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 بسمه تعالي

 رزومه مرتضي فرقاني
03/6/59به روز شده در   

 

 

 : مشخصات فردي .1
 یزد  محل تولد:              مردجنسیت:        فرقانیشهرت:     آبادی اله فرقانی مرتضینام و نام خانوادگی: 

 س به لباس مقدس روحانیتملب عیت تلبس:وض          فرزند دو دارای متاهل و ل:وضعیت تاه   41/4/4531تاریخ تولد: 

 forghani@chmail.ir  پست الکترونیکی: نشانی  523- 51411115تلفن محل کار: 
 

 :سوابق تحصیلی .2

 الف: تحصیالت حوزوی:

 محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
طول مدت 

 تحصیل
 مالحظات

 اخذ مدرک 7311-7318 حوزه علمیه قم مقدمات حوزه 1سطح 

 اخذ مدرک 7318-7381 حوزه علمیه قم عمومي فقه و اصول حوزه 2سطح 

 7381-7337 حوزه علمیه قم اخالق و تربیت حوزه 3سطح 
اتمام امتحانات 

 کتبي

 مشهورترین اساتید:
 فاضل، معصوميجزایری، مروی، طاهری،  حسیني بوشهری، سروران معظم حضرات آقایان میانجي )ره(، علیدوست، عابدی،

  و...

 ب: تحصیالت کالسیک:

 کارشناسی
معارف اسالمي و روان 

 شناسي

قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني 

 )ره(
 اخذ مدرک 7381-7318

 روان شناسي کارشناسی ارشد
قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني 

 )ره(
 اخذ مدرک 7383-7381

پایان و درجه عنوان 

 نامه:
 دفاع شده با درجه عالي –دیده اسراف از دیدگاه اسالم و روان شناسي و ساخت آزمون اولیه آن تحلیل پ

 ، دکتر جان بزرگي صفورایيسروران معظم دکتر دادستان )ره(، آیت اهلل غروی، دکتر آذربایجاني، دکتر عاطف وحید، دکتر  مشهورترین اساتید:

 ، شخصیت، آزمونهای رواني، روان درماني،  روان شناسي اسالميشناسي رواني آسیبزشکي، روان شناسي بالیني، روان پ مشهورترین دروس:

 

 یالت:مرتبط با تحص یبق شغلسوا .3

 مرکزنام سازمان / 
مدت 

 همکاري
 مالحظه کاري رابطهعلت قطع  سمت

 پاره وقت طع ارشداشتغال به تحصیل در مق کارشناس اجرایي گروه روان شناسي 7381-7381 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 پروژه ای اتمام پروژه : تالیف کتاب روان شناسي اسالمي پژوهشگر گروه روان شناسي 7381-7388 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 مددکار و پژوهشگر 7381-7381 مرکز مشاوره بالغ
عدم امکان موافقت با درخواست مدیر جدید مبني 

 کار به صورت تمام وقتادامه بر 
 پاره وقت
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 پاره وقت تکمیل پایان نامه ارشد کارشناس ارزیابي تربیتي طالب 7388-7331 جامعه المصطفي العالمیه

 7331-؟  جامعه المصطفي العالمیه
کارشناس  مسئول گروه ارزیابي 

 تربیتي طالب و فرایندها
 ادامه دارد

تمام 

 وقت

 ميبازرس انجمن روان شناسي اسال 7337-7333 انجمن روان شناسي اسالمي
شرکت در انتخابات به عنوان عضو هبات مدیره 

 انجمن
 پاره وقت

 پاره وقت ای از سوی آن مرکز عدم رعایت اصول حرفه روان سنج مرکز مشاوره 7331 ـ قم  مرکز مشاوره ماوا

 

