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 سرمایه انسانی
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1  اطالعات شخصي

نام و نام خانوادگي: عادل پیغامي

تاريخ تولد : 1352

محل تولد:  تھران

وضعیت تاھل : متاھل

آدرس گروه:  دانشگاه امام صادق علیه السالم –  صندوق پستي 159-14655 تھران، ايران

تلفن: 8094001  (داخلي : اتاق  520  )  ، تلفن مستقیم : 8081404

دورنگار: 8008571

paighmi@isu.ac.ir :پست الکترونیکي

2  سوابق تحصیلي

§         مدرک : کارشناسي ارشد اقتصاد و معارف اسالمي

§         محل تحصيل :  دانشگاه امام صادق عليه السالم

§         سال اخذ مدرک : 1379

§         عنوان پايان نامه : تحليل و شبيه سازي سياستهاي تثبيت اقتصادي با  تکيه بر جانب عرضه در مورد ايران
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§         عنوان پايان نامه : تحليل و شبيه سازي سياستهاي تثبيت اقتصادي با  تکيه بر جانب عرضه در مورد ايران

§         استاد راهنما / مشاور: دکتر اکبر کميجاني / دکتر اسداله فرزين وش

§         آشنايي با  زبانهاي انگليسي ، عربي و ترکي استانبولي

§         دانشجوي دکتراي علوم اقتصادي از سال 1381

 

Ø     اخذگواهينامه دوره روشهاي تدريس ، ياددهي و طراحي آموزشي

Ø    اخذ گواهينامه دوره فنون و مهارتهاي جستجو ، خيزش و ناوبري در اينترنت

Research manager , اخذگواهينامه دوره فيش برداري الكترونيكي , آشنايي با نرم افزارهاي     Ø

Procite

Ø     تحسين چهارمين جشنواره جوان خوارزمي در بخش پايان نامه ها 

3  سوابق شغلي

Ø     عضو هيات علمي دانشگاه  امام صادق عليه السالم

Ø     عضويت در گروه  معارف اسالمي و دروس عمومي دانشگاه از سال 79

Ø     معاون آموزشي دانشکده معارف اسالمي و اقتصاد از سال 1382

Ø     تدريس دانشگاهي از سال 1377

Ø     کارشناس دفتر برنامه ريزي آموزشي اداره كل تحصيالت تکميلي  دانشگاه 1376-1377

Ø     مسؤول برنامه ريزي  اردوهاي خارجي مرکز آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي تابستان 1376

Ø     مدير کل دانشجويي و فرهنگي دانشگاه  1380-1377

Ø     عضو هسته مرکزي گزينش دانشگاه از سال 1377 تاکنون

Ø     عضو کميته عالي انضباطي دانشگاه از 1377 تا 1382

Ø     مسؤول مصاحبه و آزمون شفاهي داوطلبان ورودي دانشگاه از سال 1375 تاکنون

Ø     عضو کميته برنامه ريزي علمي و تدوين رسالت دانشگاه ( 1380-82 )

Ø      عضو گروه اقتصاد دفتر تاليف کتب درسي سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش وپرورش

Ø     کارشناس دفتر برنامه ريزي آموزشي و درسي معاونت آموزشي دانشگاه

§        در امر تحول در برنامه هاي آموزشي و درسي دانشکده هاي ششگانه و بخشهاي زبانهاي

انگليسي و عربي و گروه دروس معارف اسالمي دانشگاه

§        در امر طراحي و تعريف ساختار و شرح مشاغل مرکز مطالعات و سياستگذاري آموزشي
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§        در امر طراحي و تعريف ساختار و شرح مشاغل مرکز مطالعات و سياستگذاري آموزشي

دانشگاه

4  عضويت در مجامع علمي

Ø     عضو انجمن علمي بين المللي مدرسان اقتصاد

Ø     عضو انجمن علمي اقتصاد اسالمي

Ø      عضو انجمن علمي اسالم و توسعه اقتصادي

5 عضويت در مجالت علمي - پژوھشي

6  زمینه ھاي مورد عالقه تحقیقاتي

§        اقتصاد پولي، اقتصاد توسعه، نظريه بازيها

§         اقتصاد اسالمي

§         مکاتب واقتصاد هاي هتردوکس

§          فلسفه اقتصاد و روش شناسي هاي پست مدرن  /  فلسفه و تاريخ علم و علوم اجتماعي

§         مديريت آموزش و روشهاي ياددهي – يادگيري در اقتصاد

§         شيوه هاي علمي فرهنگ سازي و سياستگذاري فرهنگي در عرصه اقتصاد

§         برنامه ريزي درسي و آموزشي تلفيقي در علوم انساني

7  طرحھاي تحقیقاتي انجام شده

Ø     طراحي يک دوره آموزشي مکالمه عربي  در مرکز آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي (سال 76)

