باسمه تعالی

 -1مشخصات فردی
نام  :عالیه
نام خانوادگی  :نوری
عضوهیات علمی ومدیرگروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب.
متولد  -1531/11/1 :تهران
وضعیت تأهل  :متأهل
پست الکترونیک :

a.nouri1531@yahoo.com
nouri.a@wtiau.ac.ir

 -2تحصیالت
-

اخذ دیپلم ریاضی فیزیک درسال  47ازدبیرستان نمونه مردمی شهید آیت ا....کاشانی،آ.پ منطقه .15

-

اخذ مدرک کارشناسی در رشته زبان وادبیات فارسی درسال  47با معدل  ، 17/47از دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی  ،مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) .

-

اخذ مدرک خوشنویسی نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران ،سال .1544 -1543

-

اخذ مدرک دوره های هنری طراحی و نقاشی از جهاد دانشگاهی.1547 -1543 ،

-

اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته تصوف و عرفان اسالمی در سال  71با معدل .11/22

-

اخذ مدرک دکترای تخصصی در رشته تصوف وعرفان اسالمی در سال1512با معدل .17/55

-

اخذ مجوز تدریس درگرایش اخالق اسالمی از معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف
اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سال .1571

-

اخذ مدرک تافل زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در سال.1511

-

اخذ مدرک مجوز تدریس دانش خانواده و جمعیّت از معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس
معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری .1515

-

اخذ مدرک مجوزتدریس درس وصایای حضرت امام (ره) ازمرکزفرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره)
وانقالب اسالمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی درسال.1517
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 -3گواهی نامه های علمی آموزشی ،پژوهشی  ،هنری
-

اخذ گواهینامه علمی آموزشی – اخالق خانواده از دانشگاه معارف اسالمی قم.1511 ،

-

اخذ گواهینامه علمی آموزشی – شیعه شناسی و پاسخ به شبهات از دانشگاه معارف اسالمی قم.1512 ،

-

اخذ گواهینامه علمی آموزشی  -جمعیت شناسی از دانشگاه معارف اسالمی قم.1512 ،

-

اخذ گواهینامه علمی آموزشی – مهدویت وآخرالزّمان درآیینه رسانه ازدانشگاه معارف اسالمی قم.2931 ،

-

اخذ گواهینامه علمی آموزشی – روش تحقیق از دانشگاه معارف اسالمی قم.1515 ،

-

اخذ گواهینامه علمی آموزشی – آشنایی با اینترانت از دانشگاه معارف اسالمی قم.1515 ،

-

اخذ گواهینامه علمی آموزشی – دانش خانواده وجمعیت از دانشگاه معارف اسالمی قم.1515 ،

-

اخذ گواهینامه علمی آموزشی – اسلوب ویراستاری کتاب ،مقاله وپایان نامه از پژوهشگاه علوم و
فناوری اطالعات ایران.1515،

-

اخذ گواهینامه علمی آموزشی – اخالق اسالمی در طرح ضیافت نور مجازی نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری.1517

-

اخذ گواهینامه دوره آموزشی تقویت هویت فرهنگی جوانان ازمعاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران غرب .1517

-

اخذگواهینامه دوره آموزشی اخالق در دانشگاه ازمعاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران غرب .1517

-

اخذ گواهینامه دوره آموزشی توسعه فرهنگ کتابخوانی ازمعاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران غرب .1517

-

اخذگواهینامه پژوهشگری ازسازمان ملی جوانان،گروه پژوهشی «جنبش های نوظهور معنوی» 1573
الی.1571

-

اخذ گواهینامه حضور درهمایش علمی « زن ،انقالب اسالمی ،هویت باز یافته » درسال  1577و.1573

-

اخذ گواهینامه حضور در همایش بین المللی اخالق اسالمی ،از دانشگاه معارف اسالمی قم.1574،

-

اخذ گواهینامه حضور در همایش « خانواده » ،پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تهران.1511،