 مهارتهاي تخصصی: .4

 خارجی: هايزبان مهارت در  1-4

 مکالمه نوشتن درک مطلب زبان 
 

 المهمک نوشتن درک مطلب زبان

 متوسط خوب عالي  عربي (1 متوسط ضعیف خوب انگلیسي (7

گذراندن واحدهای متعدد زبان انگلیسي و عربي در دوره کارشناسي و ارشد و به ویژه دوره های کارورزی درک و ترجمه متون سابقه با 

 خچه روان شناسي، آسیب شناسي رواني، روان شناسي مثبت، و...گلیسي در حوزه تعریف و تاریي و انتخصصي عرب

 

 

  :اي در حوزه نرم افزارهاي رایانه مهارت  2-4

 میزان تسلط نرم افزارنام  میزان تسلط نرم افزارنام 

 زیاد ..(نرم افزارهای اسالمي )نور و.. 1 زیاد  ویندوز و ...()  رایانهعمومي  مهارتهای  .7

 زیاد نرم افزارهای آزمونهای رواني. 6 خیلي زیاد  Word 2013نرم افزار واژه پرداز  .1

 زیاد Xmind. نرم افزار مدیریت ذهن 1 متوسط   Excel 2013افزار صفحه گسترده نرم  .3

 متوسط SPSS 18آماریافزار تحلیل نرم . 8 متوسط  Powerpoint 2013افزار ارائه مطلب نرم  .1

 

 هاي پژوهشی:فعالیت .5

 به شکل  ،توضیح ضروري: به جز پژوهشهایی که تصریح شده است در مابقی طرحها؛ اغلب کارها

 گروهی و با همکاري دیگران انجام شده است.

 در حوزه روان شناسی و مشاوره: .5.1

 .7337؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه« نگاهي به روان شناسي اسالمي»مجری و همکار اصلي در تالیف کتاب  .7

تحلیل پدیده اسراف از دیدگاه اسالمي و روان شناسي و ساخت آزمون اولیه آن، قم: موسسه آموزشي و »تدوین پایان نامه ارشد با موضوع  .1

 .7383پژوهشي امام خمیني )ره(، 

 .7381جامعه المصطفي(، ، قم: مرکز مشاوره بالغ )وابسته به «ماهیت، موانع و تمرینهای افزایش تمرکز»تالیف بروشور علمي ـ کاربردی  .3

 .7331تاثیر اعتکاف بر شادکامي طالب غیر ایراني جامعه المصطفي شرکت کننده در طرح احیای سیره نبوی )ص(، قم: جامعه المصطفي،  .1

 .7331وضعیت رضایت از زندگي در طالب مشغول به تحصیل در واحدهای همکار جامعه المصطفي در افغانستان؛ قم: جامعه المصطفي،  .1

 ر حوزه روان سنجی:د .5.2

 .7337قم: جامعه المصطفي، بومي سازی پرسشنامه سبک زندگي اسالمي دکتر کاویاني جهت اجرا در میان طالب جامعه المصطفي،  .7

 .7388ه المصطفي، قم: جامعه المصطفي، ساخت پرسشنامه سنجش میزان اسراف در میان کارکنان سازمان جامع .1

 .7383مسرفین(؛ فم: موسسه آموزشي پژوهشي امام خمیني )ره(، ساخت آزمون اولیه اسراف )شناسایي  .3
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 .7388کمي سازی شاخصهای شناسنامه فرهنگي تربیتي طالب جامعه المصطفي و ساخت پرسشنامه مربوطه، قم: جامعه المصطفي،  .1

 .7337صطفي، تدوین شاخصهای استعالم تربیتي در مورد مدیران گروههای علمي تربیتي جامعه المصطفي، قم: جامعه الم .1

 .7337تشکیل و اداره کمیته تدوین نسخه جدید شناسنامه تربیتي طالب جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي،  .6

 .7337پرسشنامه ارزیابي تربیتي طالب جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي، همکاری در تدوین  .1

 .7337در جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي،  (MBTI)همکاری در بومي سازی پرسشنامه تیپهای شخصیتي مایرز ـ بریگز  .8

