانشکده دانشجویان برای ،"آینده به اميدبخش نگاه من، هدف" کارگاه .۷۸

 .۱۳۹۲ اردیبهشت  و ۱۳۹۱ بهمن فیزیک، رشته

 .۱۳۸۶ ماهدی  ایران، صنعت و علم دانشگاه ،آن سالمت و رشد انتخاب، خانواده؛ آموزشی کارگاه .۷۹

  .۱۳۹۱ رآذ صنایع، دانشکده دانشجویان برای "دانشجویی زندگی هایچالش" کارگاه .۸0

 هرم ،صنایع دانشکده دانشجویان برای "مقابله و مدیریت هایمهارت و دانشجویی زندگی هایچالش" کارگاه .۸۱

۱۳۹۱.  

 نشکدهدا علمی هيئت و دانشجویان با جلسه در ،"خودباوری روحیه تقویت آینده، به امید هدفمندی،" سخنرانی .۸۲

 .۱۳۹۱ اردیبهشت ،(فيزیک با روزی همایش) فيزیک

  .۱۳۹0 آذر ایران، صنعت و علم دانشگاه ،"اهداف و آرزو خودباوری،" گاهکار  .۸۳

 هایرتمها رشد هایدوره قالب در ، "جوان و خانواده: چهارم بخش" عنوان با خانواده آموزشی کارگاه ارائه .۸4

 .۱۳۹0 آذر  دانشگاهیان،

 هایمهارت رشد هایدوره قالب در ، "کودک و خانواده: سوم بخش" عنوان با خانواده آموزشی کارگاه ارائه .۸۵

 .۱۳۹0 ذرآ دانشگاهیان،

 دانشگاهیان، ایهمهارت رشد هایدوره قالب در ، "سالم خانواده: دوم بخش" عنوان با خانواده آموزشی کارگاه ارائه .۸۶

 .۱۳۹0آبان

 انشگاهیان،د هایمهارت رشد هایدوره قالب در ، "خودآگاهی:  اول بخش" عنوان با خانواده آموزشی کارگاه ارائه .۸۷

 .۱۳۹0مهر

 ،هاناصف صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج دعوت به "خودباوری و هدفمندی" موضوع با سخپا و پرسش و سخنرانی .۸۸

  .۱۳۹0 آبان

 .۱۳۹0 همادی کارگاهی، جلسه سه قالب در ،صنایع دانشکده دانشجویان برای "زندگی مسير در هدفمندی" کارگاه .۸۹

 ،"(مشترک نآرما مشترک، جوییمعرفت متقابل، درک و ارتباط) سالم خانواده یک رایب راهکارهایی" آموزشی کارگاه .۹0

  .۱۳۸۶ ماه اسفند ایران، صنعت و علم دانشگاه

  .۱۳۹0 مهر برق، مهندسی دانشکده دانشجویان برای "زندگی در هدفمندی" کارگاه .۹۱

  .۱۳۸۹ هرم کارگاهی، جلسه سه قالب در ،عمران دانشکده اول سال دانشجویان برای "خودباوری و هدفمندی" کارگاه .۹۲

 .۱۳۹0 آذر ،برقمهندسی  دانشکده دانشجویان برای "آینده به امید و خودباوری روحیه تقویت" هکارگا .۹۳

   .۱۳۹0 مردادماه ،مقدس مشهد ایران، صنعت و علم دانشگاه دانشگاهیان اندیشیهم جلسه .۹4

 جازی،م هایدوره ورودی دانشجویان والدین رگبز همایش ،"جوان با همدلی و ارتباط گسترش هایروش" سخنرانی .۹۵

 .۱۳۸۸ مرداد ،ایران صنعت و علم دانشگاه

 صنعت و علم انشگاهد جدید ورودی دانشجویان والدین و دانشگاه دوفصلی بزرگ هایهمایش در ،"فرزندان با مؤثّر ارتباط" .۹۶

  .۱۳۹0 اردیبهشت و ۱۳۸۹ اردیبهشت و مهر هایهمایش در سخنرانی سه ایران،

 .۱۳۹0 رشهریو دانشجویان، والدین همایش ،"فرزندان وموفقیت المتس در مشاوره مرکز و خانواده نقش" سخنرانی .۹۷

 و علم دانشگاه جدید ورودی دانشجویان والدین بزرگ همایش "دانشجویی دوران آغاز هایاسترس" سخنرانی .۹۸

  .۱۳۸۸ شهریور ،ایران صنعت
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  .۱۳۸۸ هشتاردیب دانشجویان، والدین همایش ،"محوروادهخان جامعه دکترین و خانواده" سخنرانی  .۹۹
 جدید، ورودی اندانشجوی والدین برای ،"دهنده رشد پشتیبانی و فرزندان با متقابل درک و ارتباط گسترش " سخنرانی .۱00

 .۱۳۸۷ شهریور

 .۱۳۸۵ رآذدانشگاه علم و صنعت ایران،  ایثارگر، و شاهد دانشجویان برای ،"خودباوری و هویت" سخنرانی .۱0۱

 

 اهقدریت 

 

 ع رسیدن باه  ای بر طرح جاممقدمه"و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص تألیف مجموعه  از سوی معاونت دانشجویی

 .۱۳۸۶، سال  "دانشگاه نمونه

  هاای  شوره و تاال مادیریت مرکاز مشاا   "از سوی دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم تحقیقات و فناوری، لوح تقدیر و تندیس در خصوص

 .۱۳۹۱ماه سال ، بهمن"اشت روان دانشجویانصورت گرفته برای ارتقای بهد

  می ایرانهای جمهوری اسالالتحصیالن خارجی دانشگاهمدیریت جشن فارغ"از سوی ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران، در خصوص" ،

 .۱۳۸۶سال 

 ۱۳۹۵یران، در خصوص سابقه خدمات فرهنگی، از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ا. 

 ۱۳۸۷های صورت گرفته در مرکز مشاوره دانشگاه، سال ز سوی ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران، در خصوص نوآوریا. 


