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 دکتري

اسالمي   مدرسي معارف 

گرايش )انقالب اسالمي 

 ايران(

 قم ايران
دانشگاه 

 معارف
89-90  
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 97 69 حوزه علمیه قم-تهران ايران
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 :پژوهشي –هاي علميسوابق فعاليت -3

 ها:نامهپايان -الف

 مباني فقهي و كالمي واليت فقيه     كارشناسي ارشد: نامهپايان عنوان -1

 بر اساس تئوري كاريزماتيك ماكس وبر  انقالب اسالميبازخواني و آسيب شناسي تحليل هاي      نامه دكتري:عنوان پايان -2

 مرتبط با حوزه فعاليت گروه: هاي تحقيقاتيطرح -ب

 كارفرما عنوان طرح رديف
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 خاتمه

مسئوليت در 

 طرح

 مجري/همكار

1 
« مطالعات حقوق زن و خانواده»طرح تدوين رشته 

)مقطع کارشناسي ارشد(در   

معاونت پژوهشي  وزارت علوم 

 تحقیقات ،فناوري
9138  1139  مجري 

2 
 )تدوین نقشه مهندسی فرهنگی  کشور ) 

   عضو شورای تخصصی 

دبیرخانه شورای عالی 

 انقالب فرهنگی
 همکار 1392 1390

3 

آسیب شناسي رشته مطالعات زنان وخانواده  در 

انقالب  در دانشگاههاي ايران دردو دهه بعد از 

 کشور

معاونت فرهنگي نهاد نمايندگي 

رهبري در دانشگاهها ممقام معظ  
9813  9113  مجري 

4 
درسنامه انقالب اسالمي  ويژه دانشجويان »طرح 

« خارجي  

پژوهشگاه فرهنگ و معارف 

 اسالمي
1395 7139  مجري 

در آئینه تصوير ايران  انقالب اسالمي 5  
معارف پژوهشگاه فرهنگ و 

و صدا وسیما  اسالمي  
6139  7139  مجري 

6 

دبیرخانه حمايت وهدايت موضوعات پیشنهادي  

) پايانامه ها ورسائل دکتري  

جلد کتابچه(  8   

شوراي عالي انقالب فرهنگي/ 

پژوهشگاه فرهنگ و معارف 

مياسال  

 مجري  1392 1391
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7 
راهکارهاي ارتقائ وپوياسازي  روحیه انقالبیگري  

 در دانشگاهها کشور  

پژوهشگاه فرهنگ و معارف 

انجمن علمي انقالب  و اسالمي

   اسالمي 

مجري  1397 1396  

8 

 

 

 

 

طرح تسهیل بهره گیري هدفمند  از پايانامه ها 

هزار پايانامه ها  20) ورسائل دکتري درعلوم انساني

 ورسائل دکتري ( 

پژوهشگاه فرهنگ و معارف 

/  شوراي عالي انقالب اسالمي

  فرهنگي

1391 4139  مجري  

9 

فکري، فرهنگي  جريان شناسي، جريانهاي 

و سیاسي حوزه زنان در سه دهه بعد از 

 انقالب اسالمي ايران

 

)پژوهشگاه فرهنگ و معارف 

 اسالمي(
 مجري  1397 1395
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 هاي مرتبط با حوزه فعاليت گروه:نامهپايانراهنمايي  -ج
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 عنوان رديف

 مقطع

 دانشگاه
ارائه سال 

 پايان نامه

ي
س

شنا
ار

ك
شد

ار
 

ي
تر

دك
 

1 
هاي تفكر استراتژيک رهبران انقالب تبيين مؤلفه

 اسالمي در مديريت آموزشي
مام صادق )ع(ا  ×  1393 

روش شناسي زنانگي در سياست امكان سنجي 2 تهران دانشگاه ×    1395 

 1392 امام صادق )ع(  × قلمرو  ا اختيارات  ولي امور در سياست جنايي اسالم 3

4 
مدارس دخترانه غربي دوران قاجار و پهلوي و تاثير 

 آن بر كشف حجاب
دانشگاه معارف   ×

 اسالمي
1394 

الملل از منظر اسالماصل صلح در روابط بين 5  1395 امام صادق )ع(  × 

6 
شناسي زنان فعال سياسي  مخالف رژيم پهلوي جريان 

1357 -1320درسالهاي   
ظدانشگاه معارف اسالمي  × ××× 1395 

 