 .7337تعیین شاخصها و تدوین پرسشنامه ارزیابي مدیران خوابگاههای جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي،  .3

 .7337گردآوری و تجمیع پرونده های تربیتي در حال اجرا در مراکز آموزشي جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي،  .71

 .7337فعالیتهای تربیتي طالب جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي، تدوین کارتکس  .77

 .7337فرهنگي تربیتي تسنیم )ویژه طالب و مدیران جامعه المصطفي(، قم: جامعه المصطفي، تهیه فرم ارزیابي سررسید  .71

عه المصطفي، قم: جامعه المصطفي، تدوین فرمها و شاخصهای مناسب جهت رتبه بندی فعالیتهای فرهنگي تربیتي مراکز آموزشي تربیتي جام .73

7331. 

شناسي اسالمي و   شناسي عمومي، روان از جمله واحدهای روان  تدوین سرفصلهای آموزشي دوره پودماني مهارتهای راهنمایي و مشاوره .71

 .7331شناسي یادگیری، مرکز آموزشهای کاربردی و مهارتي حوزه علمیه قم،.  روان

 

 

 در حوزه سنجش و ارزیابی: .5.3

 .7337، قم: جامعه المصطفي، 37-31ارزیابي وضعیت اخالقي معنوی طالب جامعه المصطفي مشغول به تحصیل در ایران در سال تحصیلي  .7

و گرگان: جامعه  اصفهانارزیابي وضعیت تربیتي و استعدادسنجي طالب جامعه المصطفي در قالب طرح بهترین انتخاب، قم، مشهد،  .1

 تا کنون. 7337المصطفي، 

 .7331ن طرح ارزیابي جامع معاونت فرهنگي تربیتي جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي، تدوی .3

 .7331، قم: جامعه المصطفي، (تدوین طرح ارزیابي جامع دوره تمهیدیه )مقطع ورودی طالب جامعه المصطفي .1

 .7337لمصطفي، ، قم: جامعه اتدوین طرح جامع ارزیابي تربیتي فرایندهای موجود در سازمان جامعه المصطفي .1

 .7331ارزیابي وضعیت نماز جماعت و نمازخانه های واحدهای مختلف جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي،  .6

 .7331ارزیابي طرح احیای سیره نبوی )ص( )اعتکاف رمضانیه( ویژه برادران در مشهد مقدس، قم: جامعه المصطفي،  .1

 .7331ه( ویژه خواهران در مشهد مقدس، قم: جامعه المصطفي، سیره نبوی )ص( )اعتکاف رمضانی /ارزیابي طرح احیای .8

 .7337ي طرح احیای سیره نبوی )ص( )اعتکاف رمضانیه(  در عتبات عالیات عراق ، قم: جامعه المصطفي، ارزیاب .3

 .7331ارزیابي برنامه اعتکاف رمضانیه ویژه برادران در قم مقدسه، قم: جامعه المصطفي،  .71

 .7331شید )دلنوشته های طالب برای مقام معظم رهبری )حفظه ا...( ، قم: جامعه المصطفي، ارزیابي نشست توصیف خور .77

 .7331، قم: جامعه المصطفي، 7383گزارش نظرسنجي از طالب شرکت کننده در اعتکاف رمضانیه سال  .71

 .7337-7331مورد(،  111الغ بر ارزیابي وضعیت تربیتي افراد پیشنهادی به عنوان مدیران گروههای علمي تربیتي جامعه المصطفي )ب .73

ارزیابي وضعیت تربیتي و صالحیت تخصصي افراد پیشنهادی به عنوان معاونین فرهنگي تربیتي مراکز آموزشي تربیتي جامعه المصطفي )بالغ  .71

 .7337-7331مورد(،  71بر 

 .7337جامعه المصطفي، ارزیابي مدیریت مدیر وقت خوابگاه غدیر )یکي از خوابگاههای طالب جامعه المصطفي(، قم:  .71

