 -1مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی :هادی براتی
نام پدر :محمد
تاریخ تولد1361/6/10 :
محل تولد :بیرجند
پست الکترونیکbaratian_61@yahoo.com----h.barati@birjand.ac.ir :

 -2سوابق تحصیلی
ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

ورودی

1

کارشناسی

مدیریت آموزشی

دانشگاه بیرجند

79

82/11/30

2

کارشناسی ارشد

دانشگاه عالمه طباطبایی

83

85/10/25

3

دکتری

دانشگاه عالمه طباطبایی

مهرماه 92

97/4/23

مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی

سال اخذ مدرک

عنوان پروژه کارشناسی

بررسی میزان اجرای آییننامهها و بخشنامههای واصله از دید مدیران شهرستان بیرجند

عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد

بررسی وضعیت شهرداری مشهد بهعنوان سازمان گیرنده بهمنظور ارائه الگوی مطلوب -استاد

راهنما جناب آقای دکتر مصطفی نیکنامی
عنوان رساله دکتری

طراحی الگوی خوشبینی سازمانی بر اساس مؤلفههای فردی ،روانشناختی و سازمانی در دانشگاه
فرهنگیان استان خراسان جنوبی -استاد راهنما جناب آقای دکتر عباس پور

1

 -3سوابق آموزشی

نام درس

دانشگاه

آموزشوپرورش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه-

دانشگاه بیرجند

مقطع

کارشناسی

سال

95

توضیحات

ادامه دارد

مدیریت عمومی -مسائل آموزشوپرورش در ایران-
سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسالم-
نظارت و راهنمایی تعلیماتی -مسائل جوانان و
نوجوانان -جامعهشناسی آموزشوپرورش
مدیریت آموزشی و آموزشگاهی -مدیریت کالس

دانشگاه فرهنگیان

کارشناسی

97

ادامه دارد

درس ،روش تحقیق ،اصول و روش های تدریس،
کاربرد مقدماتی آمار،
آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش ،طراحی

دانشگاه آزاد اسالمی

کارشناسی ارشد

97-98

ادامه دارد

برنامههای آموزش ضمن خدمت ،روش تدریس در
آموزش منابع انسانی ،ارزشیابی آموزش منابع انسانی
سنجش و اندازهگیری پیشرفت تحصیلی ،اصول و

دانشگاه آزاد اسالمی

فلسفه آموزشوپرورش ،روشهای نوین یادگیری و

کارشناسی

86-89

خاتمه

/کاردانی

یاددهی ،برنامهریزی درسی ،مدیریت مراکز آموزشی،
تمرین معلمی ( )1و ( ،)2آموزشوپرورش تطبیقی و
تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی
برنامهریزی امور فرهنگی ،مدیریت سازمانها و مراکز

جهاد دانشگاهی

کارشناسی

87

خاتمه

فرهنگی
آمااااار اسااااتنباطی-آمااااار و ارزشاااایابی در مراکااااز

مرکز علمی کاربردی

پیش دبستانی -اصول مدیریت -کلیات روشها و فنون

بهزیستی

تدریس-استانداردهای طراحی مراکاز پایش دبساتانی-

کارشناسی

86-91

ادامه دارد

/کاردانی

برنامهریزی آموزشی -آموزش عملی مفاهیم ریاضی و
علوم-روش تحقیق-روش و فنون تدریس
مدیریت مراکز و سازمانها -قوانین و مقاررات وزارت

مرکز علمی کاربردی

و سازمانها -کاربرد وسایل سمعی و بصری -مدیریت

بیرجند ()1

راهبااردی سااازمان -سرپرسااتی و ماادیریت سااازمان،
قااوانین و مقااررات وزارت و سااازمان تابعااه-خاادمات
اجتماااعی و تعاااون در اسااالم -مبااانی ارتبااا جمع ای-

2

کارشناسی

89-91

ادامه دارد

جامعهشناسی عمومی -کاارورزی -تااربینی -قاوانین و
مقاااررات در روابااای عماااومی -مااادیریت مراکاااز و
سازمانهای فرهنگی
مرکز علمی کاربردی

مبانی علم اداره و جامعهشناسی عمومی

90

کاردانی

خاتمه

نهبندان

مبانی سازمان و مدیریت -مقررات و روشهای جااری

مرکز علمی کاربردی

94

کاردانی

ادامه دارد

اماااور دفتاااری -روش تااادریس عملیااااتی -قاااوانین و شهرداری و مدیریت بحران
مقررات و تشکیالت و ساختار سازمانی-

