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 ت دفتر انتشار آثار()به نقل از وبساي فعاليت و تحقيقاتحوزه  گوتاه بهنگاهی 

 و دهد، می تشکیل را استاد علمی کار بارز وجه محور خانواده جامعه و خانواده، احيای سالم، خانواده

 اجتماعی های ارزش ایشان، نگرش در. است زده رقم مشاوره و تحقيق در را سال چهل از بيش ای سابقه
 با اجتماعی های بیماری موثر حل و است، جامعه اخالقی رشد منبع خانواده و گیرد می سرچشمه خانواده از

 دار عهده 6831 تا 6831 سالهای فاصله در ایشان. بود خواهد پذیر امکان سالم خانواده محوریت به توجه

 در برق مهندسی دانشکده مشاور نیز و صنعت و علم دانشگاه ختیروانشنا مشاوره مرکز مدیریت

 حوزه ایشان، تخصصی و علمی فعالیت دیگر مهم وجه. اند بوده علمی پیشرفت و انسانی فضای ارتقای

 عالی آموزش خصوص به آموزشی، هایمحيط بر تکيه با محيطی و اجتماعی روانشناسی و جوانان،

 مشاور عنوان به نیز و ،شاهد دانشگاه رئيس ارشد مشاور عنوان به ایشان امروز. است دانشگاهی و
 می تالش انسانی فضای ارتقای مبنای بر علمی پیشرفت برای صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت اجتماعی
 علمی تحرک کلید دانشگاه، اعضای میان در انسانی سالم ارتباطات و قوی انگیزه که معتقدند ایشان. کنند
 برای دانشگاه نهفته های ظرفیت ساختن فعال معنای به جوانان، خفته های انگیزه کردن یدارب و است

 . است کشور در تاثیرگزاری

ها ها، و ارائه طرح و پیشنهادنامهعالوه بر جنبه نظری با فعالیت میدانی ایشان در دانشگاه ها این فعالیت
های های دعوت شده در دانشگاهانیو سخنروزارت علوم، و تألیف کتب و مقاالت متعدد ها و دانشگاهبه 

ها و مقاالت بر از این سخنرانیبسیاری  باشد.علمی میحال موضوع این شرح، که مختلف کشور همراه بوده
 روی سایت دفتر انتشار آثار در دسترس می باشند. 

در مسیر پویایی "، "دانشگاه نمونه"، "هدفمندی و خودباوری در دانشگاه"از جمله  هاییلف کتابایشان مؤ
ظهور و افول "، "حیط دانشگاهعوامل مرتبط با پویایی و سالمت روان دانشجویان در م"، "همراه با دانشجویان
دانشگاه علم و صنعت ایران  "زندگی و خانواده هایمهارت"و یکی از نویسندگان کتاب درسی  "اسپانیای اسالمی

توسط وزارت علوم به چاپ رسیده  «هدفمندی و خودباوری در دانشگاه»کتاب تالیفات ایشان میان  ز ا .هستند

در نمایشگاه کتاب بهار « گرا در دانشگاهمدیریت تحول»ن جدیدترین کتاب ایشان تحت عنوااست. 

ها بازتاب یافته توسط انتشارات جهاد دانشگاهی رونمایی شده و در صدا و سيما و خبرگزاری 5۹4۱

  های گوناگون از ایشان منتشر شده است. اجتماعی در زمینه -ها مقاله تحلیلیتا کنون ده است.

http://www.asaviz.ir/
mailto:sa.saviz@chmail.ir
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  آموزش عالی: روان شناسی و حوزهمرتبط با ق خشی از سوابب 

 
 683۱  علم و صنعت مشاور معاونت دانشجویی دانشگاه 6831تا 

 علم و صنعت دانشگاه اندیشی اساتیدگذار همعضو فعال و پایه 

 6831 علم و صنعت دانشگاه روانشناختی مشاوره مرکز مدیریت  6831 تا 

 برق مهندسی دانشکده مشاور و رئیس مشاور عنوان به 683۱ تا 

   علم و صنعت دانشگاه اجتماعی -فرهنگی معاونت اجتماعی مشاور  : 683۱از 

  دانشگاه شاهد مشاور ارشد رئيس :  5944از 

 
 

 علمی های کار و توانمندیخالصه زمينه 

جامعه
 

ی و
س

شنا
 

ی
س

شنا
روان

 
ی

اجتماع
 

 

  به خصوص در حوزه شناسیشناسی و جامعهگسترده در روانتجربه  عمیق و مطالعه ،

های ، ارتباطات انسانی و مسائل جوان )سالشناسی اجتماعی و محيطیروانخانواده، 

شناسی با رویکرد بومی و در امتداد توسعه روان (، اندیشه و تالش در راستای683۱تا  6811

 بینی توحیدی.جهان

  با تکیه بر حوزه خانواده، روابط والدین و فرزندان، شناختیتحليل مسائل روانمهارت ،

 جوان، و رشد. 

 ها.به جوانان، دانشجویان و خانواده مشاوره ارائه 

)شرر  بشرش   بهرای دانشهجویان.   ندیایجاد انگيزه و تشویق هدفمها متعدد در زمینهه  سخنرانی

 ها(های آموزشی و سشنرانیکارگاه

ت
مهار

ی
ی کالم

ها
و  

ت
ارتباطا

 

 

 مهارت مذاکره 

 شهرح   بخه    شهناختی  های مختلهف اجتمهاعی و روان  مهارت سخنرانی، فن ارائه مطلب در حوزه(

 ها(های آموزشی و سخنرانیکارگاه

 سطح پیشرفته مهارت در زبان انگلیسی، مکالمه، تدریس 

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

 و  683۱های در سال ی هیئت علمی دانشگاهبرای اعضا پیشرفته تدریس زبان انگلیسی

6831. 
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ت
مديري

 
 

 ۱1 ت بهه صهداقت، درسهتی و کیفیهت     سال تجربه مدیریت موفق در بخ  خصوصی با شهر

 (.6813تا  68۱6)

  الهی   6813مدیریت موسسه فرهنگی )مشاوره، تدریس زبان، انتشارات، مطالعات اجتماعی( از

6831. 