-

اخذ گواهینامه حضور در همایش بین المللی زنان مسلمان و بیداری اسالمی وکمیته تخصصی.1511،

-

اخذ گواهینامه حضور درهمایش بین المللی استادان مسلمان دانشگاههای جهان وبیداری اسالمی وکمیته
تخصصی.1511،

-

اخذ گواهینامه حضوردر « سومین همایش ملّی مردم ساالری دینی » از دانشگاه شهید بهشتی .1512،

-

اخذ گواهینامه حضوردر همایش بزرگداشت شیخ سعدالدین حمویی جوینی ،ازاداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی.1515 ،

-

اخذ گواهینامه حضوردر دوره آموزشی – نگارش مقاالت  IsIسطح پیشرفته ،از باشگاه پژوهشگران .2931
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-

اخذ گواهینامه نشست علمی – تخصصی استادان معارف اسالمی ،مدیریت ارتقاء کارآمدی استادان
معارف اسالمی.1517،

-

اخذ گواهینامه علمی آموزشی بصیرت افزایی؛ نشست تخصصی تبیین گفتمان انقالب اسالمی ،مدیریت
ارتقاء کارآمدی استادان معارف اسالمی.1513 ،

-

اخذ گواهینامه حضور در نشست تخصصی مبانی نظری جریانهای تکفیری و چالشهای پیش رو،مدیریت
ارتقاء کارآمدی استادان معارف اسالمی.1513 ،

-

اخذ گواهینامه حضور در دوره آموزشی اندیشه های اخالقی و عرفانی امام خمینی(ره) ،مرکز فرهنگی
دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقالب اسالمی.1513،

-

اخذ گواهینامه علمی آموزشی دانش افزایی روش تحقیق ،نهادنمایندگی مقام معظم رهبری.1513 ،

-

اخذ گواهینامه طرح ضیافت اندیشه استادان « اخالق حرفه ای » ،مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان
دانشگاهی ،نهادنمایندگی مقام معظم رهبری.1513،

-

اخذ گواهینامه طرح ضیافت اندیشه استادان «معرفت شناسی اسالمی»،مرکز هم اندیشی استادان و
نخبگان دانشگاهی ،نهادنمایندگی مقام معظم رهبری.1513،

-

اخذ گواهینامه کارگاه آموزشی تفسیرسوره حجرات ،دفترتوانمند سازی و آموزش های کاربردی
دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران غرب.1513،

-

اخذگواهینامه کارگاه آموزشی «مدیریت اطالعات علمی با نرم افزار  ،»end noteدفترتوانمند سازی و
آموزش های کاربردی دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران غرب.1513،

-

اخذگواهینامه کارگاه آموزشی «آسیب شناسی تربیت دانشجویی» ،دفترتوانمندسازی و آموزش های
کاربردی دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران غرب.1513،

-

اخذگواهینامه دوره آموزشی «آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی» ،دفترتوانمندسازی
و آموزش های کاربردی دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران غرب آذرماه .1513

-

اخذگواهینامه دوره آموزشی «آسیب شناسی فرهنگ دینی» ،دفترتوانمندسازی و آموزش های کاربردی
دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران غرب شهریور ماه .1513

-

اخذگواهینامه دوره آموزشی «ارتقاء کیفیت تدریس برمبنای استفاده ازهوش هیجانی» دفترتوانمندسازی
و آموزش های کاربردی دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران غرب مهرماه.1511

-

اخذگواهینامه کارگاه آموزشی«فنون ومهارتهای مشاوره»،نهادنمایندگی مقام معظم رهبری،دیماه .1511

-

اخذگواهینامه کارگاه آموزشی «دستآوردها و کارآمدی انقالب اسالمی» ،مرکز هم اندیشی استادان و
نخبگان دانشگاهی ،نهادنمایندگی مقام معظم رهبری ،مهرماه .1514

-

اخذگواهینامه دوره طرح شهید شهریاری ،معاونت فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی،بهمن .2931