× 

 

دانشگاه معارف  ×
 اسالمي

1395 

 

الملل در سبک زندگی اسالمی  الگوي روابط بين -

گفتمان امام خميني )ره(در سياست خارجي  و 
×راهكارهاي مقابله با تحريف آن

 

 صادق )ع(امام   ×
 دانشگاه

1394 

 
"ئله حجاب در غرب، چالشها و راهکارهامس  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم   

پژوهشگاه فرهنگ هنر و )

)داور( ،(  ارتباطات  

1392 

 
بررسي سياست هاي نوين چمعيتي و اقدامات  نهادها 

 ودستگاهاي اجرايي

×   1395 

 
 1130بر ماده بررسي فقهي وحقوقي قاعده عسر وحرج با تاكيد 

 قانون مدني

×   1395 
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 1395 حوزه  × صهيونيسم از ديدگاه امام خميني و امام خامنه اي 

 
نقش والدين در تربيت اقتصادي فرزندان بر اساس آموزهاي 

 ديني

 1396 حوزه  ×

نفقه والدين در فقه اماميه و حقوقه موضوعه        ×   1395 

اماميه وقوانين موضوعه ايرانخريد و فروش    جنين در فقه    ×   1395 

 1396   × بررسي تفاوتهاي مسيار و صيغه در نگاه شيعه وسني 

 1395   × بررسي تفاوتهاي مسيار و صيغه در نگاه شيعه وسني 

 1394   × اخالق حسنه پيامبر )ص( نياز فرهنگي خانواده اسالمي 

 
مهدي تحقق عدالت در حکومت امام علی )ع( و حضرت  -

 ×)ع

×   1395 

 1394   × نگاهي به ادله حكم    نظر به وجه وكفين از ديدگاه اماميه  فقه 

 1396   × اذن پدر در ازدواج دختر      

نقد وبررسي  فمينيسم و آثار وپيامدهاي آن      1396 حوزه   

 
جايگاه رشد در تصرفات مالي از نظر امام خميني 

 وصاحب جواهر

 1395 حوزه  ×

 1396 حوزه  × افساد في االرض و مصاديق آن در جرائم اجتماعي 
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شيوه هاي فعاليت  گروه هاي تبشيري در ايران از دهه 

 ي هشتاد  تا تاكنون
 1395 حوزه  ×

هيشع یاسيدر کالم س هيفق تیوال   1392  دانشگاه باقرالعلوم  ×  

 
پژوهشگاه فرهنگ   ×  رانینقد تجدد در دوره   معاصر ا

 ومعارف اسالمي 

1393 

 
رهبر معظم انقالب  دگاهیاز د یبودن دولت فعل یاسالم زانيم

یاسالم  

پژوهشگاه فرهنگ   ×

)(ومعارف اسالمي  

1394 

 
پژوهشگاه فرهنگ   × جنگ نرم 

)( ومعارف اسالمي  

1395 

 
 بدعت در دین و معیارهای تشخیص آن با نوآوری در امور دینی

 

6913 حوزه  ×  

 
تبيين موارد حضانت و مصلحت کودک و ادله آن در  -

 آیات و روایات           

 1394 حوزه  ×

 

عوامل تاثير گذار بر كاهش رشد جمعيت در ايران     1396 حوزه  × 

 

 مرتبط با حوزه فعاليت گروه: پژوهشي داخلي -علمي  چاپ شده در مجالت مقاالت -2

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

1  

ها و نقش  چمهوري اسالمی بازشناسی ویژگی

ایران در راهبرد کالن وحدت و همگرایی 

 امت مسلمان

 1394 41 مطالعات انقالب اسالمی

2  
بازشناسی نقشه وابتکار عمل ج.ا.ا بر 

هدایت ایجاد همگرایی انسجام امت 

 فصلنا مه مطالعات انقالب

 اسالمی
- 1392 
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 مسلمان بيداري اسالمی

