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 (CV)سوابق ه الصخ

 ت علمی(أ)اعضای هی

 

 مشخصات:الف( 

 مجرد يبابائ: خانوادگی نام                                                                                        : حسين                  نام

 : تهرانتولد محل                                                                                             4631: تولد تاريخ

 

 : تحصيلی مقطع و رشته

تبييين تييرير عوامي     نامه:  )عنوان پايان (عليه السالم) دانشگاه امام صادق يت ماليريو مد يکارشناس ارشد معارف اسالم. 4

                         (سبت به سهام رشدي و ارزشيگذاران ن روانشناختي در گرايش سرمايه

)عنيوان رسياله:   (رحويه ال )ييدانشيگاه عالميه اباابيا    از گيذاري عويومي  مشيگرايش خط يت دولتيريمد دکتراي. 2

 الگوسازي نظام کارآمد کنش سازماني(

 

 :فعلی مشاغل

مشاور علوي معاون امور پژوهشي و و  يالمشه اسيوهشگاه فرهتگ و اندپژ اسالمي تيريگروه مد يئت علويعضو ه. 4

 پژوهشگاهآموزشي 

 رکز انديشه و هوفکري راهبردي بسيجمپژوهشي انديشکده مطالعات راهبردي و سياست يمحتوا. مدير 2
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  gmail.com31h.babaee@          :                 الکترونيک پست آدرس

 

 :کتاب فيتأل (ب

 وتي  و تير     ينهياد اتتاياد اسيالم    ه بر راهبرد توسيعه در دو يبا تک در مفهوم توسعه از منظر اسالم يريس(

 ؛الحسنه(

 ؛سوره توبه)به سفارش وزارت آموزش و پرورش( ير اجتواعيتفس 

 ؛(يت فرهنگ و ارشاد اسالم)به سفارش وزارياسالم يکرديه بر رويبا تک يااخالق رسانه 

  حاشيه ترآني دانشجويي: پاسخگويي به شبهات اعتقادي و کالمي دانشجويان)به سفارش مرکز توسعه و ترويج

 ؛فعاليتهاي ترآني(

 ؛سازي)به سفارش کويسون ترآني دبيرخانه شوراي انقالب فرهنگي( مااحبه با نخبگان حوزه نظام 

 ؛ون ترآني دبيرخانه شوراي انقالب فرهنگي(بنياد)به سفارش کويس سازي ترآن نظام 

 گرايي)در دست داوري(؛مسئله بوروکراسي؛ ح  تعار  ساختار ي عامليت به نفع فطرت 

 در دست تيلي (؛و نظريه واليت فقيه گذاري عووميمشيسازي مبتني بر علم خطتبيين نظام( 

 ؛(ت ي آماده براي چاپپژوهشکده حکو)مشيترجوه و تيلي  کتاب کانون تفکر و مطالعات خط 

 ؛(پژوهشکده حکوت ي آماده براي چاپگذاري عوومي پ  ساباتيه)مشياي خطترجوه کتاب تئوريه 

 

 تأليف مقاله: (ج

 ه ي)چاپ شده در نشير يشوندان اسالميکرد انديبر رو ي؛ تيمليدر حوزه علوم انسان يپردازهينظر يشناسروش

 ؛(يمعرفت فلسف يپژوهش يعلو

 ن و يي د يپژوهشي  يه علويچاپ در نشر؛ حلقه مفقوده استعاره سازمان به مثابه رسانه)يجتواعت ايه مسئولينظر

 ؛(ارتبااات

 ت محدود يت کام  و عقالنيعقالن گذاران در پرتو ح  معض هير سرمادر رفتا ير عوام  روانشناختيه تيريتوج

 ؛(معرفت اتتااد اسالمي يعلوي پژوهشه يچاپ در نشر)

 يپژوهشي  يه علويچاپ در نشرفلسفه اخالق ) ه بر فلسفه تانون وياشتغال زنان با تک هگذاري در حوزيمشخط 

 ؛(زن و فرهنگ

mailto:h.babaee64@gmail.com
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 ؛شناسي کش  نظام از منابع ديني)چاپ در نشريه علوي ي پژوهشي تبسات(سازي و روشمعناشناسي نظام 

 علويي ي پژوهشيي    سازي ترآنيي در جامعيه اسيالمي)چاپ در نشيريه     هاي نظامکش  و فهم الزامات و بايسته

 حکومت اسالمي(

 (؛چاپ در نشريه علوي ي پژوهشي تبساتبنيان؛ چيستي، چرايي و چگونگي )سازي ترآننظام 

     تبيين مانعيت بوروکراسي در تحقق کنش جهادي؛ درآمدي بر نظريه نوين سيازماني)مجوز چياپ در نشيريه