 .7337ارزیابي دومین اجالس مربیان اخالق در جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي،  .76

 .7331 ي،جامعه المصطف یندگيدر افغانستان، کابل: نما یلطالب مشغول به تحص یمعنو ياخالق یابيارز .71

 .7333عه المصطفي، قم: جامعه المصطفي، امکان سنجي رتبه بندی فعالیتهای فرهنگي تربیتي مراکز آموزشي تربیتي جام .78

 .7331طرح رتبه بندی فعالیتهای فرهنگي تربیتي مراکز آموزشي تربیتي جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي،  تدوین .73
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 .7331تفصیلي ارزیابي تربیتي اساتید جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي، تدوین طرح  .11

 .7331- 7331 ،، تمام واحدهای تابعه داخل کشور )به استثنای مراکز تمهیدیه(يالمصطف جامعهطالب  یمعنو ياخالقکالن  یابيارز .17

 .7331 ي،قم: جامعه المصطفانجام طرح رتبه بندی فعالیتهای فرهنگي تربیتي مراکز آموزشي تربیتي جامعه المصطفي )داخل کشور(،  .11

 هاي علمی: عضویت در انجمنها و کمیته .6

 مشاوره جمهوری اسالمي ایرانسازمان نظام روان شناسي و  .7

 حوزه علمیه قم شناسي اسالمي انجمن روان .1

 العالمیه گروه مشاوران جامعه المصطفي .3

 .7337کمیته تدوین شاخصهای استعدادسنجي طالب موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني )ره(، قم: موسسه امام خمیني )ره(،  .1

 .7333-7331ارزیابي اخالقي معنوی طالب جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي، کمیته تدوین شاخصها و طراحي گزاره های پرسشنامه  .1

 .7337کمیته  انتخاب پرسشنامه مناسب جهت استفاده در طرح ارزیابي اخالقي معنوی طالب جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي،  .6

 .7331-7331جامعه المصطفي،،المصطفي، قمجامعهطالب وپرونده تربیتي استعدادسنجي های پرسشنامه گزارهوطراحيتدوین شاخصها کمیته .1

 .7333-7331کمیته رتبه بندی فعالیتهای فرهنگي تربیتي مراکز آموزشي تربیتي جامعه المصطفي، قم: جامعه المصطفي،  .8

، قم: جامعه مصاحبه گران و...( )شامل آزمونها، مصاحبه، آموزش آموختگان جامعه المصطفي کمیته علمي فرایند فارغ التحصیلي دانش .3

 .7331المصطفي، 

موزشهای کاربردی و مهارتي حوزه علمیه قم،  آمرکز کمیته علمي تدوین سرفصلهای آموزشي دوره پودماني مهارتهای راهنمایي و مشاوره،  .71

7331. 

 

 )کارگاهها، نشستها، همایشها و ...(به عنوان شرکت کننده دوره هاي ویژه  .7

 کارگاهها .7.1
 .1931 المصطفی، جامعه: قم بزرگی، جان مسعود دکتر ازدواج، رهمشاو .1

 .1911 ،(ره) خمینی امام موسسه به وابسته) ماوا مشاوره مرکز: قم حاتمی، دکتر باز، چشمان با ازدواج .2

 .1932 ،(ره) خمینی امام موسسه: قم  مهکام، دکتر پذیرشی، مصاحبه بر تکیه با مصاحبه روشهای .9

 .1939 المصطفی، جامعه: آشتیان مهکام، دکتر ،MBTI تست اساس بر شخصیت شناسی تیپ .4

 .1932 المصطفی، جامعه: قم اطالعات، وزارت کارشناس ارتباطات، در گفتار حفاظت .5

 .1934 المصطفی، جامعه: قم اطالعات، وزارت کارشناس تلفنی، جاسوسی روش با آشنایی .6

 .1932 المصطفی، جامعه: قم ،المصطفی جامعه اساتید از یکی نوظهور، عرفانهای .7

 .1931 المصطفی، جامعه: قم المصطفی، جامعه انسانی منابع توسعه مرکز اسالم، سیاسی اندیشه مبانی و اصول .1