3 
ظرفيت شناسی مردم ساالري دینی در اندیشه 

 متفکران  اهل سنت

فصلنا مه سياست     

)دانشکده حقوق وعلوم 

 سياسی ،دانشگاه تهران(

45 1394 

4 
گونه شناسی تحليل هاي انقالب اسالمی بر 

 اساس نظریه کاریزماتيک ماکس وبر

فصلنا مه مطالعات انقالب 

)        دانشگاه  اسالمی

 معارف(

49 1396 

5 
آ سيب شناسی تحليل هاي انقالب اسالمی 

 بر اساس نظریه کاریزماتيک ماکس وبر

)نامه علوم اجتماعی سابق 

(نظریه هاي اجتماعی 

متفکران مسلمان )دانشگاه 

 تهران(

 2ش/

 سال پنچم 
1396 

6 
تحليلی بر جماعات تکفيري  نوظهور بر  

  کاریزماتيک ماکس وبراساس تئوري 

فصلنا مه سياست     

)دانشکده حقوق وعلوم 

 سياسی ،دانشگاه تهران(

 1396 پذیرش 

7 

پایبندي به شناسی  وضعيت  

جمهوري اسالمی عفاف در 

 ایران

 

 1397   1 همایش 

 مرتبط با حوزه فعاليت گروه: ترويجي داخلي –علمي  چاپ شده در مجالت مقاالت -

 

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله مقالهعنوان  رديف

1  
مبانی و پيشينه امور  حسبيه در 

 سياسی اسالماندیشه

 15فصلنامه، علمی، تخصصی 

 خرداد
 91 8سال سوم ش

2  

حضور زنان در انقالب اسالمی 

ایران و تأثير آن در بيداري 

 اسالمی

 92-91 1 بيداري اسالمی
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 مرتبط با حوزه فعاليت گروه: كتب -و

 مرتبط با حوزه فعاليت گروه: ليف شدهأكتب ت -1

 كتاب عنوان رديف
موضوع و رشته 

 كتاب
 انتشارات محل انتشار

سال 

 چاپ
 نوبت چاپ

  91ساحل انديشه تهران علوم سياسي تشكيالت عنكبوتي  1

- 9

1

9

0 

3 

2  
نيم نگاهي به ضوابط پوشش در 

 دانشگاههاي جهان
 103 -94 نشر معارف قم اجتماعي

3  
ها و نامهكتب، پايان )در مآخذشناسي پوشش

 (مقاالت علمي زنان
 1 88 ساحل انديشه تهران اجتماعي

4  
بست فمينيسم در كتب و شكست و بن

 مقاالت
 1 88 ساحل انديشه تهران سياسي  علوم 

5  
مقاالت برگزيده ششمين جشنواره 

 حكمت مطهر
 چاپ اول 1391 پيام نور تهران علوم اسالمي 

6  
بر كار آمدي نظام جمهوري  در آمدي

 اسالمي ايران در قلمرو زنان
 اول 1394 نشر معارف قم انقالب اسالمي

7  

جمهوري اسالمي وكارآمدي آن در          

جايگاه و مقاله ) شهيد مطهريانديشه 

نقش زنان در انقالب اسالمي براساس 

 (هاي شهيد مطهريانديشه

بنياد علمي فرهنگي  تهران  سياسيعلوم  

 شهيد مطهري

91- 

90 
 اول

3  

و مقابله با تهديدات و ج.ا.ا 

 هاينامههاي مربوط به توافقچالش

 ))به زبان عربي بین المللي زنان

اجالس سا زمانهاي بین المللي  و مسائل 

 زنان
 سال اول

  