 -4سوابق پژوهشی
الف -طرحهای پژوهشی

ردیف

عنوان

1

بررساای وضااعیت شااهرداری مشااهد بااهعنااوان

موسسه

سال

/سازمان

اجرا

شهرداری مشهد

1386

وضعیت

خاتمه یافته و انتشار

سازمان گیرنده بهمنظور ارائه الگوی مطلوب
2

بررسی میزان اجرای آییننامهها و بخشنامههای آموزشوپرورش
واصله از دید مدیران شهرستان بیرجند

3

1383

خاتمه یافته و انتشار

شهرستان بیرجند

شناسایی عوامل مؤثر بر برنامههای پاداشدهی

اداره کل بنیاد

کارکنان بنیاد شهید استان خراسان جنوبی

شهید و امور

1388

خاتمه یافته و انتشار

ایثارگران استان
خراسان جنوبی
4

بررسی نیازهای روانای ،فرهنگای ،اجتمااعی و

اداره کل بنیاد

اقتصادی کارکنان بنیاد شهید بهمنظاور تقویات

شهید و امور
ایثارگران استان

روحیه آنان

خراسان جنوبی
3

1393

خاتمه یافته و انتشار

وضعیت

در حال انجام

سال

موسسه

اجرا

سازمان/

1396

عنوان

ردیف

آسیبشناسی فرهنگ پژوهشی اساتید دانشگاه دانشگاه فرهنگیان

5

فرهنگیان
خاتمه یافته و انتشار

1397

اداره کل

طراحی الگوی توسعه حرفهای مدیران مدارس

آموزشوپرورش

6

 با رویکرد آیندهپژوهی1404 در افق

استان خراسان
جنوبی
خاتمه یافته و انتشار

97

اداره کل

بررسی عوامل تأخیر سن ازدواج زنان و

ثبتاحوال

پیامدهای جمعیتی آن

7

 مقاالت علمی-ب

وضعیت

سال

سازمان/ موسسه

عنوان

ردیف

چاپشده

2018

Women’s Health
Bulletin, 5(3)

Women’s Optimism: Role of
Psychological Climate

1

چاپشده

2015

Barriers to E-Learning in
Higher Education System in
Iran

2

چاپشده

2014

Comparing
Elements
of
Electronic Curriculum and inPerson Training

3

چاپشده

2014

The IAFOR
International
Conference on
Education
Dubai, UAE
The IAFOR
International
Conference on
Education
Dubai, UAE
Terends in life scinces
An international pree–
reviewed journal .
Volume-3 (Special
Issue(1)

Teacher academic optimism
and it's role in academic
achievment

4

4

ردیف

عنوان

موسسه /سازمان

سال

وضعیت

5

طراحی مدل علی خوشبینی علمی بر

مجله علمی دانشگاه علوم

1397

چاپشده

اساس مؤلّفهای سرمایه روانشناختی

پزشکی بیرجند )3(25

و میانجیگری جوّ روانشناختی در
بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
6

پژوهشنامه روانشناسی مثبت

تأثیر سبک رهبری بر خوشبینی

1397

چاپشده

سازمانی با توجه به نقش میانجیگری
جو روانشناختی

7

پیشبینی ویژگیهای شخصیتی

فصلنامه رهبری و مدیریت

کارآفرینانه دانشجویان بر اساس

آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرمسار )2(10

مؤلفههای هوش اجتماعی
8

جو روانشناختی و خوشبینی سازمانی چهارمین همایش ملی تازههای

1395

ارائه

روانشناسی مثبت نگر 18.و 19

در دانشگاه :نقش تعدیل گری

اردیبهشت  .97هرمزگان

مؤلفههای دموگرافیک
9

1395

چاپشده

نقش میانجیگری جو روانشناختی در

دو فصلنامه مطالعات آموزشی

1397

چاپ

و آموزشگاهی

رابطه بین سبک رهبری و خوشبینی
سازمانی ؛ مطالعه با تمرکز بر دانشگاه
فرهنگیان)