Ø    عضويت در تيم تحقيق پروژه " تعيين سطح و محتواي برنامه درسي معارف اسالمي مورد نياز براي رشته هاي

مديريت ، اقتصاد ، سياسي ، فرهنگ و ارتباطات اسالمي و حقوق در دانشگاه امام صادق ( ع )  "

Ø    نيازسنجي در باب برنامه هاي درسي معارف اسالمي در دانشگاه امام صادق ( ع )  با توجه به سه رويکرد موجود

دراين زمينه و طراحي و تحليل پرسشنامه هاي مربوطه

Ø      مدير پروژه طراحي دويست شاخص ارزيابي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

Ø     مدير پروژه "بررسي نظام انگيزش مالي دانشجويان دانشگاه امام صادق ( ع ) و طراحي الگوي مطلوب"
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Ø     مدير پروژه "بررسي نظام انگيزش مالي دانشجويان دانشگاه امام صادق ( ع ) و طراحي الگوي مطلوب"

Ø     مدير پروژه " ارزيابي دروني گروه معارف اسالمي دانشگاه امام صادق (ع) بلحاظ ساختار و برنامه هاي درسي"

براساس هفتصد شاخص آموزشي

Ø     ناظر پروژه تاليف کتاب " راهنماي معلم کتاب درسي اقتصاد" در سازمان پژوهش و تاليف كتب درسي

Ø     مدير پروژه " جوانان و رفتارهاي خطر ساز " در سازمان ملي جوانان

Ø     مدير پروژه " بررسي ، امکان سنجي و تحليل کارت اعتباري جوانان" در سازمان ملي جوانان

Ø     مدير پروژه " بررسي مهارتهاي الزم براي اشتغال جوانان" در سازمان ملي جوانان 

8   طرحھاي تحقیقاتي  در حال اجرا

مباحث بنيادين در اقتصاد اسالمي

     

9  دروس تدريس شده

روش تحقیق در اقتصاد

اقتصاد خرد

اقصاد بخش عمومي

روش شناسي اقتصادي

کلیات اقتصاد

انديشه اسالمي

روش تحقیق در علوم اسالمي

مھارتھاي تحصیلي 

زبان تخصصي اقتصاد

10  تولیدات علمي

Ø     راه اندازي چندين دوره آموزشي جديد در دانشگاه

Ø     عضو كميته علمي همايش آموزش و پژوهش در علم اقتصاد (دانشگاه تهران ارديبهشت ماه

(1383

Ø     ارائه سمينارهاي علمي در موضوعات مختلف از جمله سمينار " رويکردهاي تلفيقي در برنامه

ريزي آموزشي ميان رشته اي و چند رشته اي "

Ø     سخنراني علمي با موضوع " علم ديني و جنيش نرم افزاري " در جمع مسووالن دفاتر پژوهشي
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Ø     سخنراني علمي با موضوع " علم ديني و جنيش نرم افزاري " در جمع مسووالن دفاتر پژوهشي

تشكل جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاههاي كشور

Ø     سخنراني علمي با موضوعات " علوم انساني اسالمي" , " اقتصاد اسالمي " , گستره پژوهش در علم

اقتصاد " , " گستره پژوهش در اقتصاد منطقه اي " ، "آموزش اقتصاد" در جمع معلمين منطقه يک

و ...

Ø     ارايه مقاله هاي علمي با موضوع

o       "تفكر نقاد و شيوه هاي تحقق آن در برنامه درسي اقتصاد" در دومين همايش آموزش و

پژوهش علم اقتصاد در ايران (چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش)

o       بررسي فرايند طراحي اهداف در برنامه ريزي درسي اقتصاد , نمونه پژوهي دروس

كليات اقتصاد, اقتصاد خرد, اقتصاد كالن

o       بررسي رويكردهاي جديد در در برنامه ريزي درسي دروس آغازين اقتصاد

o       تئوري آنتروپي و کاربرد آن در اقتصاد توسعه ، کنفرانس تورينو ، سپتامبر 2005  

مديريت پروژه راه اندازي فناوري آموزش از راه دور در دانشگاه  و برگزاري يکدوره

بين المللي پنج جانبه بين بانک توسعه اسالمي ، دانشگاه الفبرو لندن ، موسسه آموزش

عالي مارکفيلد لندن ، دانشگاه بين المللي اسالم آباد و دانشگاه امام صادق (ع) ايران با

موضوع "بانکداري و ماليه اسالمي پيشرفته
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