  مدیریت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران، تحول  6831تا  683۱از سال  

 رت تخصصی.گسترده و ارتقای مرکز مشاوره به سطح یک مرکز پرقد

  مطالعه اختصاصی در حوزه مدیریت، و همچنین تجربه مدیریت در هر دو بخ  خصوصی و

 دولتی.

 

حليل
ت ت

مهار
 

 

  های اجتماعیبیماری ومسائل و ریشه یابی تحلیل 

 و سهبک زنهدگی در اخهتالالت    ، نق  فرهنهگ  مدرنیته فرهنگ و آسیب های فرهنگیوزه ح

   روانشناختی

  و  ، احیای خهانواده مسائل زناشویی و تربیتی، سالمت خانوادهآسیب های آن، و حوزه خانواده

 خانواده محورجامعه 

 هدفمندی.هویتمندی،  و نیازهای او، جوان و عصر حاضر 

  های روانشناختی رسانه، تکنیکها بر ذهنها و تأثیر آن  رسانهنق. 

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

 های دینی و تاریخی. مطالعات در حوزه 

 

ی
حوزه فن

 
ی

س
مهند

 

 

 ،تولیدی موسسه یتو مدیر نیانگذاریب کارآفرینی. 

   (6811تا  68۱6)حوزه مهندسی و صنعتبی  از دو دهه کار در با 

 آالت گذاری شرکت، و ساخت و تولید ماشینگسترش دان  فنی موجود در کشور،  پایه

سبک و نیمه سنگین در حوزه راه و ساختمان )از قبیل ماشین آالت بتون، کارخانه آسفالت، 

-های تولید بلوک سیمانی، تأسیسات تفکیک شن و ماسه، و نیز ساخت اطاقساخت دستگاه

های ثبت ، و ...( همراه با ابتکارات و نوآوریهای متحرکو ثابت فلزی، سردخانهمتحرک های 

 های پزشکی.مانند آمبوالنس فوریت شده
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ت
سئولي

م
 ها

شگاه
در دان

 
 

   پذیرش مسئولیت تحت عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی معاونت امور دانشجویی دانشهگاه و

دانشهگاه  "دانشگاه علم و صنعت ایران. تألیف مجموعه  های مدیریتی و تربیتی درارائه مشاوره

)شر  : بشرش تلليفرات و   . 6831تا  683۱، "عوامل مرتبط با سالمت روان در دانشجویان"و  "نمونه

 کارهای پژوهشی(

 گرایانه در مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایهران در جههت ارتقهای سهطح     مدیریت تحول

یگاه یک واحد نمونه خدمتگزاری به دانشجویان و مراجعین، تخصصی مرکز و ارتقای آن به جا

 .6831تا زمستان  683۱از 

 ههای  اندیشی اساتید دانشگاه علهم و صهنعت ایهران، عضهو کهارگروه     عضویت فعال در دفتر هم

تها   6831مختلف و دبیر کارگروه ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمهی دانشهگاه، از مهرداد    

ها در کنار دبیر هم اندیشی، منجر به احراز مقهام اول ههم اندیشهی    کنون. مجموعه این تالش

 کشور برای دانشگاه گردید. 

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

، و تألیف طرح پیشرفت فضای انسانی و علمی دانشهکده  683۱تا سال  6833از فروردین ماه 

 ، که از همان سال در دانشکده مذکور اجرا شده است.6831در بهار 

  تا کنون. 6831مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت، از مرداد 

  تا کنون. 6111مشاور ارشد ریاست دانشگاه شاهد از مهر ماه سال 

 

ی
خنران

س
ت و 

تأليفا
ها

 

 

  نشجویان، خودباوری و پیشهینه  های مرتبط با پویایی و سالمت داکتاب در زمینه ش تألیف

توسهط وزارت   "هدفمندی و خودباوری در دانشهگاه "ها کتاب آن تاریخی و علمی که از میان

بهه چهاپ   توسهط انتشهارات جههاد دانشهگاهی      "گرا در دانشگاهمدیریت تحول"و کتاب علوم 

 ها()شر  در بشش کتابرسیده است. 

 دی برای مسائل و مشهکالت دانشهگاه و جامعهه.    های پیشنهاتألیف مقاالت متعدد و ارائه طرح
 ها(ها و پيشنهادنامه)شر  در بشش مقاالت و طر 

 های متعدد در زمینه خانواده سالم، خانواده و کودک، خانواده های آموزشی و سخنرانیکارگاه

و جوان، فضای انسانی دانشگاه، رشد هدفمندی و تعهد، خودباوری، پیشهینه علمهی و تمهدن    

 ها(های آموزشی و سشنرانی)شر  در بشش کارگاهو ....اسالمی 
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 های آموزشی ها و کارگاهسخنرانی، تاليفات و کارهای پژوهشیفهرست 

هاکتاب 

 "ها و راهکارهای رشد کیفی دانشگاه بهرای مهدیران و   گرا در دانشگاه، تحلیلمدیریت تحول

 ، انتشارات جهاد دانشگاهی.6831، "اعضای هیئت علمی

 "انتشار توسط دفتهر امهور فرهنگهی    6833، فروردین "دفمندی و خودباوری در دانشگاهه ،

 معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 "با همکاری جمعهی از  تألیفی،  ، کتاب درسی6833، "های زندگی و خانوادهآموزش مهارت