10

خوشبینی :خاستگاه و ضرورت توجه

مجله علمی پژوهش در علوم

به آن در نظام آموزشوپرورش

انسانی و تحقیقات میانرشتهای

5

1397

چاپ

ردیف
10

عنوان
نقش و تأثیر آموزش الکترونیکی در

مجله علمی پژوهش در

1397

چاپ

روانشناسی ،علوم تربیتی و

کارآمد سازی نظام برنامهریزی

علوم اجتماعی

آموزشی ایران

10

موسسه /سازمان

سال

وضعیت

همایش ملی آموزش ابتدایی و

صالحیت حرفهای و لزوم توجه به آن

94

پوستر

تجلیل از دکتر غالمحسین

در معلمان دوره ابتدایی

شکوهی
11

جایگاه یادگیری مشارکتی در

سومین کنفرانس روانشناسی،

کتابهای ریاضی ،علوم و فارسی پایه

علوم تربیتی و سبک زندگی با

95

پوستر

رویکرد بینالمللی .چهارم

سوم ابتدایی

شهریور  .1395مشهد
12

ارزیابی و مقایسه آمادگی مهارتهای

دومین کنفرانس بینالمللی

یادگیری خود رهبر در بین دانش

رویکردهای مدرن در علوم
انسانی-تیرماه -تهران

آموزان پایه ششم ابتدایی
13

95

ارائه

همایش استانی نقش و رسالت

بررسی نقش آموزشوپرورش در

97

پوستر

دانشگاه فرهنگیان در تربیت

تربیت شهروند فعال

شهروند فعال
14

نقش خوشبینی علمای داناش آماوزان

پنجمین همایش ملی تازههای
روانشناسی مثبت نگر

در پیشرفت تحصیلی

فروردینماه 98

6

98

ارائه

 -5افتخارات علمی
رتبه/مقام

مقطع

دانشگاه

رشته

سال

رتبه  11کنکوردانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد بیرجند

کارشناسی

79

حقوق

رتبه  3 ،5 ،4 ،12کشوری

دانشگاههای مختلف تهران

کارشناسی ارشد

83

مدیریت آموزشی

رتبه  4کشوری

کنکور سراسری

کارشناسی ارشد

83

برنامهریزی درسی

رتبه  23کشوری

دانشگاه آزاد اسالمی

دکتری

90

مدیریت آموزشی

رتبه  19کشوری

دانشگاه آزاد اسالمی

دکتری

91

مدیریت آموزشی

رتبه نهایی  3کشوری

دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتری

92

مدیریت آموزشی

رتبه نهایی  5کشوری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتری

92

مدیریت آموزشی

رتبه نهایی  2کشوری

دانشگاه خوارزمی

دکتری

92

مدیریت آموزشی

رتبه  3نهایی کشوری

دانشگاه شیراز

دکتری

92

مدیریت آموزشی

رتبه نهایی  2کشوری

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری

92

مدیریت آموزشی

رتبه اول

دانشگاه عالمه طباطبایی

آزمون جامع دکتری سال 94

رتبه اول(ممتاز)

دانشگاه عالمه طباطبایی

در بین فارغالتحصیل وردی  92دوره

استاد ممتاز

دانشگاه علمی کاربردی

95

استاد برگزیده

دانشگاه علمی کاربردی

97

پژوهشگر برگزیده

دانشگاه علمی کاربردی

96

دکتری()1397

7

 -7کارگاه و دورههای آموزشی
مجری

نام کارگاه یا دوره آموزشی

توضیحات

امنیت شبکه

واحد استانی خراسان جنوبی

شرکتکننده

کاربری شبکه

واحد استانی خراسان جنوبی

شرکتکننده

آشنایی با اتوماسیون اداری

دانشگاه جامع علمی کاربردی

شرکتکننده

تدوین و بازنگری برنامه درسی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

شرکتکننده

طرحهای اشتغالزا برای انجمنهای

واحد استانی خراسان جنوبی

شرکتکننده

علمی
کارگاه مدل یابی معادالت ساختاری

شرکت فرا سنجش فیدار

شرکتکننده

شرکت در دوره تربیت مدرس دانشگاه

دانشگاه علمی کاربردی

شرکتکننده

علمی کاربردی
فناوری نانو و کاربردهای آن

دانشگاه علمی کاربردی

کارگاه مستندسازی (دو دوره)

اداره آب و فاضالب استان

شرکتکننده
مدرس

خراسان جنوبی
کارگاه برنامهریزی آموزشی

استانداری خراسان جنوبی

مدرس

1395

کارگاه فرهنگسازمانی

اداره کل دامپزشکی استان

مدرس

1393

خوشبینی سازمانی

دانشگاه فرهنگیان

مدرس

1393

کارگاه آموزشی spss

دانشگاه فرهنگیان

مدرس

1397

دوره های مدیریت MBA

مجتمع فنی تهران

مدرس

1392

اداره کل کمیته امداد امام

مدرس

1394

برگزاری کارگاه برنامهریزی آموزشی

خمینی (ره)
کارگاه کار تیمی و حل مسئله( 3دوره)

سازمان مدیریت و برنامهریزی

مدرس

1395

کارگاه تعالی سازمانی

سازمان مدیریت و برنامهریزی

مدرس

1396

کارگاه فرهنگسازمانی

سازمان مدیریت و برنامهریزی

مدرس

1396

دوره مدیریت آموزشگاه

مجتمع آموزشی پادمیرا

مدرس

1398

اداره کل ثبت اسناد و امالک

مدرس

1398

کارگاه آموزشی چگونگی ارتبا مؤثر با
تأکید بر  10( NLPساعت)
کارگاه ارتباطات سازمانی( 12ساعت)
کارگاه رفتار سازمانی