 ؛مديريت اسالمي دانشگاه امام حسين)ع((

  ؛(بايرت و تربيت اسالميسازماني)چاپ در نشريه علوي ي ترويجي تربيت انساني در جامعه 

 ()چاپ شده در مجووعه مقاالت تفسير گراف ارتبااي مديريت جهادي و نظريه اعتباريات عالمه اباابايي)ره

 (؛الويزان و علوم انساني اسالمي

    چيا پيو انتشيارات     نقد کتاب تاريخچه سازماني جهاد ساندگي ايران ارر اريک سيندر الب)چياپ در مسسسيه

 دانشگاه امام حسين )ع((

 هاي کنش جهادي )چاپ در نشريه تخااي نامه دفاع ي ويژه مديريت جهادي(مسلفه 

  به مثابه مديريت جهاد کبير در عرصه اجتواعي )چاپ در نشريه تخااي نامه دفياع ي وييژه    مديريت جهادي

 مديريت جهادي( 

 اسالمي و غربي)چاپ شده درمجووعه مقاالت هويايش علويي    مسئوليت اجتواعي درسازمان؛ مطالعه رويکرد

 ؛(و ارائه در هوايش امربه معروف ونهي ازمنکر

 چاپ در مجووعه ) يکارآمد يه بر مبانيشرفت با تکياستلزامات پ ياز مفهوم توسعه به سو يشناختگذار روش

 ؛(و ارائه در هوايش شرفتيپ يرانيا ياسالم يالگون يتدو يمل شيهوا مقاالت

 واره مباني کارآمدي به مثابه فا  مقوم الگوي دين کارآمد)چاپ در مجووعه مقاالت کارآمدي ترسيم نظام

 ؛دين در اداره جامعه(

 ر تطور مفهوم و مطالعيه  ير در بستر سياز تهر و تسر به تسخ يو علوان يانيوح ياستاندارد، گذار يپردازمفهوم

 ؛دارد()چاپ در مجووعه مقاالت سازمان استانيقيتطب

 با رويکردي فرهنگي )پذيرش چاپ در دوفايلنامه   يت دولتيريبر مد يدرآمد ؛گاه دولت از منظر اسالميجا

 ؛نامه فرهنگ و ارتبااات( ،علوي
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 ،ش تير   ين هويا يدومي  در رچاپ بيه صيورت پوسيت    يرش براي)پذ اسالم ينظام اتتااد نهاد تر  الحسنه

 ؛(ياسالم اتتااد نهاد ؛الحسنه

 ؛ت مدرس(يدة منتخب از پژوهشکدة اتتااد دانشگاه تربيت توسعه ازمنظراسالم )چکيريمقاله مد 

 يها هسور يتيريمد يها دگاهين جشنواره ديسوره عار)چاپ درمجووعه مقاالت اول يتيريمد يها دگاهيد 

 ؛(عار مبارکة ت سورهيمحور با ميکر ترآن

 

 تدريس دانشگاهی:( د

 شرفته در دانشکده مديريت دانشگاه عالميه اباابيايي)ره( در دو   تدريس درس اداره امور عوومي تطبيقي پي

 ؛ترم در مقطع کارشناسي ارشد

    تدريس درس مديريت جهادي در اتتااد ايران در دانشکده دفاع و پدافند اتتاادي دانشگاه صينعتي ماليک

 اشتر دو ترم در مقطع کارشناسي ارشد؛

  مباحي  وييژه   عالميه اباابيايي)ره( در دروس:   در مقطع کارشناسيي دانشيکده ميديريت دانشيگاه     تدريس

ديشه سياسي و تحول نهادهاي اداري، سير ان ،2مباني مديريت دولتي  ،مديريت منابع انساني ،مديريت دولتي

 ؛مباح  خاص در مديريت دولتي و سازمانهاي محلي و شهرداريها

  رفتيار سيازماني   بع انساني پيشيرفته،  دروس: مديريت منادانشگاه غير انتفاعي موالنا در در مقطع ارشد تدريس

 نظريه سازمان و مديريت پيشرفته؛ وپيشرفته 

 

  یقاتيتحق يپروژه ها( ه

 تبيين استانداردهاي جهاني پژوهش در حوزه علوم انساني و هنر)کارفرما: معاونت پژوهشي وزارت علوم(؛ 