 شناسان، دانشگاه علم و صنعت ایران.روان

 "6831،  خرداد "ها از دیدگاه انسانیها و فرصتنشگاه نمونه؛ معیارها، چال رسیدن به دا ،

های انتشارات و بروشورهای بهداشت روانی مراکز مشاوره دانشگاه"منتشر شده در مجموعه 

 ، لوح فشرده، دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.  "6منطقه 

 " 6831، بهمهن  "ان دانشهجویان در محهیط دانشهگاه   عوامل مرتبط با پویایی و سهالمت رو ،

های انتشارات و بروشورهای بهداشت روانی مراکز مشاوره دانشگاه"منتشر شده در مجموعه 

 ، لوح فشرده، دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.  "6منطقه 

 "منتشر شده 6831، آبان "هاافزای  احساس هویت، خودباوری و تعهد در فضای دانشگاه ،

، "6های منطقهه  انتشارات و بروشورهای بهداشت روانی مراکز مشاوره دانشگاه"در مجموعه 

 لوح فشرده، دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 

 " سهخنرانی بهه    666، چکیهده  "هاها و پرس  و پاسخ، مجموعه سخنرانیآشنایی با استاد

 . 683۱همّت دانشجویان، مهرماه 

 "محدود چاپ  .6831، خرداد "در مسیر پویایی، همراه با دانشجویان. 

 "چاپ محدود. ، 6831فروردین ، "ظهور و افول اسپانیای اسالمی  

 ")محدود چاپ .6831، بهار "دانشگاه نمونه )تحلیلی از فضای انسانی دانشگاه. 

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

 "در ، "شهوند چگونه برخی افکار ما به دور از آگاهی مها سهاخته مهی   های غیر مستقیم  پیام

 دست تألیف.
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  قاالت تحليلی و اجتماعیبرخی م 

 «6116آذر  81چهارشنبه  ،جوان روزنامه ،«فرزندانمان در اقیانوس اطالعات سرگردان رها شده اند 

 «6116دی  ، دفتر انتشار آثار،«بر اهمیت خانواده از منظر فرهنگ یتحلیل. 

 «6111، دفتر انتشار آثار، مهرماه «نقدی بر عملکرد صدا و سیما. 

 «دفتر انتشار «موانع دیوانساالری در مسیر مدیران تحول گرا  چرا برای تحول به تغییر ساختار نیازمندیم ،

 .6111آثار، آبان 

 «6111، دفتر انتشار آثار، اردیبهشت «مقابله با تحول، ریشه ها و راهکارها. 

 «6116، دفتر انتشار آثار، فروردین «چرا طی مرحله به مرحله مسیر در تربیت فرهنگی مهم است. 

 «6111، دفتر انتشار آثار، بهمن ماه «چرا  امید واهی نیست. 

 " اولين کنگره سراسری ، "دانشگاه محیط با سازگاری برای اول سال شجویاندان ویژه نیازهای و شرایط

 .6831ماه ، دیهاسالمت دانشگاه

 "اولين ،  "دانشجویان پویایی در موثر انسانی و محیطی عوامل برخی منظر از دانشکده یک فضای بررسی

 .6831ماه ، دیهاکنگره سراسری سالمت دانشگاه

 "اولين کنگره ، "ارتقا برای پیشنهاداتی و هادانشگاه در دانشجویان امور دارها هایشیوه از برخی تحلیل

 .6831ماه ، دیهاسراسری سالمت دانشگاه

 "به مناسبت اردوی "ای و خودباوری )در تقابل با عملیات روانی دشمن(سازی رسانهنگاهی به فرهنگ ،

 .6831ماه بازدید از مناطق جنگی جنوب، بهمن

 "توزیع "اندیشی اساتید دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید چمران اهوازسه مشترک همگزارشی از جل ،

 .6831اندیشی اساتید دانشگاه علم و صنعت، اردیبهشت داخلی توسط دفتر هم

 "اندیشی ارائه شده در جلسه مشترک هم، "اندیشی  پیشنهاد دو عرصه جدید برای ایفای نق هم

 . 6833اسفند  ت و دانشگاه شهيد چمران اهواز،اساتيد دانشگاه علم و صنع

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

6831. 

 "های معنوی برگزار شده همایش مهارت مناسبت به، "های معنویچند سوال در خصوص مهارت

 .33من ، بهتوسط دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

https://www.javanonline.ir/fa/news/1124402/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 " نشریه هم، "چند روزی فارغ از تدریس، در حال آموختن، گزارشی از سفر حج در کاروان دانشگاهیان-

، 31، سال سوم، شماره ده و یازده، ص ها(اندیشی استادان دانشگاه)فصلنامه سراسری هم اندیشی

 .6833بهمن 
  

 "يان نور اساتيد دانشگاه علم و نامه کاروان راهدیار وصل، ویژه، "داستانی از اسپانیای اسالمی

 .6831، اسفند صنعت ایران

 "6831، شماره سوم، بهمن پيام آشنا دانشجو، "انگیزگیایجاد عالقه و غلبه بر کم. 

 "دانشگاه علم و صنعت  نشریه دانشگاه ما،، "سفیر امید، پیام مهم خودباوری را به عرصه علمی ما رسانید

 .6831بهمن ماه ایران، 

 "6831شماره اول، شهریور  نشریه پيام آشنا والدین،، "ن را یاری دهیمفرزندانما. 

 "شماره اول، پيام آشنا دانشجو، "پیامی برای دانشجویان؛ حفظ امید، پرهیز از افکار منفی و تعیین هدف ،

 .6831شهریور 

 "6831، آذرماه ماهنامه اجتماعی و فرهنگی دانشجو، "انتقاد سازنده، انتقاد مخرب. 