-

اخذگواهینامه کارگاه « تحلیل محتوای کتاب های گرایش انقالب اسالمی» ،معاونت آموزشی و پژوهشی
استادان و دروس معارف اسالمی ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی.1514،
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-

اخذگواهینامه کارگاه « تحلیل محتوای کتاب دانش خانواده و جمعیّت » ،معاونت آموزشی وپژوهشی
استادان و دروس معارف اسالمی ،نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی،بهمن ماه
.1514

-

اخذ گواهینامه طرح ضیافت اندیشه استادان «سبک زندگی اسالمی»،مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان
دانشگاهی ،نهادنمایندگی مقام معظم رهبری.1514،

-

اخذ گواهینامه طرح ضیافت اندیشه استادان «غرب شناسی» ،مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان
دانشگاهی ،نهادنمایندگی مقام معظم رهبری.1514،

-

اخذگواهینامه نشست اول « تحلیل محتوای درس اندیشه اسالمی » ،مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان
دانشگاهی ،نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی ،خرداد ماه .1517

-

اخذگواهینامه نشست دوم « تحلیل محتوای درس اندیشه اسالمی » ،مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان
دانشگاهی ،نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی ،مهر ماه .1517

-

اخذگواهینامه « روش کالس داری نوین » ،مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان ،نهادنمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی ،تیر ماه .1517
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 -4سوابق آموزشی
-

تدریس دروس معارف اسالمی :آیین زندگی ،مبانی ومفاهیم اخالق اسالمی ،اخالق خانواده ،عرفان
عملی در اسالم ،دانش خانواده و جمعیّت ،وصایای حضرت امام (ره) درمقطع کارشناسی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران ،واحد تهران غرب و دانشگاه علم وفرهنگ ،از سال .1571

-

تدریس دروس رشته مطالعات زنان درمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب،
1517و.1513

-

تدریس کارگاهی تفسیرقرآن کریم در دانشکده زبان وادبیات ،واحدعلوم وتحقیقات تهران. 1511،

-

برگزاری کرسی های آزاد اندیشی دردانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم وتحقیقات وتهران غرب1512تا
کنون.

-

تدریس دروس ادبیات فارسی ،تاریخ و هنر درآ.پ ،منطقه  ،15تهران.

-

تدریس دوره های نقد شعر و داستان در آ.پ  ،منطقه  2و  ،1تهران.

-

تدریس دوره های «گویندگی واجرا ء» « ،نقد شعر و داستان کوتاه » درسپاه تهران 1571 ،الی .1574

-

تدریس کارگاه های « روش تحقیق وشیوه های تدوین مقاله » درآ.پ.منطقه ،15کانون قرآن
1544تا. 1571
 -5سوابق پژوهشی

-

کارشناس ادبی در برنامه تلویزیونی « حدیث صبح » به عنوان شاعر برگزیده1571 ،الی .1571

-

کارشناس ادبی در برنامه تلویزیونی « بوی بهشت» به عنوان شاعر برگزیده.1571 ،

-

چاپ چکیده مقاله «درسایه سارحقیقت» ،مجموعه مقاالت همایش پیامبر اسالم عرفان ومعنویت نو،
.1571

-

کارشناس مذهبی برنامه تلویزنی « فانوس » شبکه ی دو سیمای جمهوری اسالمی ایران .1571

-

چاپ مقاله « شادی درقرآن ،عرفان و ادعیه » ،نشریه هشت بهشت  ،واحد علوم وتحقیقات تهران،
.1511

-

کارشناس مذهبی همایش فرهنگی« دومنظرازکربال» ،دانشکده مدیریت واقتصاد ،واحدعلوم وتحقیقات
تهران .1511

-

سخنرانی در کارگاه های فرهنگی با عنوان « در سایه سارحکمت علوی » به مناسبت عید سعید غدیر در
واحد تهران غرب .1511

-

چاپ مقاله علمی پژوهشی«کتابشناسی آثارسعدالدین حمویی» در پژوهشنامه ادیان ،واحد علوم و
تحقیقات تهران.1517،
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-

