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 تعالی سمهاب

 سوابق علمی، تحقیقاتی و اجرایی محمد سهیلی

 :  سوابق آموزشی

  ، دانشگاه صنعتی شريفکارشناسی مهند سی صنايع،  برنامه ريزي و تحليل سيستمها 
 دانشگاه فردوسی مشهد  ،فلسفه اسالمی دکارشناسی ارش 

 ، دانشگاه فردوسی مشهدمبانی نظري اسالم  -دکتري معارف اسالمی 

 ، ديدبان شهري متروپوليسصی شاخصهاي استراتژيکدوره تخص 

 دانشگاه فردوسی مشهد  ،دوره تخصصی روش تدريس 

 (مبانی فلسفه -دانشگاه فردوسی مشهد)روش تحقيق و مأخذشناسی فلسفی دانشكده الهيات وقت( گروه فلسفهمدرس)پاره 

ريزي و مهندسههی برنامههه  -)تحصيالت تكميلی(نگیريزي فرهوقت( گروه فرهنگ دانشگاه امام رضا)ع()مبانی برنامهمدرس)پاره 
 ()تحصيالت تكميلی(فرهنگی

فلسههفه   -شناسی دانشكده علوم انسانی دانشگاه خيام و موسسه آموزش عالی خراسان)کليات فلسفهوقت( گروه روانمدرس)پاره 
 فلسفه اسالمی(  -شناسیفلسفه روان -ذهن

 

 فعالیت هاي تحقیقاتی : 
 ک شرکت رينگ سازيريزي استراتژيبرنامه 
 برنامه ريزي استراتژيک قطعات محوري 
 هاي تحت پوششبرنامه ريزي استراتژيک شرکت احياء صنايع خراسان و شرکت 
 برنامه ريزي استراتژيک معاونت فرهنگی شهرداري مشهد 
 برنامه ميان مدت سازمان فرهنگی هنري شهرداري 
 برنامه ريزي استراتژيک اداره کل اوقاف خراسان 

 امه ميان مدت موسسات فرهنگی آستان قدس رضويبرن 

 تدوين منشور فرهنگی آستان قدس رضوي 

 تدوين منشور فرهنگی حوزه فرهنگی شهرداري مشهد 

 مشارکت در طرح توسعه کمی و کيفی زيارت امام رضا)ع( )دبير کارگروه تلفيق( 

 اري و شوراي علمی(هاي فرهنگی استان خراسان رضوي)عضو شوراي سياست گذمشارکت در طرح شاخص 

 مشارکت در طرح خانواده پايدار)دبير شوراي علمی( 

 

 سوابق شغلی: 
 سپاه خراسان)منطقه چهار و هشت و منطقه بسيج خراسان(ريزي معاونت طرح و برنامه 

 مديريت بودجه طرح و برنامه نيروي زمينی سپاه 

 اي مسلحنيروه دفتر تلفيق برنامه و بودجه معاونت طرح و برنامه ستاد کل  
 مشاور برنامه ريزي استراتژيک و سيستم هاي اطالعات مديريت در شرکت هاي صنايع استان خراسان 

 معاون طرح و برنامه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس خراسان رضوي 

 ت مديره سازمان فرهنگی تفريحی شهرداري مشهدأعضو هي 

 هاي شهري مشهداالختيار معاونت فرهنگی و عضو هيأت انتخاب مشاور پروژهنماينده تام 

 هاي شهري مشهدعضو کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی مرکز طراحی و مطالعات پروژه 

 طرح و برنامه دبيرخانه شورايعالی فرهنگی آستان قدس رضوي مشاور 

 کميسيون برنامه و بودجه( عضو دوره چهارم شوراي اسالمی شهر مشهد)رئيس 



 مقاالت علمی کتابها و 

 ردیف
 نوع اثر 

 )کتاب / مقاله( 
 عنوان اثر

)تالیف،  

 ترجمه و...(

تاریخ  

 انتشار 
 ناشر 

موسسه یا سازمان ارائه 

 شده 

  موسسه جوانان آ. ق. 1389 تاليف  آشنايی با برنامه ريزي فرهنگی کتاب   1

  ه دنياي تغذي 1390 تاليف  روستاي اسوه کتاب   2

 مقاله  3
روش شناسی مواجهه صدرالمتالهين با کالم 

 شيعی 
 1389 تاليف 

 فلسفة پژوهشنامة

 ( حكمت دين)نامة
 دانشگاه امام صادق)ع(

 1391 تاليف  ساختار و گسترة معارف قرآنی مقاله  4
نامه مطالعات فصل

 اسالمی 
 دانشگاه فردوسی مشهد 

 مقاله  5
توحيد علمی و عينی از منظر حكمت 

 رضوي 
 1387 تاليف 

ماهنامه اطالعات 
 حكمت و معرفت 

 

 مقاله  6
بودجه بندي عملياتی در موسسات فرهنگی  

 آستان قدس رضوي 
 مجموعه مقاالت 1387 تاليف 

دومين کنفرانس بين المللی 
 بودجه ريزي عملياتی 

 مقاله  7
رويكردهاي زبانی در تفاسير الميزان و 

 مواهب الرحمان 
 مجموعه مقاالت 1389 تاليف 

گداشت  همايش بزر
 عبداالعلی سبزواري 

 مقاله  8
گيري از مهندسی فرهنگی در توسعه بهره 

 کمی و کيفی زيارت 
 مجموعه مقاالت  تاليف 

نقش زيارت در توسعة 
 گردشگري دينی

 مقاله  9
الگوسازي براي نهضت نرم افزاري بر  

 مبناي دفاع مقدس 
   تاليف 

همايش نهضت نرم افزاري 
 بسيج دانشجويی

 همايش مديريت شهري   تاليف  زي فرهنگی در شهر مشهدبرنامه ري مقاله  10

  نشريه فتيان  1386 تاليف  هاي مردم نهاد و سرمايه اجتماعی تشكل مقاله  11

 سازمان ملی جوانان خراسان نشريه  1387 تاليف  سرمايه اجتماعی و تشكل هاي جوانان مقاله  12

 