 "6831،آذرماه ماهنامه اجتماعی و فرهنگی دانشجو، "ت به اصالت یک رابطهبازگش. 

 "6831، نشریه دانشگاه ما، آذرماه "چرا دانشگاه ما؟ . 

 "منتشره از سوی  ،دانشجو فرهنگی و اجتماعی ماهنامه  ،"خود محیط اداره در دانشجویان مشارکت

 .6831 شهریورماه، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 هاپيشنهادنامه ها وطر 
 

 «به درخواست معاونت فرهنگی دانشگاه علم و «راهکارهای ایجابی در راستای ارتقای فرهنگ حجاب ،

 .6116صنعت، اردیبهشت 

 رهنگی و دانشجویی، به سفارش معاونت فرهنگی شیوه نامه ارزیابی تاثیر کار فرهنگی در معاونت های ف

 .6833اسفند   دانشگاه علم و صنعت ایران،

 «معاونت فرهنگی ، «به دانشجویان کارشناسی نقشه راه بدهیم  ضرورت معنابخشی به دوره کارشناسی

 6116دانشگاه علم و صنعت، شهریور 
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 ای معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت پیشنهادنامه سرفصل دروس الزم برای تربیت مدیران آینده،  بر

 6833ایران، مهر 

  برای معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت،  «هویت سازی برای دانشجویان از طریق کار»پیشنهادنامه ،

 6116آبان 

 برای «. نویسیم، ما عاشق رسول خدا هستیمهایمان میما همه با قلب»ها، طرح کتاب جهانی قلب

 .6838ماه ها، بهمنظم رهبری در دانشگاهنمایندگی مقام مع

 683۱ماه طرح پرتال جامع تبادل علمی دانشگاه و صنعت؛ برای وزارت علوم، دی. 

  ریزی فعّال برای پیشرفت ارتباط دانشگاه با صنعت و استقالل اقتصادی دانشجویان با برنامه"طرح

 .683۱، برای وزارت علوم، سال "محوریت اساتید

  6111، برای ارائه به وزارت جهاد و کشاورزی،  مهرماه «تعاونی های مجازی کشاورزی»طرح 

 ماه سال، برای سازمان صدا و سیما، شهریور"هدفگزاری تولید فیلم و انیمیشن در کشور"دنامه پیشنها 

6836. 

  طرح اولیه پیشرفت علمی و ارتقای انسانی دانشکده مهندسی برق، برای دانشکده مهندسی برق دانشگاه

 .6831علم و صنعت ایران، سال 

  سب با فرهنگ  دینی و ملی مردم متنا شهرسازی  و ساخت شهر کوچک با معماری "پیشنهاد نامه

 .6831، برای دانشکده معماری و شهرسازی، سال "ایران

  های ریاضهی و فیهزیک و تقویت توانایی دانشجویان مهندسی در طرحهی برای ارتقای دانشهکده"طرح

 .6833، برای معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران، سال "دروس علوم پایه

  اقتصادی دانشجویان   اتصال درس، کار و تجربه زندگی اقتصادی در طول  سازو کار جدید"طرح

 . 6833، برای معاونت دانشجویی وزارت علوم و  معاونت دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، سال "تحصیل

  ضرورت و راهکارهایی برای نظارت بر ترسیم الگوهای رفتاری خانواده در صدا و سیما و اصالح آن"طرح" ،

 .6833زمان صدا و سیما، سال برای سا

  برای دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت "های توسعه نشاط علمی در دانشکدهروش"طرح ،

 .6833ایران، سال 

  توضیح  6833، برای ریاست دانشگاه علم و صنعت، سال "هاتحلیل فضای انسانی دانشکده"پیشنهادنامه( .

ارتباطات انسانی بین اعضای محیط و سایر تاثیراتی است که  منظور از عبارت فضای انسانی، مجموعه

کند. این عوامل معموالً به نحو از عوامل محیطی از جمله معماری و چین  داخلی دریافت می انسان

 (ش تحصیلی دانشجویان مرتبط هستند.موثری با انگیز
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  6833و صنعت ایران، سال  ، برای ریاست دانشگاه علم"ایجاد بانک ایده دانشگاهیان"پیشنهادنامه . 

  برای ریاست دانشگاه علم "های علمی(تحرکی )در محیطراهکارهای مقابله با رخوت و کم"پیشنهادنامه ،

 .6833و صنعت، سال 

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

6833. 

  برای وزارت آموزش و پرورش، سال "تکمیلی تاریخ استعمار برای آموزش و پرورشمباحث "پیشنهادنامه ،

6833  . 

  برای "مندی کشاورزانبار؛ راهکاری برای افزای  بهرهای بهینه برای توزیع محصوالت ترهشیوه"طرح ،

 .6836، سال شهرداری

  ردمی با کمک معلمین بازنشستهای برای نظارت مهای خطرناک رانندگی، پیشنهاد شیوهاصالح شیوه"طرح" ،

 .6831برای سازمان راهنمایی و رانندگی، سال 

  های زبان انگلیسی با محوریت موضوعات فرهنگی سفیران فرهنگی ایران اسالمی؛ طراحی دوره"طرح

 .6831، برای دانشگاه علم و صنعت ایران، سال "هااسالم و ایران، در دانشگاه

  683۱، برای شهرداری، سال "هنگی برای تورهای گردشگریریزی فربرنامه"طرح. 

  6838، برای شهرداری، سال "های خانوادهایجاد باشگاه"طرح. 