چاپ مقاله علمی پژوهشی« احکام وجود از منظر سعدالدین حمویی » در پژوهشنامه ادیان ،واحد علوم
وتحقیقات تهران.1513 ،

-

داوری پایان نامه « بررسی علل گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحدتهران غرب به عرفانهای
نوظهور» ،مقطع کارشناسی ارشد ،واحد تهران غرب.1513 ،

-

اخذ گواهی پذیرش مقاله مدخل «سعدالدین حمویی» برای درج درمجموعه مقاالت دایره المعارف
بزرگ اسالمی 1511 ،و تمدید پذیرش .1517

-

اخذ گواهی پذیرش مقاله علمی – پژوهشی« نقش نماز درکاهش آسیبهای اجتماعی (فضای مجازی) »
در نشریه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت،معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی.1517 ،

-

سخنرانی پژوهشی دردانشکده علوم انسانی واحدتهران غرب با موضوع «جایگاه زن درادیان ومکاتب
مقایسه با اسالم» ،ویژه اساتید و دانشجویان،آبان ماه .1513

-

عضویت درتیم مصاحبه کنندگان گرایش اخالق اسالمی ،معاونت آموزش و پژوهش استادان و دروس
معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری.1513 ،

-

عضویت درتیم مصاحبه کنندگان درس وصیت نامه حضرت امام(ره) ،مرکزفرهنگی دانشگاهی امام
خمینی(ره) و انقالب اسالمی.1513 ،

-

کارشناس مذهبی در برنامه رادیویی «ماه ترین ماه» ویژه برنامه شب های قدر در رادیو گفتگو.1511 ،

-

سخنرانی پژوهشی دردانشکده فنی و مهندسی با عنوان «جایگاه هوش اخالقی دراخالق اسالمی» ویژه
اساتید و دانشجویان،آذرماه .1511

-

سخنرانی پژوهشی دردانشکده هنر و معماری با عنوان «جایگاه هوش معنوی دراخالق اسالمی» ویژه
اساتید و دانشجویان،آذرماه .1514

-

کارشناس مذهبی برنامه رادیویی« در بارگاه دوست» برنامه بررسی حکمت های نهج البالغه ،شماره
های 31تا ، 35رادیو گفتگو ،مهرماه .1514

-

کسب رتبه اول مقاالت علمی – پژوهشی در سطح استان تهران،جشنواره قبا ،عنوان مقاله « نقش نماز
در کاهش آسیبهای اجتماعی (فضای مجازی) ،آبان ماه .1514

-

برگزاری کرسی ترویجی « بررسی کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزه زنان» ،ویژه اعضاء
هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحدتهران غرب ،اسفند ماه .1514
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 -6سوابق اجرایی و مدیریتی
-

نماینده دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی در شورای فرهنگی واحد علوم وتحقیقات تهران
1577تا.1511

-

عضو کمیته کارگروه گسترش فرهنگ عفاف و پوشش منطقه هشت ،دانشگاه آزاد اسالمی .1511

-

رئیس دفتر فرهنگ اسالمی دانشکده زبان وادبیات واحد علوم وتحقیقات تهران 1571 ،تا. 1511

-

رئیس دفترفرهنگ اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب .1511 ،

-

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب .1511 ،

-

مدیرگروه معارف اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب  1511 ،تا کنون.

-

نماینده اعضاء هیأت علمی در شورای فرهنگی واحد تهران غرب  1513تا کنون.

-

مسئول برگزاری کرسی های آزاداندیشی،ترویجی و نظریه پردازی واحدتهران غرب 1511تا کنون.