 .1931 المصطفی، جامعه: قم المصطفی، جامعه انسانی منابع توسعه مرکز زندگی، مهارتهای .3

 .1931 المصطفی، جامعه: قم المصطفی، جامعه نیانسا منابع توسعه مرکز قرآنی، مفاهیم و فرهنگ آموزش .11

 .1931 المصطفی، جامعه: قم المصطفی، جامعه انسانی منابع توسعه مرکز عملکرد، ارزیابی و سنجش فنون .11

 .1931 المصطفی، جامعه: قم المصطفی، جامعه انسانی منابع توسعه مرکز انگیزش، مدیریت و سازمانی شناسی روان .12

 .1913 المصطفی، جامعه: قم المصطفی، جامعه انسانی منابع توسعه مرکز( مقدماتی) مشارکتی دیریتم و پیشنهادات نظام .19

 .1931 المصطفی، جامعه: قم المصطفی، جامعه انسانی منابع توسعه مرکز( تکمیلی) مشارکتی مدیریت و پیشنهادات نظام .14

 .1913 المصطفی، جامعه: قم ، عسگری علی دکتر ،(مقدماتی) نویسی طرحنامه مهارتهای .15

 .1913 المصطفی، جامعه: قم عسگری، علی دکتر ،(تکمیلی) نویسی طرحنامه مهارتهای .16

 .1931-1931 المصطفی، جامعه: قم بزرگی، جان مسعود دکتر ،CBT مدل اساس بر درمانگری روان .17

 .1932 المی،اس شناسی روان انجمن: قم فرد، خدایاری محمد دکتر دیگران، و خویشتن قوت نقاط بر تمرکز .11

 

 .1932 اسالمی، شناسی روان انجمن: قم فرد، خدایاری محمد دکتر اسالم، دیدگاه بر تاکید با درمانگری روان در نگری مثبت کاربرد .13

 .1915  دارالحدیث، فرهنگی علمی موسسه ،قم پسندیده، دکتر ،دینی مفاهیم شناخت روش .21

 .1915  دارالحدیث، فرهنگی علمی موسسه: قم پسندیده، دکتر ،(حدیث و قرآن) دینی های گزاره تبیین و فهم روش .21
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 کارگاهها .7.1
 .1915  دارالحدیث، فرهنگی علمی موسسه: قم پسندیده، دکتر ،حدیث و قرآن در عفت مفهوم بررسی .22

 .1915  دارالحدیث، فرهنگی علمی موسسه: قم پسندیده، دکتر ،شناسی مصداق روش با همراه حیا اقسام .29

 .1915  دارالحدیث، فرهنگی علمی موسسه: قم مسعودی، دکتر ،( موانع و ها زمینه) شناسی روان در حدیث از گیری بهره .24

 .1915  دارالحدیث، فرهنگی علمی موسسه: قم مسعودی، دکتر ،حدیث فهم مبانی .25

 .1915  دارالحدیث، فرهنگی علمی موسسه: قم گلزاری، دکتر ،اسالم نظر از شادکامی .26

 .1934 عاقالنه، زندگی مشاوره مرکز: قم اطبایی،طب آقای ازدواج، و آشنایی .27

 .1931 اسالمی، شناسی روان انجمن: قم بزرگی، جان مسعود دکتر کتل، عاملی 16 شخصیت تست تحلیل .21

 .1934 بالغ، مشاوره مرکز: قم ،  دکتر مجازی، فضای در مشاوره .23

 .1935 ، ماوا مشاوره مرکز: قم اناری، دکتر ،(PMT) نوجوان رفتار مدیریت مهارتهای .91

 .1935 ،(انسانی علوم عالی آموزش موسسه) المصطفی جامعه: قم، میرزایی محمدعلی دکتر انسانی، علوم سازی اسالمی جایگاه .91