را نشان داده، و با ترسیم  امریای است که ضرورت و اهمیت توجه به   منظور از پیشنهادنامه، نوشته توضيح

دهد. ارائه میسازی برای بحث و بررسی بیشتر  به منظور زمینهخطوط کلی، برخی راهکارهای مقدماتی را 

 پرداخته شود.  نیز راهکارها به جزئیات تا حد ممکن در آن کوش  شده است ای است ز طرح نوشتهمنظور ا

رنامه های تلویزیونی و مصاحبه هاب 

 «6116آذر  ،برنامه سیمای خانوادهیزیونی در گفتگوی تلو، «ریشه آسیب های خانواده. 

 «برنامه گفتگوی تلویزیونی در « اشتن خانواده سالم با پایبندی به فرهنگ موحدانه میسر استد

 .6116آذر  ۱3 ،مثبت سالمت صدا و سیما

 «66، برنامه سیمای خانواده  گفتگوی تلویزیونی، «جتماعی خانواده در فرهنگ موحدانهجایگاه ا 

 .6116دی ماه 

 «6116دی ماه  63، برنامه سیمای خانوادهدر گفتگوی تلویزیونی ، «خانه چگونه جایی است؟. 
 

 «6833، شهریور «شناختیکدر شدن؛ تحلیل چگونگی انحراف از مسیر حق از دیدگاه روان. 

http://asaviz.ir/?p=3671
http://asaviz.ir/?p=3682
http://asaviz.ir/?p=3682
http://asaviz.ir/?p=3682
http://asaviz.ir/?p=3687
http://asaviz.ir/?p=3687
http://asaviz.ir/?p=3747
http://asaviz.ir/?p=3747
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 «6833، فروردین «رفتار دینی، اندیشه دینی. 

 های تلویزیونی جمهوری اسالمی ایران.های تلویزیونی در چندین مورد با شبکهمصاحبه 

 «وص مسائل مدیریتی مرکز ، مصاحبه در خص«های جدیداقدامات مرکز مشاوره در خصوص ورودی

 .6833مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران، برای نشریه دانشگاه ما، مهرماه 

 «6838با نشریه منطق جوان، اسفند « توانیم از موانع ارتباط با فرزندانمان عبور کنیم؟چگونه می. 
 

 

 سابقه تدریس 
 ن دانشگاه علم و صنعت ایران.دانشجویابرای ، 683۱ - 31اصول خانواده، سال های زندگی ومهارت 

 ( مهارت 6۱کارگاه آموزشی )های فردی و اجتماعی و شغلی، برای اعضای حراست فیزیکی دانشگاه جلسه

 .6831علم و صنعت، خرداد و تیرماه 

 برای دانشجویان. 6831و  6811های زبان آلمانی در سطح پیشرفته، در فاصله سال ، 

 برای  6831تا  683۱، برای  و 683۱و  6811های فاصله سال زبان انگلیسی در سطح پیشرفته، در

 اعضای هیأت علمی دانشگاه.

 

 

 هاهای آموزشی و سشنرانیکارگاهگزیده   
برای ، «از صندلی دانشگاه تا شرکت دانش بنيان در ابتدای مسير روشن:»سخنرانی  .5

 6116مهرماه  نودانشجویان دانشگاه علم و صنعت،

همایش والدین « هاتهدیدها و فرصتن در موفقيت دانشجویان:نقش والدی»سخنرانی  .0

 .6116مهرماه ، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

 و بهزیستی علوم برای نودانشجویان دانشگاه« برویم پيش اقتدار و توانمندی با»سخنرانی  .۹

 .6833، آبان بهداشت وزارت توانبششی

 برای دانشجویان دانشگاه اميرکبير، ،«0 زندگی در معنا و هدف جستجوی در »سخنرانی  .9

 .6833مهر 

به دعوت معاونت آموزشی دانشگاه یزد برای ، «رشد مسير ابتدای در پراميد، »سخنرانی  .1

 .6833، مهرماه نودانشجویان دانشگاه یزد
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 دانشگاه دعوت به ،«دانشجو رشد در استاد نقش» عنوان با دانشگاه اساتید برای آموزشی ارائه .6

 .6831 آذرماه ،نهمدا صنعتی

 دانشکده دانشجویان و اساتید جمع در،«زندگی در معنا و هدف جستجوی در» عنوان با سخنرانی .۱

 .6831 آذرماه ،اميرکبير صنعتی دانشگاه مکانیک

 دانشگاه ارزیابی و نظارت دفتر دعوت به ،«دانشجو رشد در استاد نق » عنوان با آموزشی ارائه .8

 .6831 شهریور ،جوان علمی یئته اعضای برای اميرکبير صنعتی

 تهران، دانشگاه دانشجویان و اساتيد برای ،«زندگی در معنا و هدف جستجوی در» سخنرانی .4

 .6838 آذرماه یکم ،فنّی هایدانشکده پردیس

 اساتيد، از جمعی برای ،«یابیهویت روند در نيازهاشبه اثر و ما واقعی نيازهای» سخنرانی .54

 .6838 آبان سوم ،تهران دانشگاه کامپيوتر و برق مهندسی دهدانشک محقّقين و معاونين

دانشجویان، « اساتيد مشاور»برای « بيماری منفی نگری»با محوریت موضوع کارگاه آموزشی  .55

 . 6831، مهرماه دانشگاه علم و صنعت ایران

« زندگی دانشجویی هدایت دانشجویان در چالش های سال اول»سخنرانی آموزشی با موضوع  .50

 .6831، تیرماه اساتيد مشاور دانشجویان، دانشگاه علم و صنعت ایران برای

مدیران فرهنگی و  معرفی کتاب در جمع « مدیریت تحول گرا در دانشگاه»سخنرانی  .5۹

 .6831، فروردین ماه دانشکده های دانشگاه علم و صنعت ایران

های دانشگاه علم و در جمع مدیران فرهنگی دانشکده «  نقش های فراآموزشی استاد»سخنرانی  .59