-

عضو کارگروه بررسی صالحیت های عمومی مدرسان مدعو ،معاونت آموزشی و دفترگزینش دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران غرب.1514 ،
 -7جوایز و تقدیرنامه ها

-

دریافت لوح تقدیر و جایزه دانشجوی نمونه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی .1541 ،

-

دریافت لوح تقدیر از باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات تهران ،سال .1571

-

دریافت جایزه دکترفتح اله مجتبایی ویژه رساله های برتردوره دکترا ،از موسسه شهرکتاب .1515

-

دریافت لوح تقدیر و جایزه خادمین نماز از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب .1517

-

دریافت لوح تقدیر و تندیس به عنوان مدیرگروه برتر از دانشگاه آزاد اسالمی واحدتهران غرب .1511

-

دریافت لوح تقدیر استاد برترفرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب.1511

-

دریافت لوح تقدیراستاد برتر اجرایی نمودن طرح نیاز محور ،معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و
دروس معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها .1511

-

دریافت لوح تقدیرمدیر برترگروه معارف اسالمی در سراسر کشور ،معاونت آموزشی و پژوهشی استادان
و دروس معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.1511 ،

-

دریافت لوح تقدیر برای اجرای طرح آموزش مجازی دانشگاهیان ،معاونت آموزشی و پژوهشی استادان
و دروس معارف اسالمی ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور.1514،

-

دریافت لوح تقدیر ویژه هفته پژوهش آذرماه  ،1514معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس
معارف اسالمی ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری استان تهران .1514،

 -8مهارت ها
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شعر وادب :
الف -تهیّه و تدوین نشریه ادبی « ترنّم سبز» ،آ.پ منطقه .1572 -1571 ،15
ب  -چاپ شعر در مجموعه شعر « شبهای شهریور » ،معاونت فرهنگی – هنری  ،شهرداری تهران .1571
ج -چاپ شعردر نشریات دانشجویی بر مرکب شعر ،سیب سرخ خورشید ویادمان ،مجتمع دانشگاهی
ولی عصر (عج ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
د -مسئول بخش « زالل زمزمه » ویژه ی درج آثارادبی فرهنگیان درهفته نامه « مشق» 1575الی .1577
ه -برگزاری نشست های ادبی – فرهنگی در دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران .1511-1571،
و -مسئول صفحه ادبی « پنجره » نشریه پیشگامان ماهنامه فرهنگی آموزش سازمان بسیج دانش آموزی و

فرهنگیان 1577و.1571
ز -عضو شورای عالی شعر سپاه تهران  1577تا .1571
ط -کسب رتبه برتر دررشته شعر ،بخش استادان ،بیست و دومین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی
اساتید واحد های دانشگاه های آزاد اسالمی سراسر کشور.1511 ،
ی -کسب رتبه اول در رشته شعر ،بخش استادان،جشنواره قبا ،در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی
استان تهران ،آبانماه .1514
ح -مجموعه ی شعر ،درحال بررسی برای چاپ.

-

گویندگی و اجراء :
گویندگی واجرای بیش از 251برنامه قرآنی ،فرهنگی ،ادبی وهنری به مناسبت های گوناگون ملّی ومذهبی در:
الف -وزارت نیرو ( ،سازمان آب).
ب -دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای علوم وتحقیقات تهران ،تهران مرکزی  ،تهران شمال ،تهران غرب.
ج  -اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران .
د -بنیاد شهید انقالب اسالمی تهران .
ذ -حوزه های علمیّه ی تهران.
ه  -ستاد هماهنگی تبلیغات اسالمی تهران .
و  -معاونت فرهنگی – اجتماعی شهرداری تهران .
ز– سازمان میراث فرهنگی .
ح -سپاه تهران ،نیروی مقاومت بسیج .
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-

هنرهای دستی وتجسمی :

-

الف  -اخذ گواهینامه خوشنویسی نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران ،سال .1544 -1543
ب -عضوکمیته هنری وداوری آثار ادبی ونمایشنامه نویسی معاونت فرهنگی واحدعلوم وتحقیقات1571 ،
تا .1511
ج -برگزاری نمایشگاه های هنرها ی دستی وتجسمی (آ .پ م  ،)15سال 1547تا . 1541
د – برگزاری نمایشگاه های هنرهای دستی و تجسمی در معاونت فرهنگی – اجتماعی شهرداری تهران و
نیروی مقاومت بسیج  1547تا . 1575
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