 لبنان1393

4  
ارزشگذاري عفاف در دین و 

 اخالق  

، المللی )دینکنفراس بين

 اخالق، فلسفه
 ژاپن1393 1

5  
دامنه امور حسبيه از دیدگاه امام 

 علی)ع(

نداي صادق دانشگاه امام نشریه 

 صادق )ع( )واحد خواهران(
20 79-80 

6  
در عرصه  بايسته هاي  پژوهش  

 زنان
 86 1 )ويژه نامه ( زن وپژوهش

7  
گاه جاي)مسئوليت و اختيارات دولت اسالمي 

 (حجاب در دانشگاه....
 1387 2 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي



 معاونت پژوهش و فناوري     ريوزارت علوم، تحقيقات و فناو

8  
با تاكيد بر نقش ايران  انقالب اسالمي

 زنان

 )انقالب اسالمي

 كتاب درسي(
 تهران

دانشگاه معارف 

 اسالمي 
 اول 1396

 اول   قم حوزه اجتماعي )   9

10  
) مقاله كارنامه  نظام ج.ا.ا   4در آمد  جلد 

 در حوزه زنان(
 تهران انقالب اسالمي

انتشارات دانشگاه 

 تهران
 اول دوم 91

 تهران  علوم اسالمي معرفت شناسي عفاف در  علم ودين    11

پژوهشگاه  فرهنگ 

ومعارف اسالمي 

 /تدوين 

 اول  96

12  

انقالب آسيب شناسي تحليل هاي 

بر اساس تئوري كاريزماتيك  اسالمي

 ماكس وبر 

 

جامعه شناسي  

 سياسي 
 قم

دانشگاه معارف 

 /تدوين 

96-

97 
 اول 

13  
زنان ،مسائل فرهنگي اجتماعي  وجهاني 

 سازي 
زنان / علوم  

 سياسي
 تهران  

معاونت فرهنگي نهاد 

رهبري در 

 دانشگاهها 

 اول  1383

 اول  1385 معاونت سياسي نهاد  تهران علوم سياسي ) مقاله پيشينه و عملكرد وهابيت(حريم   14

 تهران  حوزه اجتماعي هاي پژوهشي بايسته  15
زنان مرکز امور 

 رياست جمهوري
 اول 1386

 تهران  فرهنگ ديني  اطلس حدیث حسن   16

معاونت فرهنگي نهاد 

رهبري در 

 دانشگاهها
 اول  1389

 

 

 مرتبط با حوزه فعاليت گروه: شده رجمهكتب ت -2

 نام نويسنده عنوان كتاب رديف
سال نسخه 

 اصلي چاپ

كشور و 

 انتشارات

انتشار 

 ترجمه

سال 

 انتشارترجمه

 مشترك كار

 )نفرچندم(/ كار

 انفرادي

1 
کارنامه نظام ج.ا.ا در 

 عرصه زنان
 جمعي از نويسندگان

)انتشار  1391

ه الکترونیکي ب

 زبان عربي(

دبیرخانه ) ايران (

 المللياجالس بین

 بیداري اسالمي

 انفرادي  1392 1391
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 )سيد نصرت بيگم امين(بانوي ايراني زندگاني بانو امین   2

http://www.banooyeirani.ir ـ 

) انتشار 1391

ه الکترونیکي ب

زبلن عربي 

 (/انگلیسي 

دبیرخانه ) ايران( 

 المللياجالس بین

 بیداري اسالمي

 انفرادي 1391 1391

3 
ايشات امام خمیني مفر

 حوزه زنان در 
 ره(  ( صحیفه امام خمیني 

) انتشار 1391

ه الکترونیکي ب

 زبلن عربي

 ( /انگلیسي

دبیرخانه ) ايران( 

 المللياجالس بین

 بیداري اسالمي

 انفرادي 1392 1391

4 
بیانات مقام معظم 

 رهبري در مورد زنان 
.leader.ir/langs/fa/index.php?p 

) انتشار 1391

ه الکترونیکي ب

/ زبلن عربي

 ( يسیانگل

دبیرخانه ) ايران (

 المللياجالس بین

 بیداري اسالمي

 انفرادي 1392 1391

 
)حديث حجاب وعفاف 

 معرفت(
 جمعي از نويسندگان 

) انتشار 

ه الکترونیکي ب

زبلن عربي/ 

 انگلیسي (

معاونت فرهنگي 

نهاد ربري در 

 دانشگاهها 

1390 1391 
 کار مشترک

 نفر اول

 