جهاد دانشگاهی

مدرس

1398

اداره کل تامین اجتماعی

مدرس

1398

نیروهای مسلح
کارگاه اخالق کاربردی

اداره کل بیمه سالمت
8

مدرس

1398

 -7سخنرانیهای علمی
سازمان

موضوع

سطح

تاریخ

دانشگاه فرهنگیان

خوشبینی سازمانی اساتید :ضرورت و عوامل مؤثر

کشوری

1398/3/27

خوشبینی سازمانی

استانی

1399/9/10

دانشگاه بیرجند

 -8کتاب
سازمان
دانشگاه فرهنگیان

عنوان
مجموعه دستورالعملهای پژوهشی دانشگاه

سال

وضعیت

1397

چاپشده

فرهنگیان
مدیریت دولتی

خوشبینی سازمانی :مبانی ،رویکردها و

چاپ

1399

دستاوردهای پژوهشی

 -9داوری
سازمان

عنوان

سال

آموزش و پرورش

داور فراخوان انتخاب کتاب برتر آموزش و پرورش

1398

آموزش و پرورش

داور فراخوان انتخاب کتاب برتر آموزش و پرورش

1398

وضعیت

 -10تقدیر و تشکر
سازمان

سمت

سال

بهزیستی کل کشور

رئیس ستاد هماهنگی و نظارت بر

89

مراکز
استانداری

معاون سیاسی و امنیتی

87

دانشگاه علمی کاربردی

معاون دانشجویی و فرهنگی

88

بنیاد شهید استان

مدیرکل

92

سازمان مدیریت و برنامهریزی

رئیس سازمان

95

بهزیستی

رئیس مرکز

91

دانشگاه علمی کاربردی استان

رئیس دانشگاه

90

9

بسیج اساتید

مسئول بسیج اساتید

94

دانشگاه علمی کاربردی استان

رئیس دانشگاه

88

دانشگاه علمی کاربردی

معاون فرهنگی و اجتماعی

91

دانشگاه علمی کاربردی استان

رئیس دانشگاه

92

دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه

89

دانشگاه علمی کاربردی استان

رئیس دانشگاه

91

دانشگاه علمی کاربردی استان

رئیس دانشگاه

90

دانشگاه صنعتی بیرجند

رئیس دانشگاه

90

دانشگاه علمی کاربردی کردستان

رئیس دانشگاه

91

دانشگاه علمی کاربردی

معاون فرهنگی ،اجتماعی و

90

دانشجویی
مرکز علمی کاربردی بهزیستی

رئیس مرکز

92

مرکز علمی کاربردی بهزیستی

رئیس مرکز

91

دانشگاه علمی کاربردی استان

رئیس دانشگاه

94

مرکز علمی کاربردی بیرجند ()1

رئیس مرکز

95

دانشگاه فرهنگیان

سرپرست واحد استانی

98-97-96-95

رئیس سازمان مدیرت و برنامهریزی

خراسان جنوبی
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 -8سوابق اجرایی
کارشناس دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی
عضو و نائب رئیس شورای هیات ورزشهای دانشگاهی استان
عضو شورای مدیریت ارتباطات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان
عضو شورای آموزشی کمیسیون موارد خاص استان در دانشگاه جامع علمی کاربردی
نائب رئیس و دبیر ستاد دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه فرهنگیان (واحد استانی)
دبیر کمیته انضباطی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
جانشین کانون بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
مسئول تربیتبدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
مسئول روابی عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
10

کارشناس مسئول پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر)
کارشناس پژوهش واحد استانی دانشگاه فرهنگیان
کارشناس آموزش دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر)
دبیر شورای پژوهشی دانشگاه فرهنگیان واحد استانی
عضو شورای پژوهشی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر
عضو و دبیر کمیته ارزیابی طرح تعالی مدیریت مدرسه در استان خراسان جنوبی
عضو اتاق تفکر دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر)
عضو کمیته اجرایی و علمی جشنواره کشوری تجارب برتر آموزشی و تربیتی آموزش جغرافیا
مسئول دبیرخانه اجرایی و علمی جشنواره کشوری تجارب برتر آموزشی و تربیتی آموزش جغرافیا
داور  26امین جشنواره علمی ،ادبی و هنری دانشگاه فرهنگیان در رشته مقالهنویسی
دبیر ستاد نکوداشت یک صدمین سال تأسیس مراکز تربیتمعلم کارشناس مسئول پژوهش واحد استانی

11