 .6831صنعت ایران، فروردین ماه 

در جمع دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی « در جستجوی هدف و معنا در زندگی»سخنرانی  .51

 .6831دانشگاه علم و صنعت ایران، آذرماه 

سرای اهل قلم، نمایشگاه بين ، «بررسی مشکالت نشر دانشگاهی»سخنرانی در نشست  .56

 .6831اردیبهشت ،  المللی کتاب تهران

سلسله  ،«موفقيت با عبور از موانع خود»، سخنرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان .5۱

فروردین  فيزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، رشته اساتيد دعوت به «بام فيزیک» جلسات

 .6831ماه 

سلسله  ،«یانپاسخ به سواالت دانشجو»سخنرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان،  .58

، فيزیک دانشگاه علم و صنعت ایران رشته اساتيد دعوت به «بام فيزیک» جلسات

 .6831اردیبهشت ماه 

 «بام فیزیک» ماهانه جلسات ،«سالمت روان»سخنرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان،  .54

 .6831فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، خردادماه  رشته اساتید دعوت به
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 ماهانه جلسات ،«بيماری های اجتماعی»نرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان، سخ .04

 .683۱فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، مهرماه  رشته اساتید دعوت به «بام فیزیک»

 «بام فیزیک» ماهانه جلسات ،«جوان امروز»سخنرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان،  .05

 .6831فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، شهریورماه  رشته داساتی دعوت به

 رشته اساتید دعوت به ،«ازدواج جوانان»سخنرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان،  .00

 .683۱فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، فروردین ماه 

 ،«)بشش اول( چه کنيم ؟ -ازدواج  »سخنرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان،  .0۹

فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، آبان ماه  رشته اساتید دعوت به «بام فیزیک» ماهانه جلسات

683۱. 

 ،«چه کنيم ؟ )بشش دوم( –ازدواج »سخنرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان،  .09

ران، آبان ماه فیزیک دانشگاه علم و صنعت ای رشته اساتید دعوت به «بام فیزیک» ماهانه جلسات

683۱. 

نمونه یک کارآفرینی موفق بدون »سخنرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان،  .01

فیزیک دانشگاه علم و صنعت  رشته اساتید دعوت به «بام فیزیک» ماهانه جلسات ،«سرمایه اوليه

 .683۱ایران، اردیبهشت ماه  

 به ،«درباره اشتغال و آینده شغلیگفتگو »سخنرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان،  .06

 .683۱فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، اردیبهشت ماه  رشته اساتید دعوت

 جلسات ،«مدیریت نيروهای خویشتن»سخنرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان،  .0۱

 683۱مهر ماه فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران،  رشته اساتید دعوت به «بام فیزیک» ماهانه

برای  ،«خوانيم؟برای چه چيز درس می»سخنرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان،   .08

 .6831دانشگاه علم و صنعت ایران، آبان ماه دانشجویان ارشد و دکتری 

هویت و فرهنگ ما به عنوان دانشجوی »سخنرانی و پرس  و پاسخ برای اساتید و دانشجویان،  .04

دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، اردیبهشت ماه  ،«ایوامل رسانهتاثير ع–ایرانی 

6831. 

  .683۱برای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران، سال  ،«آداب زندگی موفق»سلسله جلسات،   .۹4

  6831تیرماه، ، برای معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت«بششی به اساتيدآگاهی»سخنرانی   .۹5

 .6831برای معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت، خرداد  ،«ام حسن )ع(ام»سخنرانی   .۹0

، برای معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت، تیرماه «رشد فرهنگی دانشجویان»سخنرانی   .۹۹

6831. 
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، برای مشاورین و روانشناسان مرکز مشاوره «اصول مشاوره دانشجویی موفق»سخنرانی    .۹9

 .683۱دانشجویی، اسفندماه 

 . 6831، مهرماه پرسنل صنایع الکترونيک ، قمبرای ، «روابط بين همسران»اه آموزشی کارگ  .۹1

، مهرماه پرسنل صنایع الکترونيک ، قم، برای «خانواده و تربيت کودک»کارگاه آموزشی   .۹6

6831. 

بهمن ماه  مشهد مقدس،، برای اساتید دانشگاه، «فرهنگ و هویت مندی فرهنگی» سخنرانی  .۹۱

683۱. 

به دعوت معاونت فرهنگی   ،(«5تدابير تربيتی کودکان تا دوازده سال )» وزشی کارگاه آم  .۹8

 .6831دی ماه خانواده اساتيد دانشگاه علم و صنعت ایران، برای 

به دعوت معاونت فرهنگی ،  («0تدابير تربيتی کودکان تا دوازده سال )» کارگاه آموزشی   .۹4

 .6831بهمن ماه  ،خانواده اساتيد دانشگاه علم و صنعت ایرانبرای 

به دعوت معاونت فرهنگی   ،(«۹تدابير تربيتی کودکان تا دوازده سال )» کارگاه آموزشی  .94

 .6831، بهمن ماه خانواده اساتيد دانشگاه علم و صنعت ایرانبرای 

مجموعه جام ، 55در همایش آزادگان اردوگاه تکریت   ،«رابطه والدین و فرزندان» سخنرانی  .95

 .6831شهریور ماه  ،هوری اسالمی ایرانی جمجم صدا و سيما

 .6831سخنرانی برای دان  آموختگان غیرایرانی دانشگاه های جمهوری اسالمی، همای  سال   .90

 اثرگذاری توانمی چگونه»اقدام پژوهی مدیریت مرکز مشاوره تحت عنوان ارائه خالصه   .9۹

اصفهان،  سالمت روان،روانشناختی کنفرانس  ،  «بششيد بهبود دانشگاه در را مشاوره مرکز

6836. 