 ها و ...جوايز، تشويق -ز

 در كشور « عفاف وحجاب» پژوهشگر برتر در موضوع -1

 استاد ،فرهنگي-نشر آثار استاد مطهري )بنياد علمي« مطهر حكمت»ملي  برگزيده هشتمين جشنواره -2

 مطهري (

« ه تقدير شايست» برگزيده اثر  آسيب شناسي تحليل هاي انقالب اسالمي بر اساس تئوري كاريزماتيك ماكس وبر -3

 (1396در نوزدهمين همايش ، كتاب سال حوزه )

               

 سوابق اجرايي، مديريتي... -ه
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  (  1390- 1387)هماهنگی فعاليتهاي  فرهنگی دانشگاهها در معاونت فرهنگی در وزارت علومعضو شوراي 

  ( 1395- 1391) دبيرخانه حمایت و هدایت پایان نامه ها و رسایل علوم انسانی در کشور  مسئول  

  (1391) (شوراي عالی انقالب فرهنگی) اجتماعی زنان –معاون پژ وهشی  شوراي   فرهنگی 

 (1395 – 1391) )پژوهشگاه فرهنگ  معارف اسالمی(باشگاه پژوهشگران دانشجو  مدیر 

    (1392) باشگاه پژوهشگران دانشجورئيس اولين جشنواره ملی 

 (1395-1391) مدیر  گروه مطالعات علوم  سياسی و انقالب اسالمی پژوهشگاه فرهنگ  معارف اسالمی 

 ( 1392-   1390) شوراي تخصصی نقشه مهندسی فرهنگی شوراي عالی انقالب فرهنگی  عضو 

   ( 1395- 1393)عضو شوراي عالی سازمان بسيج جامعه زنان کشور. 

 ( 1390)عضو  شوراي پژوهش ،پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسالمی 

 (1396-   1391) عضویت در انجمن علمی انقالب اسالمی و عضویت در هيات مدیره انجمن 

 1396( -1390) عضو انجمن  مطالعات فقه و خانودها و عضویت در هيات مدیره انجمن 

 (1396- 1391)عضوکارگروه تخصصی علوم سياسی دبيرخانه حمایت از پایان نامه ها و رسائل علوم انسانی 

 ( 1392) فرهنگی عضو کارگروه تدوین راهبردها  و شاخصه هاي نقشه مهندسی کشور شوراي عالی انقالب 

 (1396-   1390) در کارگروه تخصصی مطالعات زنان و خانواده شوراي تحول در علوم انسانی  عضو 

 ( 1390 -1389عضویت در شوراي عالی نشر آثار شهيد مطهري در معاونت پژوهشی  صدا وسيما) 

  ، (1396-  1393  )ن معاونت پژوهش حوزه علميه خواهران استان تهراعضو شوراي علمی پژوهشی 

  عضو  شوراي برنامه ریزي  مجمع جهانی بيداري اسالمی نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در

 ( 1392) دانشگاهها

  1396" حجاب وعفاف نگرش علمی وکاربردي  به   "همایش ملی    عضو شوراي سياستگذاري 

  1396 آذر "نگرش علمی وکاربردي  به حجاب وعفاف   "همایش ملی  حجاب وعفافگروه حقوق دبير 

  96-بهمن  غرب   ، جهان اسالم وعضو کميته علمی چهارمين  همایش بين المللی مردم ساالري دینی 

  ( 1388تا   1382جلد کتاب در همایشهاي  ملی و بين المللی ) 20ناظر علمی  چاپ 

  (  1391 – 1382جلد کتاب در همایش  حکمت مطهر در دانشگاههاي کشور )15ناظر علمی  چاپ 

  داوري مقاالت علمی  ، طرحهاي پژوهشی ، کتب در گروه   مطالعات علوم سياسی وانقالب اسالمی در

