بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سالم و تحیت
اینجانب مهدی هادی فرزند محمد ،با کد ملی ( )6600608600اجمالی از زندگی و فعالیتهای
تبلیغی ,علمی و اجرایی خود را به استحضار می رسانم.
در ششم اردیبهشت  3131در تهران به دنیا آمدم .در پایان کالس اول ابتدایی و به دنبال تغییراتی در
برنامه زندگی به ورنامخواست یعنی شهری در  04کیلومتری اصفهان که زادگاه پدرم میباشد مهاجرت
کردیم .وتا پایان تحصیالت دبیرستان و اخذ دیپلم در آنجا بودم .بالفاصله پس از اخذ دیپلم(مهر )3133
روانه قم شدم و تحصیالت طلبگی را آغاز نمودم .از اولین تابستان طلبگی به فعالیتهای تبلیغی روی آوردم
وبه لطف خدا تا کنون نیز به آن استمرار بخشیده ام .یکی از مهمترین اتفاقات در زندگی بنده ورود به
موسسه امام خمینی (ره) بود که در سال  33رخ داد وبا پیگیری رشته روانشناسی تحولی جدی در مسیر
زندگیم پیش آمد .اکنون بنده در کنار تدریسهایم به مشاوره نیز میپردازم وبه صورت مستمر مشغول برگزاری
کارگاه و همایش و جلسات آموزشی به ویژه در زمینه امور خانواده میباشم.اما به صورت خالصه میتوانم
رزومه علمی -اجرایی خویش را اینگونه ارائه نمایم:
 – 3تحصیل:

الف) حوزه :در مهرماه  3133پس از اخذ دیپلم تجربی وارد حوزه علمیه قم شدم و پس از اتمام پایه دهم،
چهار سال نیز در درس خارج شرکت نمودهام ( یک سال فقه استاد ابوالقاسم علیدوست و سه سال فقه و
اصول استاد احمد عابدی).
ب) روانشناسی :در سال  3133وارد مؤسسه امام خمینیره قم شدم و در سال  3131موفق به اخذ
لیسانس "معارف اسالمی و روانشناسی" شدم .سپس در مهرماه  3131دوره فوق لیسانس را آغاز نموده و
در آذر ماه  3133مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی را اخذ کردم .پس از گذراندن امتحان ورودی ،در
مهرماه  3131دانشجوی مقطع دکتری روانشناسی شدم .اکنون به یاری خداوند برای دفاع از پایان نامه
خود آماده میشوم.
 – 1تدریس:

بنده از سال تحصیلی  37-33توفیق تدریس داشتهام .واکنون بیستمین سالی است که توفیق تدریس
دارم.
اجمال این تدریس ها عبارت است از:
الف) تدریس حوزوی؛
الف 9 )1-سال سابقه تدریس در مدارس علمیه تحت نظر شورای مدیریت در حوزه علمیه قم
الف 5 )1-سال سابقه تدریس در یکی از مدارس جامعه المصطفی.
اکثر این تدریسها در زمینه صرف ،نحو ،معانی ،بیان،وتجزیه ترکیب بوده و یک بار نیز توفیق تدریس لمعه
داشتهام.
ب) روانشناسی؛ حدود  134واحد دروس مختلف روانشناسی را در حدود  13مرکز آموزش عالی و در
مقاطع دکتری(سطح  0حوزه)؛ کارشناسی ارشد ،کارشناسی و کاردانی تدریس کرده و در حال تدریسم.
برخی مراکزی که به عنوان مدرّس با آنها همکاری کردهام عبارتند از :دانشگاه پیام نور،دانشگاه علمی-
کاربردی ،دانشگاه باقرالعلوم ،دانشگاه شهید محالتی،مرکز جامع علوم اسالمی؛ مرکز تخصصی تبلیغ ،مؤسسه
امام خمینیره ،مؤسسه علوم انسانی،جامعةالزهراء،مدرسه عالی معصومیه ،تربیت مدرس صدیقه کبری ،مرکز
تخصصی نماز،موسسه اخالق وتربیت ،موسسه امام رضا(ع)،مرکز تخصصی مشاوره حوزه و...
موارد متعددی نیز سخنرانی در همایشها و نشستهای علمی داشتهام.
موضوعات مورد تدریس نیز عبارتند از:
روانشناسی شخصیت؛ رشد؛ اجتماعی؛ عمومی؛ بهداشت روان؛مکاتب روان شناسی؛ روان شناسی تبلیغ؛
خانواده؛ مشاوره شغلی و تحصیلی ،اصول و فنون مشاوره ،و...
 – 1مشاوره و رواندرمانی:

از آنجا که طی سالهای اخیر عمده فعالیتهای بنده در حیطه روانشناسی بوده ،رواندرمانی و مشاوره
بخش مهمی از زندگی بنده را به خود اختصاص داده است .در مجموع از دهم خرداد  3133و پس از اتمام
دوره آموزشی فوق لیسانس تا کنون در مراکز متعددی به این امر پرداختهام .اجمالی از آن عبارت است از:
 34 سال عضویت در مرکز مشاوره مؤسسه امام خمینیره که همچنان ادامه دارد.
 0 سال عضویت در مرکز مشاوره صدرا که مرکزی خصوصی است( .این عضویت هنوز ادامه
دارد).
 0 سال و نیم عضویت در گروه مشاوره مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی.
 یک سال عضویت در گروه مشاوره سامانه پاسخ به سؤاالت سازمان تبلیغات.
 30 ماه عضویت در مرکز رواندرمانی زندان مرکزی قم.
 30 ماه ارائه مشاوره در حوزه علمیه خواهران.
 7 ماه عضویت در مرکز مشاوره صدوق که مرکزی خصوصی است.
 –0تبلیغ:

از تابستان  3131تا کنون در استانها و شهرهای مختلف به عنوان مبلغ توفیق خدمت داشتهام .از سال
 3133نیز که در سازمان حج و زیارت پذیرفته شدهام در سفرهای زیارتی – تبلیغی در خدمت آن سازمان
بودهام (اعزام به سوریه یک بار؛ اعزام به عتبات  3مورد؛ اعزام به تمتع  1مورد؛ اعزام به عمره  33مورد).
برگزاری کارگاههای آموزشی و سخنرانی  :کارگاههای متعددی در زمینه خانواده ،مهارتهای
زندگی ،روانشناسی کاربردی ،مهارتهای مشاوره و درمان برای مخاطبین مختلفی ارائه کردهام .مخاطبین
این کارگاهها گاهی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و با مدرک دکتری بودهاند و گاهی در مقاطع پایینتر
مخاطب قرار گرفتهاند.
اهداف برگزاری این کارگاهها و کالسهای آموزشی متفاوت است .در بسیاری از موارد هدف باال بردن
سطح توانمندی افراد وغنا بخشیدن به زندگی فردی ،خانوادگی واجتماعی آنان است .اما در مواردی هم
هدف عالوه بر ارتقاء افراد تربیت آنها به عنوان مربی ومروج مهارتهای زندگی و یاورانی برای تعالی بخشی
به خانواده ها میباشد.

 – 3پژوهش:

الف) راهنمایی و مشاوره  7پایاننامه سطح  1حوزه علمیه برادران وراهنمایی  31پایاننامه در سطح  1در
حوزه علمیه خواهران و موسسه علوم انسانی.
ب) یک مورد داوری در کرسی نظریه پردازی و پنج مورد داوری پایاننامه در سطح .1
ج) دو مورد نظارت علمی بر کتابهای مرکز مشاوره امام خمینیره .
د) تألیف  1مورد مقاله و به چاپ رساندن آن در مجالت با موضوعات روانشناسی.
 اثر بخشی روان درمانی یکپارچه توحیدی بر مؤلفههای شخصیت و بالینی .مجله روانشناسی دین،
.3131
 نیازها ،ارضاء یا سرکوب؛ مجله حدیث زندگی.3131 ،
 هوش هیجانی؛ مجله رهنمون.3113 ،
 – 7امور علمی – اجرایی:

به لطف خدا در موارد متعددی توفیق خدمت گزاری را داشتهام که عبارتند از:
 3 سال دبیر آموزش گروه روانشناسی مؤسسه علوم انسانی وابسته به جامعه المصطفی (ص).
 0 سال دبیر آموزش گروه روانشناسی مؤسسه امام خمینیره .
 0 سال دبیر آموزش گروه مشاوره اسالمی در موسسه امام رضا (ع)
 چهارسال ونیم عضویت در مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی که یک سال از آن را سرپرست
و مدیر گروه مشاوره بودم.
 یک سال مدیر هسته مشاوره در مدرسه عالی معصومیه.
 شش ماه جانشین مدیر درمان در رواندرمانی زندان مرکزی قم.
 1 سال عضویت در شورای علمی گروه مشاوره مرکز تخصصی تبلیغ.
 یک سال عضویت در شورای علمی تبلیغ در مرکز آموزشهای کاربردی المصطفی.
 یک سال عضویت در شورای علمی گروه فقه و تبلیغ در موسسه علوم انسانی.

با احترام
مهدی هادی