 .683۱، برای مدیران فرهنگی دانشگاه علم و صنعت، آذرماه «هویت مندی فرهنگی»سخنرانی   .99

جمعی از اساتيد و خانواده های ، برای «شکاف نسل ها واقعيت ندارد»سخنرانی با موضوع   .91

 .6831اردیبهشت  دانشگاه صنعتی شریف و اميرکبير،

، به دعوت معاونت فرهنگی برای اساتید دانشگاه علم و «تقابل همسرانوظائف م»کارگاه آموزشی   .96

 .683۱، بهمن مشهد مقدسصنعت، 

، ، مشهد مقدسبرای دانشجویان دکتری دانشگاه علم و صنعت« طرحی برای زندگی»سخنرانی   .9۱

 .6831دی ماه 

 .683۱ آذرماه ،ایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت ، «نظام ارزشی»  سخنرانی .98

 ، شهریورماهایران صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت  ، «باورهای فرهنگی»  سخنرانی .94

683۱. 
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 صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت ، «اسراف و مصرف گرایی»  سخنرانی تحلیلی با عنوان .14

 .683۱ مهرماهایران، 

فروردین ایران،  صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت برای ، «خشونت های کالمی»  سخنرانی .15

6831. 

 .683۱ مهرماهایران،  صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت برای ، «کنترل هيجانی»  سخنرانی .10

 و علم دانشگاه فرهنگی معاونت برای ، «نگرش های معنوی، رابطه انسان با طبيعت»  سخنرانی .1۹

 .683۱ آبان ماهایران،  صنعت

 .683۱ دی ماهایران،  صنعت و علم دانشگاه گیفرهن معاونت برای ، «سالمت روان»  سخنرانی .19

 .683۱ دی ماهایران،  صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت برای ، «کار گروهی»  سخنرانی .11

 .683۱ آبان ماهایران،  صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت برای ، «مصرف گرایی»  سخنرانی .16

 .683۱ ایران، آذرماه صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت برای ، «سوءتفاهم»  سخنرانی .1۱

 .683۱ اسفندماهایران،  صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت برای ، «اهمال کاری»  سخنرانی .18

 .6831اردیبهشت ماه ایران،  صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت برای ، «فرافکنی»  سخنرانی .14

 .683۱ بهمن ماهایران،  صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت برای ، «شوخی»  سخنرانی .64

 بهمن ماهایران،  صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت برای ، «مهارت های معنوی»  سخنرانی .65

683۱. 

ایران،  صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت برای ، «شوخینگاهی دیگر به پدیده »  سخنرانی .60

 .683۱ اسفندماه

 .683۱ آبان ماهایران،  صنعت و علم هدانشگا فرهنگی معاونت برای ، «شکرگزاری»  سخنرانی .6۹

 صنعت و علم دانشگاه فرهنگی معاونت برای ، «لزوم نگرش دینی در جهان امروز»  سخنرانی .69

 .683۱ تیرماهایران، 

 فرهنگی معاونت برای ، «ارتقای کارکرد معاونت فرهنگی دانشگاه»با موضوع   جلسات .61

 .683۱ در طول سال، ایران صنعت و علم دانشگاه

 کودکان، با ارتباط» عنوان با ،فرهنگ و علم هایجوانه دخترانه مدرسه اولیای برای رانیسخن .66

 .6831 ماهدی ،«نبایدها و بایدها

 دعوت به ؛«علمی شکوفایی سوی به: اول جلسه دانشکده، پویایی مسير در» سخنرانی .6۱

 آبان ،صنعت و علم دانشگاه فيزیک دانشکده دانشجویان و اساتيد جمع در رئيسه هيئت

6838. 

 مشهد، دانشجویی، ازدواج متلهّلين برای ،"هاگام اولين خانوادگی؛ گرم کانون" سخنرانی .68

 6831 سال ماه شهریور



 61از  05

 

 

 از جمعی برای ؛«پذیریمسئوليت از جدیدی مرحله دانشگاه، به ورود» آموزشی کارگاه .64

 .6838 ماهانآب ،صنعت و علم دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده دانشجویان و اساتيد

 و اساتيد برای دانشکده رئیسه هیئت دعوت به ؛«رو پيش افق: دانشکده ارتقای» سخنرانی .۱4

 .6838 خرداد ،صنعت و علم دانشگاه ،آهنراه مهندسی دانشکده دانشجویان

 زهرا فاطمه حضرت والدت زن، روز مناسبت به برق مهندسی دانشکده اعضای جمع در سخنرانی .۱5

  .683۱ ماه اردیبهشت ،(س)

 برق، مهندسی دانشکده کارمندان برای ،"نااميدی به ابتال سرعت و گراییمنفی" سخنرانی .۱0

 .683۱ اردیبهشت

 دانشکده عمومی شورای ،"استاد ضروری هایمهارت و دانشجویی هایچالش" سخنرانی .۱۹

 .683۱ اردیبهشت ،برق مهندسی

 دانشکده اساتيد شورای  برای ،"معاصر دوره جوان هایویژگی و جوان شناخت" سخنرانی .۱9

 .683۱ فروردین ،دانشگاه علم و صنعت برق مهندسی

 بهمن حسینی، اربعین مناسبت به ،"امروز برای ائمّه و خدا رسول از گرفتن الگو" سخنرانی .۱1

6833. 

 .6833 بهمن حسینی، اربعین عزاداران جمع در ،"آن رشد و سالمت: خانواده" سخنرانی .۱6

 آبان برق، مهندسی دانشکده انسانی نیروهای برای ،"روان سالمت رد معنوی هایگام" سخنرانی .۱۱

6836. 

