باسمه تعالی

الف) مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی :محمدرضا عسکری
متولد1431 :
محل تولد :کرج
وضعیت تأهل  :متأهل
وضعیت نظام وظیفه :پایان خدمت
سابقه کار 17 :سال تدریس دانشگاهی
پست الکترونیک dr.askari@naiau.ac.ir :
شماره تماس90191602190 :
آدرس  :کرج -رجایی شهر-خیابان13فاز-9پالک-194واحد6
ب) سوابق تحصیلی
ردیف

محل تحصیل

1

دانشگاه پیام نور تهران-جنوب

دکتری

9

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

کارشناسی ارشد

الهیات-علوم و قرآن
حدیث

4

دانشگاه تهران

کارشناسی

زبان انگلیسی-ادبیات
انگلیسی



مقطع

اخذ نمره  10در دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
« عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع) »

رشته و گرایش

معدل

الهیات-علوم و قرآن
حدیث

12/۵9
12.۵9
14.۵9

ج) سوابق پژوهشی

 .1مقاله چاپ شده « شاخص های شهر امن و سالم و برناه ریزی مدیریت شهری با تأکید بر ارتقاء امنیت عمومی »
در همایش ملی (( حاشیه نشینی ،نظم و امنیت )) –  13دیماه 1409
 .9مقاله( چکیده ) چاپ شده « نقش و تأثیر علوم انسانی در پیشرفت جامعه » در همایش ملی (( علوم انسانی ،تحول
و پیشرفت )) –  9۵اسفندماه1420
 .4ارائه مقاله « جایگاه آموزه های مهدویت در جهت دهی بیداری اسالمی » در همایش ملی (( بیداری اسالمی ))-
اسفندماه 1409
د) افتخارات علمی

 .1دانشجوی منتخب و ممتاز ایثارگر کشوری در سال 1476
 .9پژوهشگر برتر شهرستان نظرآباد -استان البرز در سال 1420
 .4عضو ثابت شورای هماهنگی نخبگان و سرامدان شاهد و ایثارگر استان تهران در سال 1427
 .3منتخب علمی و پژوهشی استان البرز در سال 1426
 .۵استاد نمونه سال 1409

ه) سوابق علمی و اجرایی

 .1رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز
 .9رئیس شورای جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی استان البرز
 .4عضو هیئت رئیسه شورای قشر بسیج اساتید استان البرز در سال 1407
 .3رئیس کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز
 .۵رئیس کمیته تخصیص منابع دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز
 .6عضو کمیسیون دائمی هیئت امناء دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز
 .7عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 .2رئیس دانشگاه آزاد اسالمی نظرآباد-استان البرز از سال  1426تا 140۵
 .0عضو هیأت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی کرج
 .19مدرس سطح  4حوزه علمیه خواهران-زینبیه کرج
 .11اخذ مجوزهای تدریس ذیل از معاونت امور اساتید نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها:
-1-19تاریخ تحلیلی صدر اسالم
-9-19تاریخ امامت

-4-19تفسیر موضوعی قرآن
-3-19تفسیر موضوعی نهج البالغه
-3-19تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
 .19دبیری ستاد پژوهش شهرستان نظرآباد در سال  1427و 1420
 .14عضویت در اولین دوره مجلس ایثارگران کشور در سال 1427
 .13عضو هیأت داوران در سومین همایش تجلیل از نخبگان علمی ،فرهنگی و اجتماعی شهرستان کرج در سال 142۵
 .1۵عضو کمیته علمی همایش نهضت تولید علم ،جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسالمی کرج در سال 1424
 .16مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی کرج در سال1422
 .17عضو شورای مشورتی فرمانداری کرج در امور ایثارگران در سال 1422
 .12مسئول فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی منطقه استان تهران از سال  1421تا سال 1424
 .10عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران از سال  1461تا سال 1424
 .99مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی نظرآباد از سال 1422
 .91سرپرست معاونت تحلیل و بررسی سازمان بسیج اساتید استان البرز از سال 1422
 .99عضو شورای هماهنگی طرح معتمدین معین استان البرز از سال 1409
 .94عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی کرج از سال 1409
 .93مدرس گفتمان دینی در استانهای کشور از سال 142۵
 .9۵جانباز  %4۵و آزاده دوران دفاع مقدس به مدت  09ماه
 .96عضو فعال بسیج اساتید
 .97استاد نمونه سال 1409
و ) توانائیها و دوره های تخصصی معتبر علمی:

 .1گواهی حضور در دوره های طرح بصیرت به مدت  49ساعت
 .9گواهی حضور در دوره جنگ نرم به مدت  49ساعت
 .4گواهی حضور در دوره های  TOFELبه مدت  1۵9ساعت
 .3گواهی حضور در دوره بهائیت به مدت  6ساعت
 .۵گواهی حضور در دوره مدیریت رفتار سازمانی به مدت  17ساعت
 .6گواهی حضور در دوره کاربرد فن آوری اطالعات در تعلیم و تربیت به مدت  16ساعت
 .7گواهی حضور در دوره آموزش عالی به مدت  49ساعت
 .2گواهی حضور در دوره مقاله نویسی به زبان انگلیسی به مدت  16ساعت
 .0گواهی حضور در دوره آشنایی با اینترنت به مدت  16ساعت
 .19گواهی حضور در دوره آموزش کارگزاران حج و زیارت – مدیر راهنمای عتبات عالیات
 .11گواهی حضور در دوره های روش تدریس به مدت  49ساعت

 .19گواهی حضور در دوره سیستم های مدیریت اطالعات به مدت  2ساعت
 .14گواهی حضور در دوره آموزش  PowerPointبه مدت  16ساعت
 .13گواهی  CVبه مدت  2ساعت
 .1۵تسلط بر زبان انگلیسی
 .16تسلط بر زبان عربی
 .17توانایی استفاده از منابع الکترونیکیInternet, Microsoft Office ،