 يج(گري)کارفرما: مرکز انديشه و هوفکري راهبردي بسپژوهي تنظيمميز سياست 

 ؛)کارفرما: مرکز ابع و نشر ترآن کريم(براي دانشجويان ترآني حاشيه تفسيري 

 ؛)کارفرما: دبيرخانه شوراي انقالب فرهنگي(سازي ترآنيشناسي تحقيقات نظامموضوع 

 ؛)کارفرما: دبيرخانه شوراي انقالب فرهنگي(بنيادسازي ترآنهاي نظاممجووعه مااحبه 

 ؛)کارفرما: معاونت راهبردي سپاه(مقابله با تهديدهاي نرم دشونان نظامر دکترين نظام جوهوري اسالمي د 

 ؛)کارفرما: دانشگاه امام حسين )ع((دهاي انقالبي از تيسيس تا انحاللمديريت جهادي با تيکيد بر نها 



5 

 

 کارفرما: دانشگاه عالي دفاع ملي(؛شناسي جهاد کبير در سنت نبوي و ولويگونه(  

 ؛)کارفرما: بنياد پيشرفت اسالمي(ساله ششم دولتامه پنجاليحه برن بررسي و نقد 

 

 و سخنرانی و( ارائه مقاالت

 بنيان؛ چيستي، چرايي و چگونگي در کرسي ترويجي پژوهشگاه فرهنگ و انديشيه  سازي ترآنارائه مقاله نظام

 اسالمي؛

 کرسي ترويجيي پژوهشيگاه    ها درارائه مقاله تغيير ميدان مديريت به نفع مديريت جهادي؛ راهبردها و تاعده

 ؛فرهنگ و انديشه اسالمي

 گرايي، ساختارگرايي، تلفيق و ترکيب؛ پيشارائه مقاله بررسي تطبيقي عو  ارادي در چهار رويکرد عامليت-

 ؛درآمدي بر ارح نظريه سازمان نوين در کرسي علوي ي ترويجي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

  ترويجيي دانشيگاه اميام    علويي ي   در کرسيي   "جهت تحقق کينش جهيادي   مانعيت بوروکراسي"ارائه مقاله

 ؛صادق)ع(

  در دانشيگاه اميام    "گراف ارتبااي مديريت جهيادي و نظرييه اعتبارييات عالميه اباابيايي)ره(     "ارائه مقاله

 ؛حسين)ع(

  عيروف  بيه م  امير  مليهوايش  در "مسئوليت اجتواعي درسازمان؛ مطالعه رويکرد اسالمي و غربي"ارائه مقاله

 ؛ونهي ازمنکر

  در  "شناختي از مفهوم توسعه به سوي استلزامات پيشرفت با تکيه بر مبياني کارآميدي  گذار روش"ارائه مقاله

 ؛هوايش ملي تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در کتابخانه ملي

 ؛شناسي و ابعاد)ارائه در دبيرخانه شوراي انقالب فرهنگي(سازي ترآني؛ مفهومنظام 

  ؛(در دانشگاه عالمه اباابايي )ره()ارائه شده تئوريهاي مکتب کالسيک و نئوکالسيک مديريتنقد 

  ؛در مرکز تحقيقات راهبردي دفاعي "مانعيت بوروکراسي جهت تحقق کنش جهادي"ارائه مقاله 

  ؛در دبيرخانه شوراي انقالب فرهنگي "سازي ترآني شناسي تحقيقات نظام موضوع"ارائه ارح 

  هياي  ذهني دانشجويان در نسبت با شبهات اعتقيادي )ارائيه شيده در سيالن هويايش     سنجش شاکله

 ؛(مجتوع امام خويني)ره(
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 ح( مشاغل اجرايی:

 ؛پژوهشي و مطالعات راهبردي حکوت مدير گروه اتتااد پژوهشکده سياست 

 ؛هاي علوي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي مدير اداره هوکاري 

 ؛شرفت اسالميمدير گروه مديريت بنياد پي 

 مشاور علوي معاون امور پژوهشي و آموزشي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي؛ 

 .مدير محتواي علوي دبيرخانه مجوع عالي بسيج 

 

 اي هاي رسانه ط( برنامه

 (6شرکت در برنامه فقه پويا در راديو معارف )؛جلسه 

 (3شرکت در برنامه رهيافت در راديو گفتگو )؛جلسه 

 ؛جلسه( 2در راديو تهران) يک آسوان سخاوت و تقنوس شرکت در برنامه 

 (2شرکت در برنامه دين و زندگي در راديو فرهنگ )؛جلسه 

 

 هاي علمی و هنري ي( رتبه

 ؛آموزي تاري ترآن و نفر سوم مسابقات ترائت ترآن کشوري دانش 

  ؛77و  78دانشجوي موتاز دانشکده معارف اسالمي ومديريت دانشگاه امام صادق)ع( سالهاي 