 فرهنگ ومعارف اسالمی  پژوهشگاه 

  رهبري)انتشارات انقالب اسالمی( (مرکز نشر و آثار مقام معظم 96- 1390جلد کتاب)  15ارزیابی 

  می(پژوهشگاه  فرهنگ ومعارف اسال ) مولف: آیت ا.. عميد زنجانی« انقالب اسالمی ایران»نقد و بررسی کتاب 

   1396عضو شوراي داوري  جشنواره ملی بانوي کرامت 

  (     ) (    1374     - 1380مسئول بسيج دانشگاه امام صادق )ع()پردیس خواهران 



 معاونت پژوهش و فناوري     ريوزارت علوم، تحقيقات و فناو

    1388مسئول  بخش نقد علوم انسانی از دیدگاه شهيد مطهري 

 ( 1389 – 1380مدیر دفتر امور خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها در دفتر مرکزي  ) 

 ( 1382دبير علمی واجرایی بخش دانشجویی  جشنواره بين المللی  حکمت مطهر ) 

  دوره  6(  1389(تا ) 1381مطهر در دانشگاههاي سراسر کشور   )دبير علمی واجرایی جشنواره ملی  حکمت 

 ( سه دوره .1383 -   1381مسئول  کميته علمی  ستاد ازدواج دانشجوي ) 

  (  1387علمی   هفدهمين اجالس سراسرس نماز ونيایش )رئيس شوراي 

  هانی اجتماعی و جزنان ، مسائل فرهنگی /« همایش سراسري  )بين المللی( ورئيس شوراي علمی  دبير

 (  1385»)سازي 

 ره آورد جهان اسالم در مسائل زنان و واکاوي پيامدهاي « همایش جهانی زنان  ورئيس کميته علمی دبير

 (  1389 -1388« )فمينيسم 

 20رهنگی در ف -برگزاري کالس و کارگاههاي آموزشی در پاسخ گویی به شبهات، سواالت دینی  ، سياسی 

 .حج ، سوریه ، لبنان ، مالزي (  به همراه دانشجویان  واساتيد سفر خارج از کشور )

  ومناظره در دانشگاه )الزهرا، مازندران و.......(داوري کرسی هاي نقد. 

  آموزشيسوابق    : 

  انقالب اسالمي  (1381   - 1374تدريس در دانشگاه امام صادق )ع( از سال( 

 انقالب اسالمي / انديشه سياسي امام حميني / انديشه اسالمي /  1396 -1381تهران از  تدريس در دانشگاه (

 قانون اساسي (

 انقالب اسالمي   /تاريخ اسالم / 1396 -1384علوم پزشكي  تهران  )گروه معارف ( از  تدريس در دانشگاه  /

 .قانون اساسي / انديشه اسالمي (

 انقالب اسالمي  ( 1389-1388شريف )گروه معارف (  تدريس در دانشگاه( 

  انقالب اسالمي  ( 1390-1388الزهرا )گروه معارف (  تدريس در دانشگاه( 

 فلسفه سياست ، روش تحقيق، ....(   دانشگاه )تهران   وحوزه فاطمي(    تدريس در حوزه علميه دانشجويي ( 

 صيالت عالي )سطح سه وچهار ( تدريس در حوزه علميه رفيعه المصطفي در مقطع تح 

 علمي تخصصي ويژه اساتيد و اعضاي هيات علمي ،  انقالب اسالمي / كارآمدي نظام     كارگاه( 20  )برگزاري

 اسالمي  / زنان  / فمينيسم ونقد آن / حجاب وعفاف / 

  ( كا رگاه علمي ويژه دانشجويان در موضوعات تخصصي ،  انقالب اسالمي / كارآمدي نظام   30برگزاري ) 

  اسالمي  / زنان  / فمينيسم ونقد آن / حجاب وعفاف 

   دبير اجرايي  كارگروه زنان وخانواده د ستاد بزرگداشت چهلمين سالگرد انقالب اسالمي 
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