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، خسروپناه عبدالحسین دکتر انسانی، علوم در اجتهادیـ  حکمی شناسی روش و الگو تدوین .92

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، فتحعلی محمود  ،اخالق و انسانی علوم  دین، .99

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، طباطبایی کاظم محمد سید دکتر  شناسی، حدیث .94

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، شریفی حسین احمد دکتر  انسانی، علوم سازی اسالمی مبانی .95

 .1935 ،فیالمصط جامعه: قم، نیا حکمت محمود دکتر انسانی، علوم سازی اسالمی روش .96

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، کوهساری حسینی دکتر  مالزی، و اندونزی کشورهای در انسانی علوم سازی اسالمی تجربه .97

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، غالمی رضا دکتر  ایران، در انسانی علوم سازی اسالمی روند .91

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، سجادی بدالقیومع دکتر افغانستان، معرفتی فرهنگی تحول در انسانی علوم جایگاه .93

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، نظری آقا حسنین مالمسل و االسالم حجت انسانی، علوم سازی اسالمی های بایسته .41

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، اصفهانی رضایی  دکتر  ،(قرآن علمی مرجعیت) علوم و قرآن .41

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، واعظی احمد دکتر  انسانی، علوم سازی ماسال در مهم گامی اسالمی؛ شناسی انسان .42

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، عابدی حسن االسالم حجت  اسالمی، اندیشه مدون نظام .49

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، تهرانی هادوی مهدی اهلل آیت اسالمی، اندیشه مدون نظام .44

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، علیدوست ابوالقاسم اهلل آیت انی،انس علوم سازی اسالمی در فقه فلسفه نقش .45

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، شیرازی حائری الدین محی اهلل آیت انسانی، علوم سازی اسالمی در اسالمی معارف ظرفیت .46

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، اراکی محسن اهلل آیت ، سازی اسالمی در اصول علم جایگاه .47

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، پارسانیا حمید  دکتر  مدرن، انسانی علوم لسفهف مبانی نقد .41

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، گلشنی مهدی دکتر اسالمی، تمدن رویکرد با سازی تمدن در اسالمی انسانی علوم جایگاه .43

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، داودی پرویز دکتر بانکی، و پولی نظام مصداق با انسانی علوم سازی اسالمی .51

 .1935 ،المصطفی جامعه: قم، اعرافی علیرضا اهلل آیت ساز، تمدن اجتهاد .51

 

 

 نشستهاي علمی:  .7.2

 .1931درمانگری مذهبی، دکتر مسعود جان بزرگی، قم: انجمن روان شناسی اسالمی،  .1

 .1917قم: انجمن روان شناسی اسالمی،  سی سبکهای مختلف عشق، دکتر عبدی،برر .2

 .1911تبلیغات، دکتر سید محسن فاطمی، قم: انجمن روان شناسی اسالمی،  روان شناسی .9

 .1931الگوی انسان کامل بر اساس شخصیت پیامبر اکرم )ص(، دکتر بشیری، قم: انجمن روان شناسی اسالمی،  .4

 .7388روان شناسي در قرآن، آیت اهلل محي الدین حائری شیرازی، قم: انجمن روان شناسي اسالمي،  .5

 .7331کاویاني، قم: انجمن روان شناسي اسالمي،  زندگي اسالمي، دکترسبک  .6

 .7381روان شناسي مثبت گرا، دکتر براتي سده، قم: انجمن روان شناسي اسالمي،  .1
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 .7331معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسالم، دکتر حسین خاني، قم: انجمن روان شناسي اسالمي،  .8

 .7383ها،  آیت اهلل غروی، قم: موسسه امام خمیني )ره(، کارکرد  و ها ضرورت شناسي روان .3

 .7381دکتر صفورایي، قم: موسسه امام خمیني )ره(،  و آیت اهلل غروی درمان، و مشاوره در روانشناسي دستاوردهای .71