 شهيد دانشگاه  اهواز، چمران شهید و ایران صنعت و علم دانشگاه مشترک اندیشیهم جلسه .۱8

 .6833 اسفندماه ،اهواز چمران

 آموزاندانش پرورشی و آموزشی مشکالت خصوص در پاسخ و پرس  و کارگاهی جلسه دو ارائه .۱4

  .6833 سال ماه دی ،آینده نوید دخترانه دبستان آموزاندان  والدین یبرا

 نمایندگی نهاد توسط شده برگزار اندیشه ضيافت طر  ،"زندگی در هدفمندی" سخنرانی .84

 .6833 ماه تیر در جلسه دو قالب در ،رهبری معظم مقام

 اردیبهشت ایران، صنعت و علم دانشگاه ،"(خانواده روانی بهداشت) سالم خانواده" آموزشی کارگاه .85

6833. 

 دانشگاه ،«خویش فرهنگی و علمی پيشينه به ما وقوف لزوم و اسالمی، تمدن »سخنرانی " .80

 .6831 ماه تیر ایران، صنعت و علم

 کارگاه ارائه و کامپیوتر دانشکده دانشجویان برای ،"آینده به اميدبشش نگاه من، هدف" کارگاه .8۹

 .683۱ اردیبهشت  و 6836 بهمن یک،فیز رشته دانشجویان برای مشابه

 .6831 ماهدی  ایران، صنعت و علم دانشگاه ،آن سالمت و رشد انتشاب، خانواده؛ آموزشی کارگاه .89
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  .6836 آذر صنایع، دانشکده دانشجویان برای "دانشجویی زندگی هایچالش" کارگاه .81

 دانشجویان ایبر "مقابله و مدیریت هایمهارت و دانشجویی زندگی هایچالش" کارگاه .86

  .6836 مهر ،صنایع دانشکده

 هيئت و دانشجویان با جلسه در ،"خودباوری روحیه تقویت آینده، به امید هدفمندی،" سخنرانی .8۱

 .6836 اردیبهشت ،(فيزیک با روزی همایش) فيزیک دانشکده علمی

  .6831 آذر ایران، صنعت و علم دانشگاه ،"اهداف و آرزو خودباوری،" کارگاه  .88

 هایدوره قالب در ، "جوان و خانواده: چهارم بشش" عنوان با خانواده آموزشی کارگاه ارائه .84

 .6831 آذر  دانشگاهیان، هایمهارت رشد

 هایدوره قالب در ، "کودک و خانواده: سوم بشش" عنوان با خانواده آموزشی کارگاه ارائه .44

 .6831 آذر دانشگاهیان، هایمهارت رشد

 رشد هایدوره قالب در ، "سالم خانواده: دوم بشش" عنوان با نوادهخا آموزشی کارگاه ارائه .45

 .6831آبان دانشگاهیان، هایمهارت

 رشد هایدوره قالب در ، "خودآگاهی:  اول بشش" عنوان با خانواده آموزشی کارگاه ارائه .40

 .6831مهر دانشگاهیان، هایمهارت

 دانشجویی بسیج دعوت به "خودباوری و هدفمندی" موضوع با پاسخ و پرس  و سخنرانی .4۹

  .6831 آبان ،اصفهان صنعتی دانشگاه

 جلسه سه قالب در ،صنایع دانشکده دانشجویان برای "زندگی مسير در هدفمندی" کارگاه .49

 .6831 ماهدی کارگاهی،

 مشترک، جوییمعرفت متقابل، درک و ارتباط) سالم خانواده یک برای راهکارهایی" آموزشی کارگاه .41

  .6831 ماه اسفند ایران، صنعت و علم دانشگاه ،"(مشترک آرمان

  .6831 مهر برق، مهندسی دانشکده دانشجویان برای "زندگی در هدفمندی" کارگاه .46

 جلسه سه قالب در ،عمران دانشکده اول سال دانشجویان برای "خودباوری و هدفمندی" کارگاه .4۱

  .6833 مهر کارگاهی،

 آذر ،برقمهندسی  دانشکده دانشجویان برای "آینده به امید و خودباوری روحیه تقویت" کارگاه .48

6831. 

   .6831 مردادماه ،مقدس مشهد ایران، صنعت و علم دانشگاه دانشگاهیان اندیشیهم جلسه .44

 ورودی دانشجویان والدین بزرگ همای  ،"جوان با همدلی و ارتباط گسترش هایروش" سخنرانی .544

 .6833 مرداد ،نایرا صنعت و علم دانشگاه مجازی، هایدوره
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 جدید ورودی دانشجویان والدین و دانشگاه دوفصلی بزرگ هایهمای  در ،"فرزندان با مؤثّر ارتباط" .545

 اردیبهشت و 6833 اردیبهشت و مهر هایهمای  در سخنرانی سه ایران، صنعت و علم دانشگاه

6831.  

 دانشجویان، والدین مای ه ،"فرزندان وموفقیت سالمت در مشاوره مرکز و خانواده نق " سخنرانی .540

 .6831 شهریور

 جدید ورودی دانشجویان والدین بزرگ همایش "دانشجویی دوران آغاز هایاسترس" سخنرانی .54۹

  .6833 شهریور ،ایران صنعت و علم دانشگاه

  .6833 اردیبهشت دانشجویان، والدین همای  ،"محورخانواده جامعه دکترین و خانواده" سخنرانی  .549

 والدین برای ،"دهنده رشد پشتیبانی و فرزندان با متقابل درک و ارتباط رشگست " سخنرانی .541

 .6831 شهریور جدید، ورودی دانشجویان

 دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر ایثارگر، و شاهد دانشجویان برای ،"خودباوری و هویت" سخنرانی .546

683۱. 