 .7386امام خمیني )ره(،  مهکام، قم: موسسه دکتر اسالمي، های آموزه اساس بر آن درمان و پیشگیری و کودکان شده سازی برون اختالالت .77

 .7386ناروئي، قم: موسسه امام خمیني )ره(،  المسلمین و االسالم وسواس، حجت درمان در اسالمي خودیابي درماني روان با آشنایي .71

 .7388میردریکوندی، قم: موسسه امام خمیني )ره(،  دکتر االسالم عقل، حجت سنجش مقیاس ساخت روند با آشنایي .73

 .7383اری، دکتر نزار العاني )از بحرین( و دیگران، قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، سنجه های دیند .71

 

 به عنوان برگزار کننده:دوره هاي ویژه  .8
 کارگاهها: : .8.1

ر کننده: موسسه تبلیغي راه مبلغین دانش آموزی، مرتضي فرقاني،برگزا ویژهدوران نوجواني و راهکارهایي برای شناخت و تربیت بهتر،  .7

 .7388یزد، آینده، 

واحد مشهد.  جامعه المصطفيبرگزارکننده:  ،.مرتضي فرقاني، ویژه مشاورین جامعه المصطفي MBTIتیپ شناسي شخصیت بر اساس تست  .1

 7331 مشهد،

برگزارکننده: اداره فارغ التحصیالن جامعه المصطفي. ، مرتضي فرقاني، ، ویژه مصاحبه گران همکار MBTIبر اساس تست  استعدادسنجي .3

 .7331 قم،

 

 حوزه هاي مورد عالقه براي فعالیت )با توجه به سوابق شغلی و تحصیلی(: .9

 در حوزه روان شناسی و مشاوره:    1-5

روان سنجي و ساخت و اجرای آزمونهای رواني و اخالقي و تربیتي،  مشاوره روان شناسي اسالمي )در حوزه کاربردی(، تاسیس واحد مشاوره، 

 رگاههای روان شناسي، راهنمایي و مشاوره در انتخاب همسر و شغل مناسب، و...ازدواج، برگزاری کا

 حوزه خدمات اجتماعی: در    2-5

 همسریابي )بر مبنای علم، عرف و قانون(؛جوانان از جمله  مددکاری اجتماعي، همکاری با خیرین، نهادها و موسسات خیریه، خدمات ازدواج

 اد و خاطره انگیز و البته اسالمي، برگزاری مراسم ازدواج به صورت ش

 ارزیابی: و در حوزه سنجش   3-5

اص به رصد و ارزیابي مسائل فرهنگي، اخالقي، تربیتي، خانوادگي و... جامعه به طور عام و سازمانها و نهادهای انقالبي و خانواده ها به طور خ

 برای ارتقاء وضعیت آنها» علمي و پیشنهاد محور«ارائه گزارشات اشکال مختلف افکارسنجي، نیازسنجي، آسیب شناسي و وضعیت سنجي و 

 : فرهنگیدر حوزه    4-5

دی تبلیغ دین و معارف اسالمي، ترویج سبک زندگي اسالمي و دفاع از ارزشهای دیني، مذهبي، انقالبي و ملي با نیازسنجي از مخاطبین و سطح بن

 و جذابآنها و تولید محتوای مناسب و در قالبهای جدید 

 در حوزه یادگیري؛ پژوهش و مهارت افزایی:   5-5

فهم قرآن، روایات و سیره اهل بیت )ع( و نیز تاریخ و تدبر در آنها، سنجش و ارزیابي، روان شناسي اسالمي، اخالق اسالمي، روان سنجي، 

 مشاوره، سبک زندگي اسالمي، آینده نگری، دشمن شناسي و...
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 در حوزه مخاطبین:   6-5

 طالب و روحانیون، خانواده ها، جوانان )به ویژه در دوره های قبل و بعد از ازدواج(،  نخبگان و...

 

 

 والحمدهلل رب العالمین
55/6/53 

 قم مقدسه
 مرتضی فرقانی


